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Culture of Remembrance- ‘’Us and them, before us’’ 

Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο βασικούς στόχους: την ανταλλαγή καλών πρακτικών διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης των μαθητών και μαθητριών. Τα 

σχολεία- εταίροι που συμμετέχουν είναι το  Third Belgrade Gymnasium (Βελιγράδι, Σερβία), το 

Λύκειο Αποστόλου Μάρκου (Λευκωσία, Κύπρος),και το Λύκειο ,,Josip Broz Tito’’  (Μπίτολα, 

Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας). 

Θέτοντας ως πλαίσιο διδασκαλίας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκπαιδευτικοί των τριών 

σχολείων-εταίρων οργανώνουν και παρουσιάζουν καινοτόμα σχέδια διδασκαλίας σε θέματα που 

αφορούν τον ρόλο της τέχνης και της επιστήμης κατά την περίοδο του Β΄ΠΠ., το Ολοκαύτωμα, 

τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ηθική και φιλοσοφική διάσταση του πολέμου 

κα.  Η δεύτερη σημαντική διάσταση του προγράμματος επιχειρεί να διερευνήσει τον βαθμό 

σύνδεσης των νεότερων γενιών με το παρελθόν και να προωθήσει την καλλιέργεια της μνήμης 

των μαθητών/τριών σχετικά με ζητήματα πολιτότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κριτικής 

στάσης του παρελθόντος, κουλτούρας της ιστορικής μνήμης. Επίσης θέτει στο επίκεντρό του τη 

χαρτογράφηση ιστορικών τοπόσημων προβάλλοντας ταυτόχρονα τον ρόλο ηρώων και αφανών 

πρωταγωνιστών.  

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, από  31/5/2022 μέχρι 31/5/2023 και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω δράσεις: 

1. Ανταλλαγή εμπειριών και εκπαιδευτικών πρακτικών σχετικά με τη διδασκαλία πτυχών 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την καλλιέργεια της μνήμης των μαθητών/τριών 

2. Διοργάνωση τριών «εβδομάδων μνήμης»  με επίκεντρο την διεξαγωγή και 

παρακολούθηση σχολικών διδασκαλιών, καθώς και συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες σχετικές με τη θεματολογία του προγράμματος 

3. Ψηφιακή και έντυπη έκδοση ενός εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει σενάρια διδασκαλίας 

με ισότιμη συμμετοχή και των 3 σχολείων-εταίρων 

4. Οργάνωση ενός e-twinning προγράμματος με συμμετοχή μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών των τριών σχολείων με σκοπό τη γνωριμία και την επαφή των νέων από 

διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσεων σχετικά με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

5. Διάχυση των αποτελεσμάτων και ευρεία εμπλοκή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

των τριών σχολείων-εταίρων 
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