
 

 

 

          

 

Πρόγραμμα Erasmus + KA2 

 Στρατηγικές συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση 

 

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus + KA2 με τίτλο 
“Euroconomy and Job Prospects in the past, present and future”, 

το Γενικό Λύκειο Χορτιάτη ξεκίνησε τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 σχολεία από 4 χώρες και πιο 
συγκεκριμένα:  

• Γενικό Λύκειο Χορτιάτη,  από Ελλάδα 
• Gymnasium Aspel der Stadt Rees, από Γερμανία 
• Agrupamento de Escolas Eca de Queiros, από Πορτογαλία 
• Mosjoen videregaende skole, από Νορβηγία 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξερευνήσει τη μακρά και 
γόνιμη ιστορία της Ευρωπαϊκής οικονομίας, τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των χωρών, τις συνέπειες που είχαν 
στο παρελθόν, το παρόν και, πιθανόν, τις δυνατότητες για το μέλλον. 
Σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, διαφαίνεται έντονα η 
επίδραση που έχει δεχθεί από άλλες χώρες Ευρωπαϊκές καθώς 
επίσης, και η ανάγκη να ενσωματώσει τις επιδράσεις αυτές στην 
οικονομία της για την επιβίωση και ανάπτυξη της στο 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό γίγνεσθαι. Η κάθε χώρα με τον 
ιδιαίτερο πολιτισμικό της πλούτο προσφέρει τη δική της οπτική και 
παραδείγματα καλών πρακτικών οικονομικής ανάπτυξης. Οι μαθητές 
μας θα γνωρίσουν τον πολιτιστικό πλούτο και παράδοση που 
σχετίζονται  με την οικονομική ανάπτυξη πρώτα της Ελλάδας και στη 



συνέχεια των άλλων χωρών του προγράμματος καθώς επίσης, και τις 
δυνατότητες οικονομικών συνεργασιών στη μελλοντική Ευρωπαϊκή 
οικογένεια στην οποία θα κληθούν να ζήσουν, βασιζόμενοι όμως 
πάντα στην ιδιαιτερότητα και το πολιτισμό της κάθε χώρας.  

 

 

Ήδη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2019,  η πρώτη σύντομη συνάντηση 
εργασίας, στη Νορβηγία, όπου πραγματοποιήθηκε  εκπαιδευτικό 
σεμινάριο  για την  Ευρωπαϊκή πλατφόρμα εκπαίδευσης eTwinning 
και τη αξιοποίηση της στα προγράμματα Erasmus. Επίσης 
συζητήθηκαν και διευθετήθηκαν πολλά ζητήματα σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος στα 4 σχολεία 
για τα επόμενα 2 χρόνια. 

Όλο το υλικό που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος, 
βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο: 

https://europeaneconomychortiatis.blogspot.com/ 

 

https://europeaneconomychortiatis.blogspot.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


