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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η παράδοση, η ιστορία και τα κοινά γνωρίσματα των ευρωπαϊκών λαών αποτελούν τα βασικά 

θέματα του προγράμματος. 

Οι ελληνικές μας ρίζες, η εθνική μας ταυτότητα, η κουλτούρα, η μακραίωνη ιστορία και ο 

πολιτισμός του νησιού μας, είναι στοιχεία τα οποία μας κάνουν υπερήφανους και ταυτόχρονα 

υπόχρεους να τα σεβόμαστε, να τα γνωρίζουμε και να τα διατηρούμε.  Κάθε μέλος της 

ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας οφείλει να απολαμβάνει την μοναδικότητά του και 

παράλληλα να σέβεται τις άλλες κουλτούρες. Όλα τα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας 

οφείλουν να σέβονται την μοναδικότητα των υπολοίπων, να δημιουργούν μέσα από τις 

ομοιότητες και να ενώνονται μέσα από τις διαφορές τους. 

 Ο τίτλος του προγράμματος « Puzzling Europe » αφορά 

τα έθνη που συνυπάρχουν, αντιλαμβάνονται ότι είμαστε 

διαφορετικοί και μοναδικοί μέσα από τη γλώσσα, τα ήθη, 

τον τρόπο ζωής μας. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Να γνωρίσουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα: 

Ελλάδας, Κύπρου, Σλοβενίας, Πορτογαλίας, Φινλανδίας, Γερμανίας.  

 Να σεβόμαστε τα ήθη και έθιμά τους και να αντιληφθούμε τη συνεισφορά όλων στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

 Να αντιληφθούμε ότι η παράδοσή μας επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας καθώς και τις 

λύσεις με τις οποίες ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας. 

 Να συνειδητοποιήσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μας και να εστιάσουμε στα 

κοινά στοιχεία μας για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας ως ενεργοί πολίτες. 



 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Δραστηριότητες δημιουργικές, διαλογική συζήτηση, γραπτή και προφορική κατάθεση 

ιδεών σε ομάδες,  μέσα από ανταλλαγή θέσεων και επιχειρημάτων από όλους τους 

μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες που συμμετέχουν. 

 Οι εργασίες του προγράμματος, PURE, σχεδιάζονται με βάση τον τρόπο ζωής, τα 

τραγούδια, τα παραμύθια, την παραδοσιακή κουζίνα, τους χορούς, τα παιχνίδια κάθε 

κράτους. 

 Όλα τα μέλη ανταλλάσσουν ιδέες και συγκρίνουν όλα τα πιο πάνω με τα δικά τους 

στοιχεία , εξηγούν τη σημασία τους και τα συνδέουν με τα δικά τους βελτιώνοντας την 

γνώση τους τόσο στα ήθη και έθιμα όσο και στην χρήση της γλώσσας. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ 

 Αποδοχή διαφορετικότητας 

 Συνείδηση της πολιπολιτισμικότητας 

 Σεβασμός του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού 

 Ανάγκη ευαισθητοποίησης για τις σύγχρονες 

προκλήσεις που γεννά η διαφορετικότητα και 

συμμετοχής στα κοινά. 

 Ενεργός πολιτότητα 
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