
 

Πρόγραµµα Erasmus   
Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Γιούλιας 
Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν στις 15 
Μαΐου, 10 ξένοι φοιτητές. οι οποίοι προέρχονταν από τη 
Γερµανία, το Βιετνάµ, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την 
Τουρκία, την Ιταλία, την Κούβα και τη ∆ηµοκρατία των 
Σκοπίων (FYROM).  
Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές του 
προγράµµατος Erasmus ή ως φοιτητές της Ελληνικής 
γλώσσας. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ. 
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Ζωή Μαλιβίτση (η αγγλικός 
του σχολείου µας, που έκανε τη µετάφραση) και το υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε µια αναλυτική 
ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα 
προγράµµατα ένταξης και για τις ποικίλες δραστηριότητες 
του, όπως π.χ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, η 
δηµιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης στη 
διαπολιτισµική εκπ/ση και η έκδοση της πολυπολιτισµικής 
εφηµερίδας των µαθητών της ΣΤ τάξης, µε τίτλο: «Ο 
Κόσµος στα µάτια των παιδιών». Τους µοιράστηκε µάλιστα 
ένα φυλλάδιο στα αγγλικά.  
Κατόπιν οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν 
κάποιες τάξεις και να γνωριστούν µε τους µαθητές µας. 
Πρώτα πέρασαν από το τµήµα ∆ 1, όπου οι µαθητές µαζί µε 
τη δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου Μάχη τους υποδέχτηκαν 
µε σηµαίες των χωρών τους, λέγοντάς τους το «καληµέρα» 
και το «καλώς ήρθατε» στις διάφορες γλώσσες. 
Καθώς οι µαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν πολύ 
να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν στα 
ελληνικά και στη µητρική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη οι 
φοιτητές συµµετείχαν σε οµαδικό γλωσσικό παιχνίδι. 
Σχηµατίστηκε κύκλος και ένας κάθε φορά έλεγε µία λέξη στη 
γλώσσα του. Ο επόµενος προσπαθούσε να την προφέρει όσο 
καλύτερα µπορούσε και αυτό συνεχιζόταν µέχρι τον 
τελευταίο του κύκλου. Στη συνέχεια, 2 οµάδες µαθητών 
εκτός κύκλου, κατέγραφε την προφορά της λέξης και την 
έλεγε δυνατά. Κέρδιζε η οµάδα που απέδιδε καλύτερα τη 
λέξη της κάθε γλώσσας.  
Στη συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Ε 2, όπου 
τους υποδέχτηκαν η κα Έλσα Καραγιάννη δασκάλα του 
τµήµατος και η κα Ζωή Μαλιβίτση (δασκάλα Αγγλικών). Οι 
µαθητές παρουσίασαν στα πλαίσια ενός project, που είχαν 
δουλέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς τη χώρα µας, την 
Ελλάδα στα αγγλικά. Στόχος του ήταν να φέρει τα παιδιά σε 



 

 
 

 
 

 
 

επαφή µε διάφορες χώρες της Ευρώπης (κι όχι µόνο) και να 
συµβάλει στην εξοικείωσή τους µε διαφορετικές κουλτούρες. 
Κατόπιν οι επισκέπτες µας µαζί µε όλους τους µαθητές των 
τάξεων ∆, Ε, ΣΤ παρακολούθησαν ένα µικρό αγγλικό 
θεατρικό δρώµενο στη θεατρική σκηνή του σχολείου από τα 
παιδιά του Ε1. Τίτλος του έργου ήταν «Ο καθρέφτης, το 
χαλί και το λεµόνι» Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν 
µουσικοχορευτικό. Μαθητές του ∆2 παρουσίασαν έναν 
µοντέρνο χορό µαζί µε τη δασκάλα των αγγλικών τους την κα 
Μαρία Λυµπεράκη και 3 µαθητές της ΣΤ τάξης χόρεψαν 
έναν ελληνικό χορό, το χασάπικο. Στο τέλος ο διευθυντής 
του σχολείου, έδωσε στους φοιτητές ως ανάµνηση της 
επίσκεψης τους κάποια δώρα.   
Η αναχώρηση των φοιτητών ήταν πολύ δύσκολη και 
συναισθηµατικά φορτισµένη επειδή οι µαθητές δεν ήθελαν να 
τους αφήσουν να φύγουν και εκείνοι από την µεριά τους ήταν 
ενθουσιασµένοι µε όλα αυτά που έγιναν τη µέρα αυτή στο 
σχολείο.  Η επίσκεψη των παραπάνω φοιτητών, ήταν µια 
πολύ θετική εµπειρία για τα παιδιά του σχολείου. Κάποια 
µάλιστα τα µεγαλύτερα είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε 
µαζί τους στα γερµανικά και αγγλικά. Είναι σπουδαίο πράγµα 
να γνωρίζεις ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν 
άλλη θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιµα . Τι είναι καλύτερο από 
το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι 
η πραγµατική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, 
συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες µας, περισσότερο 
από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για 
έναν καινούριο κόσµο χωρίς τείχη και χρώµατα.  
 
 

 
 


