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ΟTAN ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΓΩΣΕ...
Στα μέσα Μαρτίου τα σχολεία μας έκλεισαν. Επί τρεις μήνες μεταφερθήκαμε όλοι μας
στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Το πρόγραμμά μας
παραμένει επίσης εν ζωή.
Στο τεύχος αυτό θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις αναμνήσεις μας από τη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τέλη Φεβρουαρίου στην Πολωνία. Το δεύτερο θέμα
αφορά την καθημερινότητα όπως την βίωσαν τα μέλη μας κατά την δύσκολη αυτή
χρονική περίοδο. Τέλος, θέλουμε να συνοψίσουμε τον πρώτο χρόνο των εργασιών που
υλοποιήθηκαν και να ανακοινώσουμε όσα αναμένουμε για τον επόμενο χρόνο....

ΤΙ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΜΕ;

Οι πρώτοι μήνες του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα έντονοι. Ξεκινήσαμε τις εργασίες τον Σεπτέμβριο
οργανώνοντας συναντήσεις με καθηγητές, μαθητές και γονείς, δημιουργήσαμε ομάδες για τις πρώτες εργασίες, και
απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη του προγράμματος. Τα σχολεία διοργάνωσαν τις εργασίες για το newsletter
και δρώμενα για την Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών και την Ημέρα Erasmus 2019. Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές
Οκτωβρίου διοργανώσαμε διαγωνισμό για το logo του προγράμματος. Επίσης δημιουργήσαμε τα πρώτα
ενημερωτικά κανάλια μας: ιστοσελίδες, Facebook και eTwinning. Λίγο αργότερα το σχολείο των συνεργατών από τη
Ρουμανία έστησε την ιστοσελίδα του προγράμματος.
Tον Οκτώβριο έλαβε χώρα η συνάντηση των συντονιστών, για να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες του
προγράμματος. Επρόκειτο για τρεις ημέρες ιδιαίτερα εντατικής εργασίας στο φιλόξενο Rosolini της Σικελίας. Αφού
επιστρέψαμε στις πατρίδες μας, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για το πρώτο τεύχος του newsletter μας και
παράλληλα την προετοιμασία για την πρώτη συνάντηση μαθητών.

Oι συνεργάτες μας διοργάνωσαν στα σχολεία της Ρουμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας την "Ημέρα
Πολωνίας " και κάπως έτσι... έφτασε ο Φεβρουάριος μαζί με τη συνάντηση στην Πολωνία.
Τι χαρά! Όσοι δεν παρευρέθηκαν εκεί σίγουρα έχουν κάθε λόγο να ζηλεύουν! 5
ημέρες με εργαστήρια, συναντήσεις και μάθηση. Παρακάτω θα ενημερωθείτε
αναλυτικά, οπότε επιτρέψτε μου απλώς να αναφέρω ότι μεταξύ άλλων είχαμε
εργαστήρια επιχειρηματικότητας, ηγετικών ικανοτήτων, αφήγησης ιστοριών,
δημιουργικότητας, μάρκετινγκ, αυτοπαρουσίασης και δημιουργίας newsletter,
καθώς και δύο συναντήσεις με ειδικούς προσκεκλημένους- αποφοίτους του
σχολείου μας "Dębinka", οι οποίοι πλέον έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι
καθηγητές συζήτησαν σχετικά με την προώθηση του προγράμματος, τη
συνεργασία στο eTwinning, την εφαρμογή επόμενων εργασιών, ενημερώθηκαν
σχετικά με παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο μας
"Dębinka", και συμμετείχαν σε κάποια εργαστήρια. Επιστρέφοντας στις πατρίδες
τους οι συμμετέχοντες διοργάνωσαν ενημερωτικές συναντήσεις για όσους
εμπλεκόμενους δεν είχαν ταξιδέψει στην Πολωνία. Εν τω μεταξύ, τον Μάρτη
είχαμε έτοιμη την έναρξη της «Πρώτης μου Επιχείρησης», ωστόσο
αναγκαστήκαμε να την αναβάλλουμε...Όμως μην ανησυχείτε- η εργασία θα
ολοκληρωθεί :) , και προς το παρόν δουλεύουμε στον εικονικό κόσμο και
προετοιμαζόμαστε για όσες εργασίες επακολουθήσουν.
Ο Συντονιστής του προγράμματος : Adam Bech
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ;
Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θέλουμε να διεκπεραιώσουμε την «Πρώτη μου Επιχείρηση».
Eλπίζουμε να καταφέρουμε να έχουμε έτοιμη την παρουσίασή της για τη μαθητική έκθεση που θα
φιλοξενηθεί στη Ρουμανία. Στη συνέχεια ξεκινάμε την εργασία «Δραστήριος στον τόπο μου», που θέλουμε
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση τον Μάρτιο στην Ελλάδα. Ακολουθεί ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση Οικονομικών. Παιχνίδια με
αντικείμενο το εμπόριο και αυθεντικά μοντέλα θα παρουσιαστούν κατά τη συνάντηση C4 στην Ιταλία, η
οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί λίγο πριν τη λήξη του σχ. έτους 2020/21 ή στην έναρξη του
2021/22. Τέλος αναμένουμε τον «μεγάλο τελικό» του προγράμματος στην Ισπανία! Θα γνωρίζουμε το
ενημερωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το φθινόπωρο του 2020 και θα το προωθήσουμε αμέσως σε
όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ C1 ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ!!
Οι περισσότεροι από τους Έλληνες μαθητές και καθηγητές που
ρωτήθηκαν μετά τη συνάντηση Erasmus C1 στο Poznan σχετικά με
αυτή, ανέφεραν διάφορα μέρη ή δραστηριότητες που τους άρεσαν
ιδιαίτερα, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
«ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ», «ΓΝΩΣΕΙΣ», «ΠΑΤΙΝΑΖ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ», «ΦΙΛΙΑ»,
«ΦΑΓΗΤΟ» είναι μερικές μόνο από αυτές τις λέξεις που
περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα. Για να φυλάξει και να μοιραστεί
τις αναμνήσεις η ελληνική ομάδα δημιούργησε ένα Padlet. Εκεί
μπορείτε να βρείτε την περιγραφή της εμπειρίας τους, φωτογραφίες
και βίντεο της συνάντησης, WORD CLOUDS και ένα POZNAN ABC !!

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
PADLET

ERASMUS+ C1 MEETING

H ελληνική ομάδα

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Μια ομάδα τεταρτοετών μαθητών και δασκάλων του ESO από το σχολείο El Cim ταξίδεψαν στο Πόζναν, μια
σημαντική πόλη της Πολωνίας, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, μαζί με άλλα σχολεία
από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διευκρίνηση
στόχων του έργου, τη συμμετοχή σε ενδιαφέροντα εργαστήρια κατάρτισης και την ανταλλαγή ποικίλλων
εμπιεριών.
Αυτό το πρόγραμμα Erasmus στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας με ενεργό και δημιουργικό
τρόπο μεταξύ των μαθητών. Οι φοιτητές της πόλης Terrassa φιλοξενήθηκαν από τους Πολωνούς
συνεργάτες τους και είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μαζί και να δουν από πρώτο χέρι την πραγματικότητα
της χώρας. Απόλαυσαν επίσης πολιτιστικές εκδρομές στην πόλη του Πόζναν και τα πιο εμβληματικά μέρη
της.
Ομάδαν Καταλανών
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ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Μεταξύ 24 και 28 Φεβρουαρίου 2020, μια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από επτά μαθητές και δύο δασκάλους
του σχολείου «Mihai Eminescu» του Nasaud της Ρουμανίας συμμετείχε σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus + «Δραστήριος, δημιουργικός, επιχειρηματικός» που πραγματοποιήθηκε στο στο
σχολείο "Debinka" που βρίσκεται στο Poznan της Πολωνίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών
επικοινωνιακών δεξιότητων στην ξένη γλώσσα, σε συγκεκριμένες δεξιότητες ΤΠΕ και στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικής σκέψης, η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές μελλοντικά στο να είναι ανεξάρτητοι και καινοτόμοι,
να αναλαμβάνουν ευθύνες, να δέχονται προκλήσεις και να αναζητούν δημιουργικές λύσεις .
Η εβδομάδα ξεκίνησε με την υποδοχή
συμμετεχόντων
χωρών
από
την
διοργανώτρια
ομάδα
του
σχολείου
υποδοχής. Οι οικοδεσπότες ετοίμασαν μια
εορταστική
εκδήλωση,
στην
οποία
συμμετείχε μία ειδική προσκεκλημένη,
τοπική σχεδιάστρια ρούχων της εταιρείας
της, BIZUU, αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για θέματα παρουσίασης, σχέσεων
και δημιουργικότητας, για τη δημιουργία newsletter στην εφαρμογή Canva, παρουσιάστηκαν παραδείγματα
καλών πρακτικών στην εκμάθηση των οικονομικών και της επιχειρηματικότητας, μελετήθηκαν ορισμένες
βασικές οικονομικοκοινωνικές έννοιες , η δομή σχεδιασμού μιας μικρής επιχείρησης και ο ρόλος της ηγεσίας
(leadership). Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται ομαδικά και να επικοινωνούν στα Αγγλικά με μαθητές από
τις άλλες χώρες μέσα από διάφορες δραστηριότητες και μικρούς διαγωνισμούς όπως ένα Escape room και ένα
ερωτηματολόγιο(Quest) .
Οι μαθητές και οι καθηγητές επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Επιχειρήσεων Poznan, όπου
συμμετείχαν σε εργαστήρια αφήγησης και neuromarketing. Στο Μουσείο Rogalowe, οι μαθητές έμαθαν πώς να
παρασκευάζουν παραδοσιακά κρουασάν. Επίσης, οργανώθηκαν διδακτικές εκδρομές στο Μουσείο Ιστορίας
ICHOT , στο Μουσείο- Παλάτι Rogalin και στη γκαλερί τέχνης. Η τελευταία ημέρα της συνάντησης ήταν
αφιερωμένη σε δραστηριότητες αξιολόγησης. Η συνάντηση μαθητών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσε
την επιθυμία τους να κατέχουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητές τους στην ξένη
γλώσσα. Είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν γνώσεις ΤΠΕ, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες,
αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. Η επίσκεψη στην Πολωνία μέσα από την μια ανταλλαγή εμπειριών
σαφώς ωφέλησε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του σχολείο μας.
Υπεύθυνη καθηγήτρια προγράμματος: Maria Greabu
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Από τις 24 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, είχα μία
εκπληκτική εμπειρία στην Πολωνία. Συμμετείχα στην
πρώτη συνάντηση της εργασίας του Erasmus+ ACE (
ενεργός, δημιουργικός, επιχειρηματικός), στο Πόζναν. Η
οικογένεια που με φιλοξενούσε με καλοδέχτηκε και
ένιωθα σαν στο σπίτι μου. Γνώρισα νέους ανθρώπους,
έκανα καινούριους φίλους και έμαθα πολλά, χάρη στα
εργαστήρια που διοργανώθηκαν απ’ αυτούς και στα
οποία συμμετείχα. Έμαθα για τις επιχειρήσεις, πώς να
είσαι ένας καλός αρχηγός, όμως ιδιαίτερα έμαθα να
εργάζομαι ομαδικώς. Και εμείς είχαμε εργαστήρια που
μας βοηθούσαν να ανακαλύψουμε τη δικιά μας
δημιουργική πλευρά.Επιπλέον, επισκεφτήκαμε το
Πόζναν, μία όμορφη πόλη για την οποία οι άνθρωποι
μπορούν να είναι περήφανοι. Ανακάλυψα τις παραδόσεις
τους και επισκέφτηκα τα τουριστικά αξιοθέατα.
Επισκέφτηκα το Μουσείο του Κρουασάν όπου είδα πως
παρασκευάζονται τα νόστιμα κρουασάν, καθώς και
άκουγα την ιστορία τους. Αγόρασα αναμνηστικά και
κάλτσες με τον παραδοσιακό σχεδιασμό τους. Πήγαμε
στο παγοδρόμιο όπου και διασκεδάσαμε. Την τελευταία
ημέρα,
οι
οικοδεσπότες
διοργάνωσαν
ένα
αποχαιρετιστήριο πάρτι για εμάς. Εκεί έμαθα μερικούς
παραδοσιακούς χορούς κάθε χώρας που συμμετείχε στο
έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους τους ανθρώπους
που μου χάρισαν αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Έμαθα
πολλά απ’ αυτή την εργασία και είμαι χαρούμενη που
γνώρισα καινούριους ανθρώπους, ανακάλυψα νέες
παραδόσεις και είδα νέα μέρη.Θα ήθελα πάντα να
επαναλάβω αυτή την εμπειρία. Ήμουν πολύ
ευχαριστημένη που συμμετείχα σ’ αυτό το έργο, γιατί
ήταν
μία
υπέροχη
ανταλλαγή
εμπειριών.
Μαθήτρια: Creta Alina

ΠΕΡΙΛΗΨΗ C1
Our Οι καλεσμένοι μας ήρθαν στο Πόζναν την Κυριακή.
Την Δευτέρα ξεκινήσαμε με μια τελετή καλωσορίσματος.
Δώσαμε στους επισκέπτες μας αλάτι και ψωμί, ώστε να
μην τελειώσει ποτέ η ζωή τους. Μετά συναντηθήκαμε με
την επίτιμη καλεσμένη μας, απόφοιτο της Debinka –
Blanka Jordan, δημιουργός της μάρκας μόδας BIZUU.
Στο τέλος της ημέρας πήγαμε στην αίθουσα
μπόουλινγκ.Την Τρίτη, πρώτα είχαμε εργαστήριο “ Πώς
να γράψουμε ένα ενημερωτικό δελτίο”. Το απόγευμα
είχαμε συνάντηση με έναν άλλο ξεχωριστό καλεσμένο,
τον Bogdan Dzudzewicz, έναν γνωστό και σεβασμό
προπονητή τένις. Τελειώσαμε την ημέρα μας σε δωμάτιο
διαφυγής. Το απόγευμα οι άνθρωποι γύρισαν στα σπίτια
τους.Την Τετάρτη το πρώτο μέρος που πήγαμε ήταν το
Πανεπιστήμιο Οικονομικών, όπου δύο εργαστήρια είχαν
προετοιμαστεί. Δείξαμε στους επισκέπτες μας την
“Αυτοκρατορική Περιοχή”, την περιοχή της Πλατείας της
Ελευθερίας και της Παλιάς Πλατείας της Αγοράς. Τέλος,
πήγαμε στο μουσείο των κρουασάν του Martin. Την
Πέμπτη μάθαμε για την οικονομία. Πρώτα είχαμε
εργαστήριο “Πώς να δημιουργήσεις τη δική σου
επιχείρηση”. Η μέρα τελείωσε με την επίσκεψη στο
παλάτι Rogalin και και στη γκαλερί τέχνης, όπου πήραμε
μέρος σε εργαστήρια που σχετίζονται με έργα τέχνης
που
συγκεντρώθηκαν
εκεί.Την
Παρασκευή
αφιερωθήκαμε στην περίληψη και στην αξιολόγηση
προηγουμένων δραστηριοτήτων και στην επίσκεψη της
πόλης. Οι καλεσμένοι μας είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν το διαδραστικό μουσείο ICHOT – Πύλη του
Πόζναν. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ένα
αποχαιρετιστήριο δείπνο. Πολλά άνθρωποι έκλαιγαν,
γιατί
συνάντησαν
πολλούς
φίλους
εκεί.
Πολωνική ομάδα
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Ο COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μετά την επιστροφή της ομάδας που ταξίδεψε στο Πόζναν της Πολωνίας,
πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση, με θέμα την αξιοσημείωτη διακρατική
συνάντηση του προγράμματος ACE. Ξαφνικά, όμως, στις 10/3/20, ένα
απρόσμενο γεγονός χτύπησε την πόρτα του σχολείου μας: το κλείσιμο
όλων των σχολείων της Ελλάδας λόγω της ραγδαίας έξαρσης της
πανδημίας του ιού Covid-19.
Για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, οι δάσκαλοι και οι μαθητές έπρεπε να
εργαστούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στις 15/5/20, πραγματοποιήθηκε η
πρώτη εξ αποστάσεως συνάντηση του Erasmus, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα.
Αργότερα, ήρθε η ιδέα για τη δημιουργία ενός padlet, όπου όλοι οι μαθητές και οι
καθηγητές του προγράμματος περιέγραψαν το πώς βίωσαν αυτή την κατάσταση. Εάν
δεν έχετε ήδη συμμετάσχει, μπορείτε να προσθέσετε την εμπειρία σας ΕΔΩ.
Τελικά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνοιξαν ξανά στις 18/5/20,
ακολουθώντας ορισμένους κανόνες για τον εμποδισμό της έξαρσης του ιού.
Ελληνική ομάδα

Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μερικές φορές τα σχέδια δεν πηγαίνουν όπως τα θέλεις, μερικές φορές τα πράγματα
αλλάζουν, αλλά αυτό δεν σου δίνει κάποιο λόγο να αποθαρρύνεσαι. Εξαιτίας του
κορονοϊού, επιβλήθηκαν ορισμένοι περιορισμοί και δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε.
Προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του ιού και να μην προσβληθούμε, τα σχολεία
έκλεισαν και είχαμε να διαβάσουμε στο σπίτι και να συμμετάσχουμε σε διαδικτυακά
μαθήματα. Έτσι μπήκα σε καραντίνα για 2 μήνες.
Μέχρι τώρα, έλεγα πως δεν θα έχω χρόνο για μερικά πράγματα λόγω του φορτωμένου
προγράμματος, αλλά τώρα μου δίνεται περισσότερος χρόνος απ’ ότι θα μπορούσα να
ονειρευτώ. Πέρασα τον χρόνο μου με την οικογένεια, τον εαυτό μου, διάβαζα, μελετούσα,
μαγείρευα, ζωγράφιζα, άκουγα μουσική, τηλεφωνούσα στους φίλους μου και άλλα πολλά. Έμαθα
να αποδέχομαι περισσότερο τα απλά πράγματα τα οποία δεν είχα σκεφτεί πόσο σημαντικά
είναι. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η φύση, πόσο σημαντική είναι μία βόλτα στο
δάσος, μία ημέρα στα βουνά ή στη θάλασσα.
Είμαι χαρούμενη που κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βοήθησα πολύ τη φύση και η
ρύπανση μειώθηκε. Παρ’όλ’ αυτά η κατάσταση δεν ήταν ευχάριστη, κατάφερα να διαχειριστώ
καλά τα συναισθήματά μου. Είναι αλήθεια ότι μου έλειψε το σχολείο, οι φίλοι μου, οι βόλτες στο
πάρκο, αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και μαζί θα είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε την
καραντίνα.

Μαθήτρια: Creta Nicolina

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
Πρώτα απ’ όλα, η εμπειρία μου εν διάρκεια της καραντίνας δεν φαίνεται τόσο άσχημη. Σκεφτόμουν πως θα έχω πολύ
ελεύθερο χρόνο να περάσω με την οικογένειά μου, κάνοντας τις αγαπημένες μου δραστηριότητες ή μελετώντας για τις
εξετάσεις μου. Και έτσι λειτούργησε για μένα. Προσπάθησα να κρατήσω τον εαυτό μου απασχολημένο όλη την ώρα και
διασκέδαζα διαβάζοντας ορισμένα εξαιρετικά βιβλία, βλέποντας πολλές ταινίες ή απλά παίζοντας διαφορετικά παιχνίδια με
τον αδερφό μου. Όλος ο χρόνος τον οποίο περνούσα με την οικογένειά μου ήταν ποιοτικός. Με βοήθησε να συνειδητοποιήσω
ότι άλλα πράγματα είναι σημαντικά στη ζωή, όπως η αγάπη και η φιλία, και όχι αυτά που πιστεύαμε. Οι δάσκαλοι έπαιξαν
έναν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, και όλες οι συναντήσεις μας σε διαφορετικές πλατφόρμες
κοινωνικών μέσων ήταν πραγματικά βοηθητικές. Στο τέλος, το να είμαι κοντά στην οικογένειά μου και να περνάω
περισσότερο χρόνο μαζί τους, με έκανε να καταλάβω την αληθινή αξία της ζωής και της αγάπης.
Μαθήτρια: Sofia Rus
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19
Την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, όλα τα σχολεία στην Καταλονία άρχισαν τον
περιορισμό που είχε επιβάλει η κυβέρνηση. Η ιδέα ήταν να μείνουμε στο
σπίτι για 2 εβδομάδες, έτσι ώστε η διοίκηση των σχολείων να αρχίσει να
κινητοποιείται για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές δεν θα αποσπαστούν απ’ τις
σχολικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό τον λόγο, μέσω της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας Moodle, οι δάσκαλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρχισαν
να προτείνουν εθελοντικά καθήκοντα στους μαθητές τους.

Μετά το Πάσχα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από τα διάφορα μαθήματα με
τη συμπλήρωση εικονικών μαθημάτων. Το σχέδιο θα ήταν να αφιερωθεί μία ώρα την εβδομάδα για κάθε μάθημα,
στην οποία ο δάσκαλος θα έκανε μία σύντομη εξήγηση και θα παρουσίαζε μία εβδομαδιαία εργασία.Μετά από έξι
εβδομάδες περιορισμού και μέχρι σήμερα, η επιτυχία του προγράμματος είναι πραγματικά ικανοποιητική,
δεδομένου ότι ήταν δυνατό να συνεχιστεί το πρόγραμμα των μαθημάτων, πάντα χωρίς να ξεχνάμε το γεγονός ότι
ο στόχος ήταν να επιτευχθούν οι βασικές ικανότητες κάθε αντικειμένου. Οι μαθητές εργάζονται με πολλή επιθυμία
και προσπάθεια, και οι δάσκαλοι καταβάλλουν κάθε δυνατή φαντασία, χρόνο και δημιουργικότητα για να
προσφέρουν στους μαθητές τις καλύτερες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας.
Silvia Samaniego (Συντονίστρια έργου)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Στο σχολείο μας, οι δάσκαλοι αποφάσισαν να έχουμε περισσότερα
εικονικά μαθήματα και γι’ αυτό είχαμε 2 με 4 κάθε ημέρα. Η
συνηθισμένη σχολική ημέρα μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας
άρχιζε με το 1ο μάθημα κατά τις 9 ή 10 π.μ., και έτσι ήταν σαν στο
κανονικό σχολείο. Στα εικονικά μαθήματα έπρεπε να ανοίγουμε τις
κάμερές μας, έτσι ώστε οι δάσκαλοι να μπορούν να μας βλέπουν, και
να ξέρουν ότι δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο εκτός το μάθημα.
Χάρη σ’ αυτή την κατάσταση, γνωρίσαμε έναν χρήσιμο και μέχρι τώρα άγνωστο ιστότοπο, το Google Classroom. Η
εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές. Στην κεντρική σελίδα μπορούμε να προσθέσουμε καινούριους
φακέλους χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς. Σε κάθε έναν απ’ αυτούς ο δάσκαλος του συγκεκριμένου μαθήματος
παρέχει συνημμένα με εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Δίπλα τους υπάρχει ένα μέρος όπου πρέπει να εισάγουμε το
αρχείο απαντήσεων. Επιπλέον είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με συμμαθητές, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς
μέσω των ιδιωτικών σχολίων. Μια άλλη χρήσιμη εφαρμογή είναι το ήδη γνωστό Librus. Έχει πλέον γίνει η κύρια πηγή της
επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτή η εφαρμογή παρέχει, ανάμεσα σε άλλα πράγματα,
πληροφορίες σχετικά με υλικά που είναι διαθέσιμα στο Google Classroom.Κάθε ημέρα, οι καθηγητές τοποθετούν
συνδέσμους για την τηλεδιάσκεψη στο ημερολόγιο βιβλιοθηκών μας. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για διαδικτυακές
συναντήσεις, όμως χρησιμοποιούμε δύο. Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιημένες είναι το Google Meet. Μερικές φορές
χρησιμοποιούμε και την εφαρμογή Zoom. Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται για συνομιλία με κάμερες. Πολλοί
άνθρωποι μπορούν να μπουν στο μάθημα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο αριθμός των συμμετεχόντων βασίζεται στον
αριθμό των ατόμων στην τάξη. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία συνομιλίας, χάρη στην οποία, επίσης,
οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν. Άλλη δυνατότητα είναι ο διαμοιρασμός οθόνης. Με τη βοήθειά της, οι καθηγητές
μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις όπως στην τάξη. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μαθημάτων μιλούσαμε για τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και καταλήξαμε ότι οι απόψεις είναι διχασμένες.
Μερικοί προτιμούν την εκμάθηση στο σπίτι, αλλά άλλοι ποθούν τη μάθηση στα παγκάκια του
σχολείου.
Πολωνική ομάδα
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στις 9/6/2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση erasmus στην πλατφόρμα συναντήσεων
Google στο πλαίσιο του προγράμματος μας Active, Creative, Enterprising . Σε αυτήν τη συνάντηση μαθητές και
δάσκαλοι εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους για ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα θέματα με
διαδραστικό τρόπο.Τα περισσότερα από τα ζητήματα συσχετίστηκαν με το ξέσπασμα του κοροναϊού και αυτή
τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε όλοι. Σε αυτή τη συνάντηση οι μαθητές και οι δάσκαλοι συζήτησαν επίσης το
ποσο που έχει ο ιός στη ζωή μας, πώς άλλαξε η ζωή μας και τα νέα πρότυπα στα οποία πρέπει να
προσαρμόσουμε. Επιπλέον, εκφράσαμε τις απόψεις μας για την ηλεκτρονική μάθηση, πόσο αποτελεσματική
είναι κατά την άποψή μας και πώς λειτούργησε στο σχολείο μας.Επιπλέον, συζητήθηκε η οικονομική
κατάσταση στις πόλεις και γενικά στις χώρες μας. οι μαθητές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το
ζήτημα με τους συνεργάτες τους και συζητησαν το αντίκτυπο που θα έχει στο μέλλον. Τέλος, έγινε μια
προσπάθεια οργάνωσης των μελλοντικων εργασιων του προγράμματος (που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι
ακόμα σε λειτουργία), μεταξύ αυτών συζητήθηκε η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των χωρών την
οποία ανυπομονούμε όλοι!

ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στις 24η Ιανουαρίου, η διευθύντρια μας κυρία Maria Chiara Ingallina κάλεσε στο σχολείο μας τον κ. Salvatore
Vignigni, ο οποίος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, πραγματοποίησε μια συνάντηση με ένα εργαστήριο με θέμα
την οικονομική εκπαίδευση. Μέσα από απλές ιστορίες που διαβάσαν οι ίδιοι οι μαθητές, τους εξήγησε και τους
έκανε να κατανοήσουν τις έννοιες του κέρδους, της αποταμίευσης, του δανείου, του κινδύνου και της ευθύνης
στη χρήση του χρήματος, που συχνά παραβλέπονται από τη συνηθισμένη διδασκαλία, αλλά είναι πολύ
σημαντικές για το μέλλον τους.Στο τέλος της συνάντησης οι μαθητές ήταν πολύ ενθουσιώδεις και
δημιουργηθηκαν πραγματικές καταστάσεις μαζί με τους δασκάλους τους, για να τους επιτρέψουν να
εφαρμόσουν ό, τι είχαν μάθει. Το σεμινάριο και το εργαστήριο διαδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ιταλική ομάδα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Προσπαθώντας να κινητοποίησουμε τους
μαθητές μας και να τους κάνουμε να
ενδιαφερθούν για την επιχειρηματικότητα
στην περιοχή τους , οι μαθητές μας
γνώρισαν μερικούς νέους επιχειρηματίες,
προσκαλέσαμε δύο επιχειρηματίες της
Σικελίας στο σχολείο μας και μετά
επισκεφθήκαμε μια εταιρεία μελισσοκομίας
στις Συρακούσες. Και στις δύο συναντήσεις
οι επιχειρηματίες είπαν πώς με θάρρος,
αποφασιστικότητα, ακόμα και ρισκάροντας
δημιούργησαν τις εταιρείες τους, οι οποίες
σήμερα είναι πολύ κερδοφόρες.

Μετά από αυτές τις δύο συναντήσεις, οι μαθητές μας ενθαρρύνθηκαν να προβληματιστούν σχετικά με όσα είχαν
ακούσει και δει. Μετά από συζήτηση, γεννήθηκαν ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν για το
επόμενο έργο με όνομα : «Η πρώτη μου επιχείρηση».
Ιταλική ομάδα

ΠΩΛΟΝΙΚΗ ΜΕΡΑ
Ένα πάρτι αφιερωμένο στην Πολωνία διοργανώθηκε
στις 21.02.20 στο σχολείο μας, το οποίο θα φιλοξενήσει
τους μαθητές μας για την επόμενη συνάντηση, στο
Πόζναν. Οι μαθητές έπαιξαν τόσο τον ιταλικό όσο και
τον πολωνικό εθνικό ύμνο και συγκρίναν όχι μόνο τις
μαγειρικές παραδόσεις, αλλά και την ιστορία, τη
γεωγραφία, τον πολιτισμό των δύο εθνών.
Διοργανώθηκαν επίσης διασκεδαστικά παιχνίδια και
κουίζ για τη νομισματική ανταλλαγή μεταξύ των ζλότι
που χρησιμοποιούνται στην Πολωνία και το ευρώ.
Ιταλική ομάδα

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ...“CRAFTY PETS“!!
Πίσω από την ιδέα του CRAFTY PETS θα συναντήσετε τέσσερις μαθητές, δύο αγόρια
(Κωνσταντίνος Σ. και Στέφανος Τρ.) και δύο κορίτσια (Χριστινα Χλ και Christina Ts.) που
κατάφεραν να ξεκινήσουν τη δική τους «πρώτη επιχείρηση». Η αγάπη τους για τα κατοικίδια ζώα
και τη φύση τους ενέπνευσε αμέσως να αρχίσουν να εργάζονται πάνω στην ιδέα τους μετά από
μια παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Gymnasio Agria σχετικά με την επόμενη εργασία
του προγράμματος Erasmus + Active, Creative, Enterprising που είναι η «πρώτη μου
επιχείρηση». μάθετε τι ακριβώς παράγουν. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, που
γυρίστηκε και επεξεργάστηκε από τον μαθητή Χάρη Βαμβάκο, για να τα γνωρίσετε καλύτερα:

Greek Team

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα αρχεία και τα τραγούδια που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν άδεια χρήσης Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά τη θέση των δημιουργών της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus + δεν φέρει ευθύνη για το
περιεχόμενό της.

Page 8

Newsletter

ΤΕΥΧΟΣ 2/2020

Το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Erasmus+ ACE

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
«Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στον κόσμο και ο τουρισμός
είναι μια απο τις πιο ισχυρές πηγές χρημάτων της χώρας».
Η παραπάνω πρόταση χρησιμοποιήθηκε σε μία έκθεση* που
έγραψαν οι τρεις μαθητές (Χρυσούλα Ζ., Χρήστος Ν., Χρήστος
Π.) από κοινού κατά τον Ιανουάριο του 2020. Την περίοδο
εκείνη φυσικά κανείς δεν είχε ιδέα για το ξέσπασμα του
κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.
Το ερώτημα σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί ο τουρισμός το
φετινό καλοκαίρι, έπειτα από το ξέσπασμα του Covid 19,
αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Καλούμε Καλούμε όλους τους
μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους του ACE να
απαντήσουν σε τρεις απλές ερωτήσεις στο διαδίκτυο:

* Αυτό το κείμενο γράφτηκε για να συνοψίσει τα συμπεράσματα των εκθέσεων που είχαν γράψει πριν, το Νοέμβριο, στο
μάθημα του κ. Μιλήνη , για την Ελλάδα στο παρελθόν παρόν και στο μέλλον στο μάθημα Γλώσσας. Τα “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ” ,
"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ" και "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ" επιλέχθηκαν ως σημαντικές λέξεις-κλειδιά στις οποίες οι μαθητές πρότειναν
λύσεις κατά την κρίση της Ελληνικής Οικονομίας. Όλο αυτό το υλικό έχει ανεβεί ΕΔΩ.

Ελληνική ομάδα

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ;
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Πολωνία, οι συντονιστές συμφώνησαν
σχετικά με τις αρχές υλοποίησης του έργου -"Η πρώτη μου επιχείρηση". Λόγω
της πανδημίας, αυτό το έργο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, αξίζει να
εξετάσετε τις μεθόδους εφαρμογής τώρα. Το έργο πρέπει να είναι το
αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών (3-4 μαθητές), πρέπει να έχει
καθορισμένο προϋπολογισμό (συγκεκριμένες πιθανές πηγές χρηματοδότησης
και ισορροπημένα έξοδα), πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία
( προτάσεις που είναι παράνομες θα απορριφθούν). Το έργο πρέπει να ικανοποιεί
τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης / καθορισμένης ομάδας πελατών / χρηστών. Τα
αποτελέσματα της εργασίας πρέπει να παρουσιάζονται με μέγιστη παρουσίαση 5
λεπτών.
Καλή δουλειά !
Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα αρχεία και τα τραγούδια που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν άδεια χρήσης Creative Commons
Attribution-Noncommercial 4.0 International. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δημοσίευση αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τη θέση των δημιουργών της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus +
δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό της.
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