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Το 1ο ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Comenius
Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις Τετ, 22/01/2014 - 21:31

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, συνεχίζοντας μια

παράδοση ετών,

υλοποιεί από εφέτος άλλο ένα ευρωπαϊκό

πρόγραμμα σχολικής σύμπραξης. Έχει τίτλο

«Όλοι μαζί για το περιβάλλον»

(Alltogetherforenvironment).

Σε αυτό, συμμετέχουν επίσης τα παρακάτω

σχολεία:

·         Istituto Istruzione Superiore F. Orioli απότηνΙταλία.

·         Zespol Szkol απότηνΠολωνία

·         Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho απότηνΠορτογαλία

 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

·         Η ενημέρωση σε θέματα περιβαλλοντικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.

·         Ο εντοπισμός τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και η σχέση τους με τα μεγάλα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας.

·         Η ανάδειξη των προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες, η αναζήτηση λύσεων και ο

σχεδιασμός των κατάλληλων δράσεων.

·         Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

·         Η βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων μαθητών και καθηγητών.

·         Η γνωριμία του πολιτισμού αλλά και της καθημερινής ζωής καθεμιάς από τις

συμμετέχουσες χώρες.

·         Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνείδησης.

 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από 18 – 23 Ιανουαρίου στην

πόλη μας και συμμετείχαν σε αυτή 32 μαθητές και 16 καθηγητές από τις 4 συνεργαζόμενες

χώρες.

Την ομάδα υποδέχτηκε ο δήμαρχος της πόλης μας το πρωί της Δευτέρας και αφού

ενημερώθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος ευχήθηκε καλή παραμονή στην πόλη

μας και εκπλήρωση των στόχων.

Ακολούθησε περιήγηση στην περιοχή των Μετεώρων και επίσκεψη στις ιερές μονές Βαρλαάμ

και Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας η ομάδα ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου Ιστορίας και

Η λαμπρά πανήγυρη επί τη εορτή

του Τάσου (... του ελπιδοφόρου)

Κατσιάνη, η επιστροφή των

απολωλότων προβάτων στην

αγκαλιά του Λάππα (...χόρεψαν

όλοι μαζί το «περήφανα Τζουμέρκα

μου») και ο Ταμήλος που παίζει...

backgammon στο Facebook  τον

ελεύθερο χρόνο του!...

Διαβάστε Περισσότερα

Αναζήτηση

 Αναζήτηση

http://www.trikalavoice.gr/
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/topika
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/parapolitika
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/epixeirimatikotita
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/ellada
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/athlitismos
http://www.trikalavoice.gr/katigoria/diethni
http://www.trikalavoice.gr/videos
http://www.trikalavoice.gr/contact.html
http://www.trikalavoice.gr/
http://www.aliagas.eu/
http://www.trikalavoice.gr/sites/default/files/storyimage/2014/01/6154643/mouzaki.jpg
http://www.trikalavoice.gr/news/2014/01/23/oxi-tha-katso-na-skaso
http://www.crystalalive.tk/
http://www.koziakashotel.gr/
http://www.trikalavoice.gr/news/2013/01/19/enallaktikes-therapeies-sta-trikala%E2%80%A6


23/1/2014 Το 1ο ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Comenius |  Τοπι κά |  Trikalavoice |  Η ενημέρωση στα Τρί καλα ΑΛΛΑΖΕΙ

http://www.trikalavoice.gr/news/2014/01/22/1o-epal-sto-programma-comenius 2/2

1Μου αρέσει! 0 Tweet 1

Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα.

Το πρωί της Τρίτης, σε μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα προβολών του 1ου ΕΠΑΛ,

οι μαθητές με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων παρουσίασαν τις πόλεις τους και τα σχολεία

τους, αλλά και τα πρώτα αποτελέσματα από την μέχρι τώρα συνεργασία. Το βράδυ το 1ο

ΕΠΑΛ παρέθεσε γεύμα στους φιλοξενούμενους όπου την παράσταση έκλεψε η λαϊκή

ορχήστρα των μαθητών του.

Η Τετάρτη ήταν αφιερωμένη εξολοκλήρου στο περιβάλλον. Η ομάδα επισκέφτηκε το Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, ένα από τα παλαιότερα και πλέον άρτια της χώρας

μας. Εκεί είχαν την ευκαιρία της συμμετοχής σε ένα από τα πολλά προγράμματα που με

επιτυχία υλοποιεί το κέντρο.

Αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι κατά την διάρκεια της εδώ παραμονής τους, οι ξένοι

μαθητές φιλοξενήθηκαν στα σπίτια μαθητών του σχολείου μας, γεγονός που τους έδωσε την

ευκαιρία να ζήσουν κάποιες ημέρες σαν Τρικαλινοί. Κάτι αντίστοιχο θα πράξουν και οι δικοί

μας μαθητές όταν επισκεφτούν τις χώρες του εξωτερικού. Αυτή είναι και μια από τις

σπουδαιότερες αρετές των προγραμμάτων αυτού του είδους.

Το σχολείο μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους όσους στήριξαν με χαρά

και προθυμία την προσπάθειά του, δίνοντας στους φιλοξενούμενούς μας την εικόνα μιας

πόλης αλλά και μιας χώρας που τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.
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