
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Το σχολείο μας, το  4
ο
 Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών επιλέχθηκε και θα 

συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus plus, σε συνεργασία με σχολεία από πέντε 

(5) ευρωπαϊκές χώρες.  

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 

της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. 

Το συγκεκριμμένο  πρόγραμμα erasmus+ έχει τίτλο "P.O.L.I.S. - Promote citizenship 

education at school to build inclusive societies" (Π.Ο.Λ.Ι.Σ - προωθούμε την εκπαίδευση 

στην πολιτειότητα για να χτίσουμε συμπεριληπτικές κοινωνίες). 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ανατρέψει την τάση που υπάρχει μεταξύ των 

νέων ανθρώπων να απέχουν από τα κοινά. Για το σκοπό αυτό κάθε ένα από τα 6 

σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα δημιουργήσει διδακτικές ενότητες πάνω 

στο θέμα της ενεργού πολιτειότητας από 6 (έξι) διαφορετικές οπτικές/ θεματικές.  

1. Συμπερίληψη, διαφορετικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα - συντονίστρια χώρα η 

Μάλτα. 

2. Ψηφιακή πολιτειότητα, κριτική σκέψη, ικανότητα να κατανοούμε και να 

αντιστεκόμαστε στις ψευδείς πληροφορίες του διαδικτύου (fake news) - συντονίστρια 

χώρα η Λιθουανία. 

3. Βιώσιμη πολιτειότητα και σεβασμός για το περιβάλλον  - συντονίστρια χώρα η 

Νορβηγία. 

4. Προώθηση της ειρήνης, της ανοχής και του σεβασμού  - συντονίστρια χώρα η 

Τουρκία 

5. Σημασία της εκπροσώπησης των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το 

απτό υποπροϊόν αυτού του θέματος είναι η εκπαίδευση και η ανάδειξη «Τοπικών 

ηγετών» μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών – συντονίστρια χώρα η Ελλάδα 

6. Σχολικός κανονισμός κοινός για όλα τα σχολεία, με σκοπό την ενίσχυση του 

σχολικού περιβάλλοντος - Συντονίστρια χώρα η Ιταλία.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, και εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το 

επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μαθητ(ρι)ών μεταξύ των χωρών που 

συμμετέχουν  όπου θα διενεργηθούν δραστηριότητες πάνω στις θεματικές ενότητες 

κάθε χώρας. Συνολικά θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είκοσι (20) μαθητ(ρι)ές του 

σχολείου μας που, εκτός από την ενασχόλησή τους με τα θέματα του προγράμματος 

θα έχουν την πολύτιμη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν μαθητ(ρι)ές από 

άλλες χώρες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, να διευρύνουν τους ορίζοντές 

τους και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ως ενεργοί πολίτες. 

 

Για το 4
ο
 ΕΠΑ.Λ Αθηνών 

Ο διευθυντής  

Αναστάσιος Καραγιάννης 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

