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Το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος
Erasmus+ ACE
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ERASMUS+ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Tα σχολεία μας υλοποιούν πρόγραμμα Erasmus + , το οποίο
αποτελεί Ευρωπαϊκό πρότζεκτ. Ο τίτλος του προγράμματος
είναι “Active, creative, enterprising” (“ACE”) που σημαίνει
«Δραστήριος, Δημιουργικός, Επιχειρηματικός» . Στόχος είναι
να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας των
μαθητών
και
να
διδαχτούν
σχετικά
με
την
επιχειρηματικότητα.
Τα σχολεία που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
Primary School No. 3 "Debinka" του Poznan (Πολωνία), Scoala
Gimnaziala Mihai Eminescu του Nasaud (Ρουμανία), Γυμνάσιο
Αγριάς (Ελλάδα), Escola el Cim SCCL Terrassa της Terrassa
(Καταλονία ) and Istituto Comprensivo F. D'Amico του Rosolini
(Ιταλία).
Κατά το τρέχον σχολικό έτος ταξιδεύουμε στην Πολωνία και
την Ρουμανία. Θα υλοποιήσουμε ποικίλες δράσεις πάνω σε
διάφορα αντικείμενα. Μαθητές που πληρούν προϋποθέσεις
θα ταξιδέψουν σε διάφορες χώρες. Μέσα από τις δράσεις
αυτές θα εξελίξουμε τις λεγόμενες «οριζόντιες» και «βασικές»
δεξιότητες ("soft" και "basic" skills) και θα εξασκηθούμε στην
επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, σε κοινωνικές και
οικονομικές δεξιότητες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
LOGO
ΗΜΕΡΑ ERASMUS+
ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ
ΠΟΛΩΝΊΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για την ημέρα αυτή οι μαθητές
στην Πολωνία επιχείρησαν να
μιλήσουν σε διάφορες γλώσσες!

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, την Ημέρα
Ευρωπαϊκών Γλωσσών, οι μαθητές
στην Πολωνία, υπό την επίβλεψη της
κυρίας Justyna Karasińska, ετοίμασαν
βίντεο στα οποία παρουσίασαν
φράσεις σε διάφορες γλώσσες, όπως
στα Γαλλικά, στα Ιταλικά, στα
Γερμανικά, στα Ισπανικά.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα του
σχολείου Dębinka .
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ΗΜΕΡΑ ERASMUS ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Στις 11 Οκτωβρίου 2019 γιορτάσαμε την Ημέρα
Erasmus. Με την αφορμή αυτή, οι μικρότετοι μαθητές
έφτιαξαν κάρτες που δημοσιεύτηκαν στο facebook και
στην πλατφόρμα του eTwinning.
Επίσης οι καθηγητές- συντονιστές του Erasmus+
δημιούργησαν ένα κουίζ για τους μαθητές, στο οποίο
θα παρουσιαζόταν οι γνώσεις τους σχετικά με το
πρόγραμμα Erasmus καθώς και περαιτέρω σχέδια που
αφορούν το πρότζεκτ.
Όσοι μαθητές έλυσαν το κουίζ επιτυχώς έλαβαν ένα
μικρό δωράκι .

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ LOGO
Μία από τις εργασίες του πρότζεκτ "Active, creative,
enterprising" ήταν ο σχεδιασμός ενός λογότυπου (logo), το
οποίο έχει σκοπό να χρησιμοποιείται ως «ταυτότητα» στις
ποικίλες δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Ο διαγωνισμός λογότυπου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα
στα 5 σχολεία (Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και
Πολωνία). Κατά τον Οκτώβρη οι μαθητές εργάστηκαν για
τη δημιουργία των λογότυπων και του διαγωνισμού και
προχώρησαν στην αξιολόγηση μέσα από ενδοσχολικές
επιτροπές. Κάθε σχολείο είχε τη δυνατότητα να προτείνει
τα τρία καλύτερα λογότυπα του σχολείου τους, τα οποία
θα ήταν πλέον υποψήφια για τον τελικό γύρο. Κατά τις δύο
πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου, υπήρξαν δύο διεθνείς
γύροι ψηφοφορίας, κατά τους οποίους οι καθηγητέςσυντονιστές επέλεξαν το επίσημο λογότυπο του
προγράμματος.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
το λογότυπο που επικράτησε στο διαγωνισμό "Active,
creative, entrepreneurial" ανήκει σε μαθητή του
Πολωνικού σχολείου Dębinka .
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συνάντηση των συντονιστών έλαβε μέρος
στη Σικελία και στη μικρή πόλη του Ροσολίνι
(29-31 Οκτωβρίου 2019) όπου βρίσκεται ένα
συμμετέχον σχολείο του προγράμματος .

Στο φιλόξενο περιβάλλον του
Istituto
Comprensivo F.D’Amico συναντήθηκαν οι
εκπρόσωποι από σχολεία της Ελλάδας,
της Ρουμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας
και της Ισπανία με στόχο να oρίσουν ένα
χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες των
εργασιών του προγράμματος, τους
κανόνες συνεργασίας και την ανταλλαγή
εμπειριών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το σχολείο IC F.D’Amico της Ιταλίας
πραγματοποίησε τον Σεπτέμβρη συναντήσεις με
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, με
σκοπό να παρουσιάσει τους στόχους και τις
εργασίες του προγράμματος Erasmus+. Οι
υπεύθυνοι συντονιστές του προγράμματος
εξήγησαν τις προγραμματισμένες εργασίες και
δραστηριότητες για την προσεχή διετία που θα
διαρκέσει το πρόγραμμα.

Κατά τον Νοέμβρη περίπου 25 Ιταλοί μαθητές
της δευτέρας και τρίτης τάξης ξεκίνησαν να
μελετούν και να πραγματοποιούν έρευνες σε
διάφορα μαθήματα με σκοπό να αποκτήσουν
περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις
συνεργαζόμενες χώρες, με την Ε.Ε., τη βασική
παράδοση και τα σύμβολα της κάθε χώρας. Η
πρώτη ομάδα που θα συμμετάσχει στην
πρώτη ανταλλαγή μαθητών στο Poznan θα
προετοιμάσει μία παρουσίαση και ένα
ερωτηματολόγιο για τη σημασία του
"Ενεργός, Δημιουργικός, Επιχειρηματικός".

Στην Ιταλία το προσωπικό του σχολείου, κατά την
διάρκεια του street art event, διοργάνωσε ακουστικά
lounges για να εισάγει και να εξηγήσει το έργο με όλες
τις δραστηριότητες που θα γίνουν κατά την διάρκεια της
επόμενης διετίας.
Συνεπώς με την δράση αυτή
ενεπλάκη η τοπική κοινωνία στο πρόγραμμα.

Τον Οκτώβριο το σχολείο μας ξεκίνησε με την
διοργάνωση των πρώτων συναντήσεων
και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τη χρήση του
eTwinning.
Οι μαθητές άρχισαν να παρακολουθούν κάποια
μαθήματα σχετικά με το eTwinning και τα θέματα του
έργου. Οι καθηγητές των μαθηματικών και φυσικής
είχαν δύο συναντήσεις για να προγραμματίσουν μια
βασική ύλη που να αφορά την οικονομική εκπαίδευση.

Το επόμενό μας βήμα θα είναι να οργανώσουμε μία συνάντηση μαθητών με έναν επιχειρηματία και έναν ειδικό
που θα διδάξει τους μαθητές αρχές οικονομικής διοίκησης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην αρχή του σχολικού έτους το σχολείο μας οργάνωσε
συναντήσεις με γονείς
και μαθητές στις οποίες
ενημερώθηκαν για τα δύο καινούρια προγράμματα του
Erasmus+ , ένα από τα οποία είναι το “Ενεργός, Δημιουργικός,
Επιχειρηματικός”.
Οι καθηγητές και οι μαθητές που εμπλέκονται στα προγράμματα Erasmus+ συναντιούνται κάθε Τετάρτη,
μετά το σχολείο, και δουλεύουν πάνω σε ιδέες και εργασίες που αφορούν τα προγράμματα.

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΡΙΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στις 21 Νοεμβρίου το σχολείο μας οργάνωσε, για τρίτη
συνεχόμενη
χρονιά, μία μέρα ανακύκλωσης για
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η δράση αυτή, οργανώθηκε
ακόμα μια φορά από τον καθηγητή της πληροφορικής
μας, κ. Τηλέμαχο Μαγαλιό, και είχε μεγάλη επιτυχία.

Για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά μαθητές
του σχολείου μας αποφάσισαν να σκορπίσουν λίγη
μαγεία και χριστουγεννιάτικη λάμψη αγάπης.
Ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και τα
πούλησαν (σε συμβολική τιμή) κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων της τελευταίας εβδομάδας πριν τα
Χριστούγεννα στους συμμαθητές τους .

To χρηματικό ποσό που
συγκεντρώθηκε, προσφέρθηκε
σε μία οικογένεια της περιοχής
που χρειάζεται υποστήριξη.
Πρόκειται για μία αξιέπαινη
πράξη των μαθητών εφόσον
διέθεσαν χρόνο, χρήματα και
έκαναν κόπο, με σκοπό τη
βοήθεια συμπολίτη τους που
βρίσκεται σε ανάγκη.

Τόσο καθηγητές όσο και μαθητές έφεραν παλιούς
υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και άλλα
εξαρτήματα, τα οποία ήταν παλιά ή δεν λειτουργούσαν
πλέον. Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία
συλλέχθηκαν στο σχολείο μας και δόθηκαν για
ανακύκλωση.
Ο αριθμός των υπολογιστών και εξαρτημάτων που
συγκεντρώθηκαν από τα σπίτια των μαθητών και
άλλων σχολείων της περιοχής ήταν εντυπωσιακός.
Πιστεύουμε πως είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση
της σχολικής κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση
ηλεκτρολογικών υπολογιστών.

Παρόμοιες φιλανθρωπικές δράσεις έλαβαν χώρα σε ένα
σχολείο της Πολωνίας, όπου, ανάμεσα σε άλλα, κάθε τάξη
ετοίμασε ένα δώρο για ένα παιδί από ένα ορφανοτροφείο.
Τέτοιες δραστηριότητες, όχι μόνο βοηθάνε άλλους ανθρώπους
αλλά επίσης διδάσκουν το πως να οργανώσεις και να
προγραμματίσεις παρόμοιες δράσεις.
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ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ...
… εργαζόμαστε εντατικά για την προετοιμασία της
πρώτης μας διεθνούς συνάντησης. Πρόκειται για ένα
σημαντικό γεγονός του Πολωνικού σχολείου. Στη
συνάντηση εμπλέκονται 26 Πολωνικές οικογένειες,
18 καθηγητές και 11 προσκεκλημένοι ειδικοί του
αντικειμένου του πρότζεκτ. Η έναρξη της
συνάντησης είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.
Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα .

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο σχολείο μας ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Active, Creative, Enterprising.
Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξουμε τους μαθητές ώστε να ενισχυθεί η εμπλοκή τους με την
επιχειρηματικότητα καθώς και η δημιουργικότητά τους.
Το πρόγραμμα μας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε κατά την φετινή σχολική χρονιά σε δύο χώρες, την Πολωνία
και τη Ρουμανία. Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία, κατά την οποία θα μάθουμε σχετικά με συνήθειες
διαφορετικών κρατών και θα βιώσουμε διάφορες νέες εμπειρίες. Εργαζόμαστε για το πρόγραμμα εδώ και περίπου
ένα τετράμηνο, πάνω σε διάφορες εργασίες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεταξύ άλλων οι εργασίες αυτές ήταν η δημιουργία ενός βίντεο και μίας αφίσας για τις χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Έγινε επομένως συλλογή πληροφοριών και συζήτηση για θέματα των πολιτισμών. Τα αποτελέσματα
της εργασίας αυτής είναι εντυπωσιακά: Οι αφίσες που φτιάχτηκαν είναι όμορφες και οι πληροφορίες
ενδιαφέρουσες. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και δουλέψαμε με αφοσίωση, ώστε να πετύχουμε ένα τέλειο
αποτέλεσμα .

ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος, στο μάθημα Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή, οι μαθητές διενήργησαν μια έρευνα για το επίπεδο
γνώσεων σχετικά με τις οικονομικές έννοιες. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται ως δύο συνοπτικά podcasts. Ελπίζουμε ότι μετά το
έργο, οι γνώσεις μας για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και
τη δημιουργικότητα να είναι πιο ολοκληρωμένες!

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ BARILLA- MISKO
Στις 3 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της
Τεχνολογίας, οι μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου
Αγριάς επισκέφτηκαν με την καθηγήτριά τους, κυρία
Πολυχρόνη, το εργοστάσιο της Barilla. Ενημερώθηκαν για
το καθεστώς της εταιρείας, τις εγκαταστάσεις, τους
χώρους λειτουργίας και περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου.
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ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τον Ιανουάριο το σχολείο της Ρουμανίας
διοργάνωσε την ημέρα Πολωνίας. Σκοπός αυτής
της δραστηριότητας ήταν να εξοικειωθούν οι
μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Erasmus +, ACE, με βασικές πληροφορίες για τη
γεωγραφία της Πολωνίας, τους κατοίκους της,
την πολωνική κουζίνα, τις παραδόσεις και την
ιστορία της.
Η δραστηριότητα προσέφερε στους μαθητές την
ευκαιρία να μάθουν να οικοδομούν σχέσεις με
βάση την ανοχή, την κατανόηση και την
αλληλεγγύη, σεβόμενη την αξιοπρέπεια κάθε
ατόμου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ
ESCOLA EL CIM
Οι μαθητές του 4ου σχολείου ESO (Ισπανία) οι οποίοι
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ "Active,
creative, enterprising" με σκοπό να αναπτύξουν τις
ικανότητες που χρειάζονται για να είναι ενεργοί,
υποστηρικτικοί και επιχειρηματικοί Ευρωπαίοι
πολίτες.
"Πώς θα παρουσιάζατε μια χώρα του προγράμματος;" Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μία από αυτές τις
χώρες μέσω της παροχής πληροφοριών για την περιοχή, όπως η τοποθεσία, η κουλτούρα, τα έθιμα, μέρη
προς επίσκεψη, φαγητό…
Έπρεπε να κάνουμε ένα βίντεο ή μια αφίσα ή μια προφορική παρουσίαση. Οι καθηγητές μας έδωσαν
οδηγίες για να οργανωθούμε. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν να είμαστε δημιουργικοί στην επεξήγηση και
στην οπτική υποστήριξη. Επίσης το περιεχόμενο έπρεπε να είναι σχετικό και συγκεκριμένο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

οικονομία

Σας ενδιαφέρει το έργο μας; Θα θέλατε να βελτιώσετε τις
οικονομικές (και γλωσσικές) ικανότητές σας;
Ενημερωθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες - όπου υπάρχουν
χρήσιμες, ενδιαφέρουσες ταινίες και παιχνίδια για παιδιά
και ενήλικες.

γλώσσα του
σώματος

δημιουργικότητα

αντιμετώπιση
του στρες

έλεγχος
του ελέυθερου χρόνου

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα αρχεία και τα τραγούδια που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν άδεια χρήσης Creative Commons
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