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Το 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων είχε την τεράστια τύχη να εγκριθεί σε πρόγραμμα Erasmus + με θέμα
" Destroying prejudices" σε συνεργασία με σχολεία από Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία και
Λιθουανία.

Κάνοντας έναν απολογισμό από τη συμμετοχή τους ανακοινώνουν τα εξής:

« Είχαμε τη χαρά να ξεκινήσουμε τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών από τις
παραπάνω χώρες στις 2/3 - 9/3. Ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ παραγωγική, γεμάτη
εξαιρετικές εμπειρίες και διάδραση ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες.
Το πρόγραμμα λειτούργησε τόσο επάνω στο θεματικό κομμάτι με παρουσιάσεις των
μαθητών, ενημέρωση από τις Μ.Κ.Ο. "Άρσις" και " Intersos" πάνω στο προσφυγικό, με
συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησαν οι μαθητές πάνω στο θέμα: "Γυναίκα και
οικογένεια, εκπαίδευση, πολιτική, θρησκεία και εργασία" καθώς και ομάδες εργασίας που
παρήγαγαν εξαιρετικό υλικό ευαισθητοποίησης: ποιήματα, αφίσες, τραγούδια σχετικά με το
κεντρικό θέμα. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν η γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό. Γνωριμία
με την πόλη με επισκέψεις στο κάστρο, στο Νησί καθώς και γνωριμία με την υπόλοιπη
Ελλάδα με επισκέψεις σε Νικόπολη, Πρέβεζα, Λευκάδα, Βεργίνα, Θεσσαλονίκη.
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Οι εξαιρετικές αυτές εμπειρίες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας συνεχίστηκαν με τη δική
μας επίσκεψη στις 6/5 - 10/5 στη Λιθουανία, στο Sialiuai, την πόλη του ήλιου, όπως την λένε
στην τοπική διάλεκτο, όπου ήρθαμε σε επαφή με πρωτόγνωρες τόσο για τους μαθητές όσο
και τους εκπαιδευτικούς εμπειρίες σε μια μακρινή χώρα, με πολύ διαφορετική κουλτούρα
από τη δική μας. Γνωρίσαμε την πόλη, τους ρυθμούς και τη ζωή της, επισκεφτήκαμε τα
τοπικά αξιοθέατα και το Δημαρχείο. Γνωρίσαμε την πρωτεύουσα της χώρας, το Βίλνιους,
ένα ταταρικό χωριό με το μεσαιωνικό πύργο Τρακάι, καθώς και το λόφο των Σταυρών, ένα
από τα δέκα εντυπωσιακότερα αξιοθέατα στον κόσμο. Γκρεμίσαμε προκαταλήψεις
γνωρίζοντας την παραδοσιακή κουζίνα, ενδυμασίες και χορούς της κάθε χώρας,
αντιμετωπίζοντας τα στερεότυπα που κάθε λαός έχει για τους υπόλοιπους με χιούμορ και
παιχνίδι. Ήρθαμε κοντά συνεργαζόμενοι, διασκεδάζοντας και ανταλλάσσοντας γνώμες,
εμπειρίες, συναισθήματα.

Πολύτιμες στιγμές και βιώματα για μια ζωή!!!... Και η περιπέτεια συνεχίζεται...»
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