
Χαιρετισμοί  

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκδήλωση που έχουμε ετοιμάσει στα 

πλαίσια  προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί φέτος το σχολείο μας με τίτλο: «η άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά μας, τα φτερά μας στην αναβάθμιση, εξέλιξη και διεθνοποίηση του 

Σχολείου μας». Είναι μια εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει την υποδοχή των εταίρων μας 

από τα σχολεία της Κύπρου και της Λετονίας και  την παρουσίαση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των παραπάνω χωρών και ταυτόχρονα αποτελεί και την έναρξη των εργασιών 

του προγράμματος στην πόλη  μας που θα διαρκέσει μια εβδομάδα. 

Θεωρώντας ότι το όφελος της σχολικής μονάδας από την υλοποίηση  ενός προγράμματος 

Erasmus είναι πολύ μεγάλο, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών όσο και σε επίπεδο μαθητών, 

ενθαρρύνουμε την ανάληψη τέτοιων δράσεων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών προσφέρουν εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία είναι αποτέλεσμα επαφών 

που έχουμε με εκπαιδευτικούς σχολείων του εξωτερικού. Η παρακολούθηση διδασκαλίας  

ή  η διδασκαλία μαθημάτων  σε σχολεία του εξωτερικού,  καθώς και η συμμετοχή σε 

σεμινάρια,  αποτελούν εμπειρίες ζωής. Η επαφή με συναδέλφους άλλων χωρών μας βοηθά 

να παραμερίσουμε τους φόβους μας προς τους ξένους και τα οποιαδήποτε στερεότυπα. 

Αναπτύσσει το σεβασμό προς τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις θρησκείες, τα χρώματα, 

τη διαφορετικότητα. Μέσα από τις συγκεκριμένες επαφές, συνειδητοποιούμε ότι αυτά που 

μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα απ’ αυτά που μας χωρίζουν. Άλλωστε ο στόχος των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η απόκτηση ευρωπαϊκής συνείδησης. Η ευρωπαϊκή 

ένωση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας των εκπαιδευτικών στοχεύει στην 

αλλαγή αντιλήψεων και στάσης ζωής τους, η οποία βέβαια θα έχει σαν αντίκτυπο την 

αλλαγή αντιλήψεων και στάσης ζωής των ίδιων των μαθητών. 

Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι εκπαιδευτικοί από την Κύπρο θα διδάξουν σε όλες τις 

τάξεις του σχολείου μας θέματα που αφορούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της 

Κύπρου, ενώ οι εκπαιδευτικοί από τη Λετονία θα παρακολουθήσουν τη διδασκαλία 

διάφορων μαθημάτων. Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας καθημερινά θα αναρτώνται οι 

δραστηριότητες. 

Καλωσορίζουμε λοιπόν στη Σιάτιστα τους φίλους μας από την Κύπρο και τη Λετονία και θα 

προσπαθήσουμε η διαμονή τους στην πόλη μας να τους μείνει αξέχαστη. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν και θα συμβάλλουν ώστε αυτή 

η εβδομάδα πράγματι να μείνει αξέχαστη στους φίλους μας. 
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