
 

Συμμετοχή του 4
ου

 ΓΕΛ Κορυδαλλού 

 στο διήμερο Νεανικό Φεστιβάλ IncludU 

 

 

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπι-

στημιακής Συνεργασίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς πραγματοποίησε διήμερο φεστιβάλ στις 2 και 3 Νοεμβρίου, στο πλαί-

σιο της απολογιστικής συνάντησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ - Jean 

Monnet “Include European Union Values – IncludU, 2016-18”. 

Στο φεστιβάλ έλαβαν μέρος δέκα Λύκεια από διάφορες περιοχές της χώρας και 

το Κολέγιο ‘’Πνοή Αγάπης’’ από την Αλβανία. Συνολικά διακόσιοι μαθητές και τριάντα 

ένας  εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις δράσεις τους. 

Από το σχολείο μας συμμετείχαν δεκαέξι μαθητές και από τις τρεις τάξεις του λυ-

κείου. Οι μαθητές μας στην εισήγησή τους με θέμα  «Ευρώπη, μία κοινότητα αξιών»

αναφέρθηκαν αρχικά  στους θεματικούς άξονες των δράσεών τους, που αφορούσαν τις 

ευρωπαϊκές αξίες, τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, τις προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον τρόπο που τις διαχειρί-

ζονται. Στη συνέχεια παρουσίασαν συνοπτικά τις δράσεις που υλοποίησαν κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους  2016-2017, μέσα από τις οποίες αφενός προσέγγισαν το 

ευαίσθητο ζήτημα της υποδοχής των προσφύγων και της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες και αφετέρου εστίασαν στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της ανεκτικότητας 

και της μη-διάκρισης Παρουσίασαν επίσης, τα δύο τεχνήματα που δημιούργησαν, το ένα 

με θέμα τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άλλο με θέμα τα προβλήματα ευπα-
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θών κοινωνικών ομάδων. Έκλεισαν την εισήγηση τους με ένα βίντεο στο οποίο αποτύ-

πωναν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

      Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 

μαθητές και εκπαιδευτικοί   συμμε-

τείχαν σε διαδραστικά και βιωματι-

κά εργαστήρια  που  συνδύαζαν 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογι-

στών, παιχνίδια, τέχνη και ανταλ-

λαγή ιδεών και εμπειριών.  

     Τους μαθητές του σχολείου μας 

συνόδευσαν στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς οι υπεύθυνες καθηγήτρι-

ες του προγράμματος, Μαρία Χαλ-

κιαδάκη (Αγγλικής Φιλολογίας) και  

Ελένη Χατζημήτρου (Φιλόλογος). 

 

 

 

                                                                              

                                                                                   Ελένη Χατζημήτρου 

Υποδιευθύντρια 4ου ΓΕΛ Κορυδαλλού 

Workshop: «Μαθαίνοντας την Ευρώπη»  

Workshop: «Ζωγραφίζοντας την ειρήνη»  


