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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET 

“INCLUDE EUROPEAN UNION VALUES – INCLUDU” 

Περιγραφή του Προγράμματος 
 

     Το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «IncludU» 

που  εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ – Jean 

Monnet “Include European Union Values” με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Φωτεινή Ασ-

δεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς. 

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και τα αν-

θρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη. 

Έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες αυτές μέσω διαδραστικών και βιωμα-

τικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που συνδυάζουν ΤΠΕ, παι-

χνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Βασικό μέλημα είναι να βελτιώσει την αμοι-

βαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών  μέσα από το σεβασμό και την προαγωγή της 

πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διά-

λογο.  

Συμμετοχή του 4ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού  

στη διήμερη  επιμορφωτική δράση, 10 & 11 Μαρτίου 2017 

 

 

Διήμερη επιμορφωτική δράση στις 10 και 11 Μαρτίου 2017 στο  Ψηφιακό Μουσείο Νέας 

Σμύρνης και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet στις 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα και την Καινοτομία του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με 

το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος Erasmus+ - Jean Monnet «Include European Union Values» (2016-2018)  



Το περιεχόμενο της διημερίδας  περιελάμβανε την ενημέρωση για την ιστορία και τις διάφο-

ρες περιόδους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ με ανοιχτή συζήτηση  αναλύθηκαν θέματα 

σχετικά με τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας, τις  σύγχρονες προκλήσεις για την Ελλάδα, 

την  Ευρώπη και το μέλλον της και τέλος  για τις αξίες πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται η 

δημοκρατία στην Ευρώπη . 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από οκτώ εκπαι-

δευτικά ιδρύματα είχαν τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν την προσφυγική κρίση μέσα 

από την τέχνη, να αλληλεπιδράσουν με φοι-

τητές Erasmus και να συμμετάσχουν σε μια 

σειρά διαδραστικών και βιωματικών εργα-

στηρίων και ασκήσεων προσομοίωσης που 

επιμελήθηκαν οι φοιτητές του τμήματος Διε-

θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και μέλη 

των νεανικών οργανώσεων AEGEE, JEF, 

MUN Πανεπιστημίου Πειραιώς, Erasmus 

Students Network και AISEC. 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους εκπρόσωποι των 

μαθητών κλήθηκαν να παρουσιάσουν σε έναν ολι-

γόλεπτο λόγο τη φυσιογνωμία του σχολείου τους.  

Από το σχολείο μας συμμετείχαν στη διημερίδα 

είκοσι μαθητές από τη Α και Β τάξη και δύο καθηγή-

τριες, η κα Χατζημήτρου Ελένη-Φιλόλογος και η κα 

Χαλκιαδάκη Μαρία-Φιλόλογος Αγγλικής, οι οποίες 

έχουν την ευθύνη και το συντονισμό  του προγράμ-

ματος. 

 

 

Οι υπεύθυνες του προγράμματος 

Μαρία Χαλκιαδάκη –Ελένη Χατζημήτρου 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


