
Φοιτήτριες ξένων Πανεπιστηµίων στο 1o Γυµνάσιο Εύοσµου 

 

 Από τις 4/3/2014 και για έξι εβδοµάδες πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας το 

πρόγραµµα ‘Young power’ σε συνεργασία µε τον φοιτητικό οργανισµό AIESEC του 

Πανεπιστηµίου ‘Μακεδονία’ Θεσσαλονίκης και µε πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Χατζηευστρατίου Ευαγγελίας. Υποδεχθήκαµε στο 

σχολείο µας τρεις φοιτήτριες από πανεπιστήµια του εξωτερικού και συγκεκριµένα τη 

Nadja Sissoko ( Technical 

University, Dresden Germany ), 

τη Martina Bertova ( Silesian 

University, Opava Czech 

Republic ) και τη Menna Mannaa 

( Ain Shams University, Cairo 

Egypt ). 

Τα θέµατα που παρουσίασαν 

στους µαθητές ήταν 

ενδιαφέροντα και πρωτότυπα 

(team work, time management, 

presentation skills, feedback).  Η 

παρουσίαση µε power point, 

video, παιχνίδια αλλά και η 

συζήτηση κινητοποίησαν τους 

µαθητές, έτσι ώστε να συµµετάσχουν ενεργά και στο τελικό στάδιο δουλεύοντας σε 

οµάδες και κάνοντας τις δικές τους παρουσιάσεις µε θέµα: Greek Educational System.  



Οι φοιτήτριες έκαναν ιδιαιτέρως 

θετικά σχόλια για την εµπειρία 

τους µε τους µαθητές µας, τη 

συµπεριφορά τους και το γνωστικό 

τους επίπεδο, καθώς και για τη 

φιλοξενία που τους παρείχε στους 

ξενώνες της Εκκλησίας 

Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 

Ευόσµου ο πατήρ Γεώργιος 

Μίλκας.  Απόλαυσαν την ελληνική 

κουζίνα, τον ηλιόλουστο καιρό και 

επισκέφτηκαν αξιοθέατα στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και στους 

γύρω νοµούς.  Μας είπαν ότι οι 

Έλληνες είναι χαµογελαστοί, 

φιλόξενοι και εξυπηρετικοί, και 

πως η εµπειρία τους ήταν 

καλύτερη από ό,τι περίµεναν. 

Αρνητικά σχόλια;  Τα σκουπίδια 

στους δρόµους, οι γραµµένοι 

τοίχοι, τα αργοπορηµένα και 

γεµάτα κόσµο λεωφορεία.  Όσο 

για τα σχόλια των µαθητών µας, η 

συντριπτική πλειοψηφία θεώρησε 

το πρόγραµµα ενδιαφέρον, 

διασκεδαστικό, επιµορφωτικό, µια 

εµπειρία που τους έδωσε την 

δυνατότητα –µέσω της Αγγλικής 

Γλώσσας- να επικοινωνήσουν µε 

ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές κουλτούρες, να 

συνεργαστούν και να εκφράσουν 

και τις δικές τους απόψεις. 

 

Πιστεύουµε ότι τέτοια 

προγράµµατα βοηθούν όλους µας 

να κατανοήσουµε πόσο σηµαντικό 

είναι για την εκπαίδευση να 

δηµιουργεί ολοκληρωµένες 

προσωπικότητες αλλά και να χτίζει 

ένα πλαίσιο αρµονικής 

συνεργασίας µεταξύ των λαών. 

 

 Κουρέα Βασιλική και Μούσα Αναστασία, µαθήτριες της Γ΄ τάξης 

 


