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Αρχική Τοπικά Παραπολιτικά Επιχειρηματικότητα Ελλάδα Αθλητισμός Διεθνή Βίντεο Επικοινωνία

Μάρτιος 29, 2015 2:54:19 ΜΜ

Στην Ιταλία μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων
Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις Κυρ, 29/03/2015 - 12:11

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχε στη 4η και
τελευταία συνάντηση

του Ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUSμε τίτλο «Όλοι μαζί για το περιβάλλον» (@ll
together for environment) που πραγματοποιήθηκε στο Βιτέρμπο της Ιταλίας από 14 έως 19
Μαρτίου 2015.

 

Στο πρόγραμμα αυτό το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων ήταν το συντονιστικό σχολείο και επίσης
συμμετείχαν άλλα 3 σχολεία, το  Istituto Istruzione Superiore F. Orioli από την Ιταλία που
ήταν ο οικοδεσπότης της συνάντησης, το  Zespol Szkol από την Πολωνία και το
EscolaSecundariaAntonioDamasio.

 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος «@ll together for environment» 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 πλανήτης 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.

 

Στη συνάντηση  της Ιταλίας συμμετείχαν 50 μαθητές και 14 καθηγητές από 4 χώρες. Οι
ιταλοί μαθητές φιλοξένησαν τους μαθητές των άλλων χωρών στα σπίτια τους και τους
έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον ιταλικό τρόπο ζωής.

ΣΟΚ!!!...Κορίτσια ψάχνουν τον
Τρικαλινό δημοτικό σύμβουλο
που κάνει... καλό σεξ (!!!), ο
Αγοραστούλης το ρίχνει στην τέχνη
και στις ταινίες του Αγγελόπουλου (...
τι ανάγκη έχει;), ο Βλαχογιάννης
ανανεώνεται και χαλαρώνει και ο
Ταμήλος περνά τις δικές του μέρες
της εξορίας και ηρεμίας...
Διαβάστε Περισσότερα


