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Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Κα. Κιουζέπη Μαρία
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Comenius

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ COMΕNIUS
Το 1ο Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθηση, Δράση Comenius, Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις με τίτλο
«Expressing ourselves through words and images».
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν άλλους μαθητές από τα έξι σχολεία που συμμετέχουν (32
Secondary Language School “ST Kliment Ohridski” Bulgaria, Elis Cognita
S.L. Spain, Justus Knecht Gymnasium Germany, Ozel Istanbul Fatih Fen
Lisesi Turkey, Scoala cucis. I VIII Mihail Sadoveanu Romania, Zespol
Placowek Oswiatowych – Publicne Gimnazjum NR1 IM. T. Kosciuszki W
Staszowie Poland) και να εργαστούν μαζί τους ώστε να προκύψουν διάφορες
δραστηριότητες, με γλώσσα εργασίας τα αγγλικά.
Ενδεικτικά μερικές εργασίες για τη φετινή χρονιά είναι:

-Ταξιδιωτικός οδηγός. Κάθε χώρα θα ετοιμάσει στα αγγλικά σύντομο
ταξιδιωτικό οδηγό που θα αφορά τη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και
την πόλη κάθε εμπλεκόμενου φορέα.
Συντονίστρια χώρα της δράσης είναι η Βουλγαρία
-Λεξικό φράσεων. Κάθε χώρα ετοιμάζει φράσεις συνεννόησης στη
μητρική της γλώσσα και στα αγγλικά όσον αφορά στα θέματα:
transport, teenage language, dinner & shopping, family and friends,
school.
Συντονίστρια χώρα της δράσης η Πολωνία
-Μπροσούρα.
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αναφορικά με την προέλευση των γλωσσών και των λέξεων και τις
μεθόδους έρευνας και συγγραφής που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι
και οι λογοτέχνες.
Συντονίστρια χώρα της δράσης η Τουρκία
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων
προβλέπονται διακρατικές μετακινήσεις σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.
Το πρώτο ταξίδι πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 15 ως 21
Οκτωβρίου 2012 στο Bruchsal της Γερμανίας. Σ’ αυτό συμμετείχαν από το
σχολείο μας δύο καθηγήτριες (Μαυρίδου Γεωργία, συντονίστρια του
προγράμματος και Μπομπότη Ανδρομάχη, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας)
και δύο μαθητές.
Οι μαθητές που συμμετείχαν Τσιόπτση Ιορδάνα και Κυριακίδης Παναγιώτης
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν (ΡΡΤ) τη χώρα, το νομό, την πόλη και το
σχολείο μας στους υπόλοιπους εταίρους καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε
διάφορα μαθήματα αλλά και workshops για το σχεδιασμό του λογότυπου του
προγράμματος. Έπεται διαγωνισμός για την ψήφιση και ανάδειξη του
καλύτερου. Συντονίστρια χώρα της δράσης η Γερμανία.
Η επόμενη μετακίνηση προγραμματίζεται για το Μάρτιο του 2013 στην
Κωνσταντινούπολη.
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