«Let´s be friends and help our nature together»
«Ας γίνουμε φίλοι και μαζί να βοηθήσουμε τη φύση»
Βασικός σκοπός προγράμματος: Συμπράξεις για Σχολικές Ανταλλαγές (ERASMUS+
KA229 - School Exchange Partnerships)

Ο ρόλος του σχολείου μας: Εταίρος
Σύντομη περιγραφή
Σκοπός του έργου είναι να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς
και κυρίως στους μαθητές να ενισχύσουν την πρακτική χρήση της
ξένης γλώσσας σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής μέσω
ταξιδιών και συναντήσεων με τους εταίρους, καθώς και να δώσει
την

ευκαιρία

στους

μαθητές

να

αναπτύξουν

δεξιότητες

προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο

πρόγραμμα συμμετέχουν

σχολεία

από

Τσεχία,

Ελλάδα,

Βουλγαρία, Λετονία, Ισπανία. Στην αρχή οι μαθητές θα εστιάσουν
σε πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία, τις τοπικές περιοχές, τις
πρωτεύουσες και τις χώρες, ώστε να αποκτήσουν μια γενική ιδέα
και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη ζωή στις άλλες χώρες, τα
σχολεία και το φυσικό περιβάλλον του εξωτερικού. Στη συνέχεια θα
επικεντρωθούν στο φυσικό περιβάλλον και θα ανταλλάξουν
πληροφορίες σχετικά με τα φυτά, τα βότανα, τα λουλούδια και τους
σχολικούς κήπους. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αναμένεται να
αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων, και να βιώσουν την αίσθηση του ανήκειν στην
ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Το πρόγραμμα είναι διετές και περιλαμβάνει:


1 συνάντηση εκπαιδευτικών στην αρχή του προγράμματος
(συμμετοχή του σχολείου μας με έναν εκπαιδευτικό)



1 ταξίδι 6 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών του σχολείου μας
στην Τσεχία



Υποδοχή 4 εκπαιδευτικών και 24 μαθητών από τις χώρεςεταίρους στο σχολείο μας



1 ταξίδι 6 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών του σχολείου μας
στηv Ισπανία

Σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα:


Περιβαλλοντική εκπαίδευση (σχολικοί κήποι, καλλιέργειες,
οικολογία)



Πολιτιστικά προγράμματα (ο τόπος μου, η Ευρώπη-ΉθηΈθιμα-Παραδόσεις, επικοινωνία/συναδέλφωση λαών)



Ξένες γλώσσες (Αγγλικά)

Προβλεπόμενες δραστηριότητες
1. Δημιουργία poster σχετικά με τον τόπο μου και το φυσικό
του περιβάλλον
2. Δημιουργία video – χαιρετισμού προς τις χώρες – εταίρους
3. Ανταλλαγή πληροφοριών (στις διαζώσης συναντήσεις και
με ηλεκτρονικά μέσα)
4. Βιντεο-διασκέψεις
5. Καλλιέργειες φυτών
6. Δημιουργία λεξικού
7. Δημιουργία φυλλαδίου (χαιρετισμός κάθε σχολείου και
πληροφορίες σχετικά με τη συνολική πορεία του
προγράμματος)

