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ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το  Γενικό Λύκειο Θέρμου  στα πλαίσια των διαπολιτισμικών σχολικών δραστηριοτήτων και  των 

πολυμερών  σχολικών  συμπράξεων  που  υλοποιούνται  υπό  την  αιγίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS με θέμα:

«Παίζουμε τον Εθνικό μας Ύμνο, Μοιραζόμαστε τις Παραδόσεις μας».
(Play Our Anthems, Share Our Traditions).

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει συνεργασία μαθητών και καθηγητών του 
Γενικού Λυκείου Θέρμου με σχολεία από τις χώρες,  Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Αγγλία 
και Ιταλία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
 Η διεύρυνση της πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών.
 Η διαπίστωση διαφορών και ομοιοτήτων μέσα από τον τρόπο ζωής και της σκέψης των λαών 

της Ε.Ε.
 Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα μέσα από την επικοινωνία των λαών.
 Ο συγκερασμός τεχνολογίας και παράδοσης.

Δραστηριότητες  με  τις  οποίες  ενδεικτικά  θα  ασχοληθούν  οι  μαθητές  που  συμμετέχουν  στο 
πρόγραμμα είναι:

 Η εκτέλεση εθνικών ύμνων με μουσικά όργανα.
 Η  απόδοση  παραδοσιακών  τραγουδιών  και  χορών  των  περιοχών  από  τα  σχολεία  που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 Η παρουσίαση της σχολικής καθημερινότητας μέσα από οπτικοακουστικό υλικό.
 Η δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων – blog.
 Οι επισκέψεις στις λοιπές χώρες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα  όπου θα έρθουν σε 

επαφή  με  τη  κουλτούρα  και  τον  πολιτισμό  των  άλλων  χωρών  και  θα  ακολουθήσουν  την 
καθημερινότητα τους.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν την προσπάθεια της παιδαγωγικής ομάδας των καθηγητών 
του σχολείου να διεκπεραιώσει την ανάληψη του προγράμματος.

Η παιδαγωγική ομάδα
Δρ. Ιωάννης Μπότσαρης
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