
Θέμα έργου:
PRomotion Of Identity, European Culture 

and Tradition (PROIECT)
Ανάδειξη της Ταυτότητας, του Ευρωπαϊκού 

Θέμα έργου:
PRomotion Of Identity, European Culture 

and Tradition (PROIECT)
Ανάδειξη της Ταυτότητας, του Ευρωπαϊκού 

2018-20200,

Ανάδειξη της Ταυτότητας, του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού και της Παράδοσης

Ανάδειξη της Ταυτότητας, του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού και της Παράδοσης

Action: Strategic Partnerships –
τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Σκοπός: Καινοτομία – Καλές Πρακτικές
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Έργο: PROIECT – Παιδαγωγική ομάδαΈργο: PROIECT – Παιδαγωγική ομάδα
Μαγγανά Μαρία, Χημικός Μηχανικός

Ντόμπρου Δήμητρα, Φιλόλογος
Τζανίδης Ευάγγελος, Μαθηματικός

2018-20200,

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Φιλόλογος
Κωστατζίκη Εβίτα, Γυμνάστρια

Λαζαρίδου Βασιλεία, Φιλόλογος
Σαλταμάρα Πελαγία, Οικονομολόγος
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KA2: Strategic Partnerships –
τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

KA2: Strategic Partnerships –
τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Συμπράξεις φορέων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της

2018-20200,

χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς
τομείς, με σκοπό την καινοτομία και την εφαρμογή
καλών πρακτικών στην σχολική εκπαίδευση.
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KA2: Strategic Partnerships –
τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

KA2: Strategic Partnerships –
τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Άλλοι στόχοι:
Αποτροπή σχολικής διαρροής και ενσωμάτωση μαθητών από
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, ξεκινώντας από την πρώιμη

2018-20200,

Αποτροπή σχολικής διαρροής και ενσωμάτωση μαθητών από
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, ξεκινώντας από την πρώιμη
παιδική ηλικία
Ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων των μαθητών
Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών
Διευρυμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων (ICT) στην σχολική
εκπαίδευση και δημιουργία διδακτικού και μαθησιακού υλικού
που θα είναι προσβάσιμο σε όλους και σε όλες τις γλώσσες
(Open Educational Resources)
Εκμάθηση γλωσσών
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Έργο: PROIECT - Συμμετέχοντα σχολείαΈργο: PROIECT - Συμμετέχοντα σχολεία
Συντονιστής:  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI "(924625826) 

LEONFORTE SICILY

Εταίροι: 2 ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (941534963)

2018-20200,

Εταίροι: 2 ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (941534963)

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROSANI (922804457)
PETROSANI

Διάρκεια:   2 έτη, Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος  2020
Χρηματοδότηση μέσω ΙΚΥ:  Ευρωπαϊκοί πόροι, πρόγραμμα Erasmus+
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Έργο: PROIECT – ΣτόχοιΈργο: PROIECT – Στόχοι
Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης
Γνώση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
και της πολιτιστικής κληρονομιάς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αποδοχή του
διαφορετικού
Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής

2018-20200,

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιοποίηση της στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών
Ανάπτυξη βασικών και απαραίτητων δεξιοτήτων των μαθητών και προετοιμασία τους ως
ευρωπαίους πολίτες
Η ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτική ωριμότητα των μαθητών και ο πλήρης σεβασμός
των πολιτιστικών, εθνικών και θρησκευτικών διαφορών
Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών
Ενίσχυση του σχολείου ως ενεργή κοινότητα, ανοιχτή και ικανή να αυξήσει την
αλληλεπίδραση με τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία
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Έργο: PROIECT – Οφέλη 
και αναμενόμενα αποτελέσματα

Έργο: PROIECT – Οφέλη 
και αναμενόμενα αποτελέσματα

Διαπολιτισμικότητα, συνύπαρξη, αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση
Τόνωση των ξεχωριστών εθνικών ταυτοτήτων
Άρση ρατσιστικών προκαταλήψεων, αποδοχή του διαφορετικού

2018-20200,

Άρση ρατσιστικών προκαταλήψεων, αποδοχή του διαφορετικού
Σύνδεση της γνώσης με το «επιχειρείν» και προετοιμασία των «νέων
επιχειρηματιών» της τοπικής κοινωνίας
Βελτίωση των γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
Πρόληψη και καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Προετοιμασία του ευρωπαίου πολίτη
Σχολείο «ανοιχτό» σε ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους
Σχολείο «ανοιχτό» σε συνέργειες με την τοπική κοινωνία
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Έργο: PROIECT –
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Έργο: PROIECT –
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Σεπτέμβριος 2018: Υπογραφή σύμβασης με το ΙΚΥ, κοινοποίηση του έργου στην τοπική
κοινωνία, δημιουργία ομάδων εργασίας για την προετοιμασία των μηνιαίων
δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο θέμα για όλη τη διάρκεια του έργου, λοιπές ομάδες
εργασίας

2018-20200,

εργασίας

Μάιος του 2019: Υποδοχή 25 μαθητών για 7 ημέρες στο Χορτιάτη

Νοέμβριος - Δεκέμβριος του 2019: Επίσκεψη 13 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών του
σχολείου μας για 7 ημέρες (επιπλέον 2 ημέρες το ταξίδι) στο Πετροζάνι της Ρουμανίας

Μάρτιος του 2020: Επίσκεψη 12 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών του σχολείου μας
για 7 ημέρες (επιπλέον 2 ημέρες το ταξίδι) στο Λεονφόρτε της Σικελίας

Αύγουστος του 2020: Λήξη του έργου, διάχυση αποτελεσμάτων και έκθεση αξιολόγησης
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Υποδοχή ξένων σχολείων  - Μάιος 2019Υποδοχή ξένων σχολείων  - Μάιος 2019
Εκδήλωση υποδοχής με χρώμα Ελληνικού Πάσχα στο σχολείο, παιχνίδια γνωριμία 
ομάδας, Ολυμπιακοί αγώνες, επίδειξη και διδασκαλία ελληνικού παραδοσιακού χορού
Δύο μέρες (πρωί) μαθήματα γλωσσολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας. Με έμφαση στις 
αξίες των μεγάλων ελλήνων φιλοσόφων που αποτελούν τη βάση του σύγχρονου 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, στα ιστορικά γεγονότα συνδέουν τις τρεις χώρες σε όλες τις 
πτυχές (οικονομία, παράδοση, εθνική εξέγερση, τέχνη)
Δύο μέρες (μεσημέρι και απόγευμα) για ξεναγήσεις στον οικισμό του Χορτιάτη, τα 

2018-20200,

Δύο μέρες (μεσημέρι και απόγευμα) για ξεναγήσεις στον οικισμό του Χορτιάτη, τα 
κοντινά ορεινά μονοπάτια και το καταφύγιο του Χορτιάτη
Δύο μέρες ξεναγήσεις στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO της 
Θεσσαλονίκης, επισκέψεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μουσεία της 
Θεσσαλονίκης, επίσκεψη στο πανεπιστήμιο
Μια μέρα για εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας - Αιγές
Μια μέρα για επίσκεψη σε οργανισμούς και εταιρείες προώθησης του τοπικού 
τουρισμού
Συνάντηση με τον Δήμαρχο. Εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με ένα παραδοσιακό 
τοπικό προϊόν. Αποχαιρετιστήριο πάρτι με χρώμα Ελληνικού Πάσχα, παραδοσιακοί χοροί 
και μουσική από όλους τους συμμετέχοντες, παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, θεατρική 
παράσταση από τους έλληνες μαθητές, παζάρι με παραδοσιακά προϊόντα
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Επίσκεψη στο ρουμανικό σχολείο -
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [1/2]

Επίσκεψη στο ρουμανικό σχολείο -
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [1/2]

Τελετή υποδοχής στο σχολείο, συνάντηση με  τους δασκάλους, τους μαθητές, τις τοπικές 
αρχές και τους εκπροσώπους των οργανισμών προώθησης του τουρισμού, περιήγηση στην 
πόλη. 
Επίσκεψη στο τμήμα Τουρισμού, Υπηρεσιών και Εμπορίου του Πανεπιστήμιο του 

2018-20200,

Επίσκεψη στο τμήμα Τουρισμού, Υπηρεσιών και Εμπορίου του Πανεπιστήμιο του 
Petrosani και παρακολούθηση μαθήματος σχετικά με την αξιοποίηση της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στη δημιουργία μιας τουριστικής επιχείρησης. Ξεναγήσεις και 
ερευνητική εργασία στα πιο αντιπροσωπευτικά αξιοθέατα του Petrosani. 
Δύο μέρες για μαθήματα τοπικής ιστορίας. Οι μαθητές θα επισκεφθούν το "Μουσείο 
Μεταλλείων", "Το Ρουμανικό  Μουσείο Ύδρευσης”, το Ορυχείο Petrila, το βαθύτερο 
ορυχείο στη Ρουμανία, το φρούριο Băniţa από την εποχή των Δάκων, που έχει 
χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και την Εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου. 
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Επίσκεψη στο ρουμανικό σχολείο -
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [2/2]

Επίσκεψη στο ρουμανικό σχολείο -
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [2/2]

Μια μέρα εμβάθυνσης στα έθιμα και τις παραδόσεις της τοπικής κοινότητας 
("momarlani") που είναι μοναδικά και έχουν βαθιές ρίζες στην εποχή των Δάκων, 
επίσκεψη στο Μουσείο Momarlanului όπου θα δουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 
χωριού Slatinioara και τις κύριες δραστηριότητες των ντόπιων. Το απόγευμα οι μαθητές θα 
μάθουν ρουμάνικους παραδοσιακούς χορούς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα, θα 

2018-20200,

μάθουν ρουμάνικους παραδοσιακούς χορούς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα, θα 
μοιραστούν τις γνώσεις τους για τις δικές τους παραδόσεις θα τις συγκρίνουν και θα 
δημιουργήσουν ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ στον ιστότοπο του έργου. 
Μια μέρα για επισκέψεις σε τουριστικά αξιοθέατα λατρείας, μία μέρα για την 
προετοιμασία των ερευνητικών εργασιών και μία για την παρουσίασή τους με χρήση ΤΠΕ 
και αξιολόγηση των εργασιών από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Petrosani.
Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Ημέρας της Ρουμανίας, την 1η Δεκεμβρίου, κάθε τάξη από 
το σχολείο θα αντιπροσωπεύει μια ιστορική περιοχή ή μια σημαντική κοινότητα από τη 
Ρουμανία, οι μαθητές θα φέρουν παραδοσιακά τρόφιμα, θα φορούν παραδοσιακές 
φορεσιές, θα  χορεύουν, θα τραγουδούν και θα αξιολογηθούν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ PROIECT - ERASMUS+     20/9/2018



Επίσκεψη στο ιταλικό σχολείο  -
Μάρτιος 2020 [1/2]

Επίσκεψη στο ιταλικό σχολείο  -
Μάρτιος 2020 [1/2]

Οι ξένοι μαθητές θα ενσωματωθούν στις τάξεις προέλευσης των 
εμπλεκόμενων ιταλών μαθητών και θα συμμετέχουν στις προγραμματισμένες 
δραστηριότητες:

2018-20200,

Μια μέρα για ξενάγηση στο Leonforte

Μία θεματική ημέρα αφιερωμένη στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά με 
τους μαθητές (πρωί) και με τους γονείς, τις τοπικές αρχές, εκπροσώπους και 
καθηγητές άλλων ιδρυμάτων (απόγευμα) · κάθε σχολείο θα παρουσιάσει 
βίντεο για την  πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του.

Δύο ημέρες για επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος, φορείς και εταιρείες 
προώθησης του τοπικού τουρισμού. Συμμετοχή σε παραδοσιακές εκδηλώσεις 
της χώρας υποδοχής.
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Επίσκεψη στο ιταλικό σχολείο  -
Μάρτιος 2020 [2/2]

Επίσκεψη στο ιταλικό σχολείο  -
Μάρτιος 2020 [2/2]

Τρεις μέρες (απόγευμα) για τη δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων που θα 
αναρτηθούν στον ιστότοπο και στα κοινωνικά δίκτυα του έργου

Τρεις μέρες (πρωί) για προσομοίωση της δημιουργίας και διαχείρισης 

2018-20200,

Τρεις μέρες (πρωί) για προσομοίωση της δημιουργίας και διαχείρισης 
επιχειρήσεων

Δύο μέρες (απόγευμα) για επισκέψεις σε αναθηματικούς βωμούς 
αφιερωμένους στον Άγιο Ιωσήφ, γνωριμία με τα έθιμα της γιορτής του Αγίου 
Ιωσήφ στις 18 και 19 Μαρτίου, χαρακτηριστικής του Leonforte. Συμμετοχή 
στην προετοιμασία ψωμιών και παραδοσιακών φαγητών συνοδεία 
παραδοσιακών τραγουδιών και παραστάσεων.

Εμπειρίες παραδοσιακής μουσικής, τραγουδιών και φαγητού καθόλη τη 
διάρκεια της επίσκεψης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ PROIECT - ERASMUS+     20/9/2018



Τρόποι συμβολής των μαθητών στο έργοΤρόποι συμβολής των μαθητών στο έργο

Ομάδες για την προετοιμασία των μηνιαίων εργασιών στην 
ιστοσελίδα του έργου και των βιντεοπαρουσιάσεων

Φιλοξενία των ξένων μαθητών στα σπίτια μαθητών μας το Μάιο του 
2019 (κριτήριο και για τη συμμετοχή στις μετακινήσεις προς τα ξένα 

2018-20200,

2019 (κριτήριο και για τη συμμετοχή στις μετακινήσεις προς τα ξένα 
σχολεία)

Συμμετοχή στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την 
υποδοχή των ξένων μαθητών το Μάιο του 2019 (μαθήματα 
φιλοσοφίας/γλώσσας/ιστορίας, παρουσίαση και διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών, θεατρικά δρώμενα, ξεναγήσεις, συμμετοχή στην 
προετοιμασία παραδοσιακών φαγητών, παροχή πληροφοριών)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ PROIECT - ERASMUS+     20/9/2018



Τρόποι συμβολής των γονέων στο έργοΤρόποι συμβολής των γονέων στο έργο

Φιλοξενία των ξένων μαθητών στα σπίτια μαθητών μας το Μάιο του
2019

Συμμετοχή στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την
υποδοχή των ξένων μαθητών το Μάιο του 2019 (παρουσίαση και

2018-20200,

υποδοχή των ξένων μαθητών το Μάιο του 2019 (παρουσίαση και
διδασκαλία παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής,
θεατρικού δρώμενου, ξεναγήσεις, συμμετοχή στην προετοιμασία
παραδοσιακών φαγητών, παροχή πληροφοριών, οδηγοί)

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική κοινωνία

Οποιαδήποτε προσφορά που θα συμβάλλει στην επιτυχία του έργου
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

2018-20200,
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