
Με χαρά σας παρουσιάζουμε το τρίτο τεύχος του newsletter μας «Δραστήριος, Δημιουργικός, Επιχειρηματικός.
Εδώ θα βρείτε τα νέα των διαδικτυακών μας συναντήσεων, πληροφορίες για τις δράσεις των σχολείων με τα
οποία συνεργαζόμαστε και πάνω απ'όλα σκοπός είναι να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας.

Ο χρόνος που βιώνουμε είναι δύσκολος. Έχουμε κουραστεί από τους περιορισμούς, την τηλεκπαίδευση και τις
ώρες που αφιερώνουμε μπροστά στην οθόνη. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα παραμένει εν ζωή, συνεχίζεται και
δεν παύει να εξελίσσεται.  Tο γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τις τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις των
καθηγητών – συντονιστών του προγράμματος. Κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε εικονικές συναντήσεις
μεταξύ των μαθητών. Προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τις επιμέρους εργασίες και τη μέθοδο εκτέλεσής τους.
Προσαρμοζόμαστε στις συνεχείς αλλαγές εργασιακού καθεστώτος και στις προβλέψεις για το μέλλον.

Τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα;  Με λύπη ενημερώνουμε ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά πιθανότατα δεν θα
πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες μετακινήσεις μαθητών. Ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν η
πανδημία και τα ανάλογα και διαφορετικα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για την κάθε μία από τις χώρες που
εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Για τον ίδιο λόγο οι προγραμματισμένες εργασίες μας εκτελούνται σε πιο αργούς
ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση- και ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό- εργαζόμαστε αδιάκοπα!

Tι κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε;  Ολοκληρώσαμε μία σειρά από συνεντεύξεις με επιχειρηματίες,
τελειώνουμε με τις εργασίες για την «πρώτη μου επιχείρηση», ξεκινήσαμε με την εργασία «δραστήριος στο τόπο
μου». Επίσης αιτηθήκαμε παράταση του προγράμματος στην Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Εrasmus+ της
Πολωνίας. Λάβαμε την έγκριση παράτασης της υλοποίησής του για το σχολικό έτος 2021/22.

Τι σημαίνει αυτό; O χρόνος υλοποίησης του προγράμματος
βάσει συμφωνίας πλησιάζει στη λήξη του, αλλά λόγω των
επιδημιολογικών καταστάσεων δεν επαρκεί για την
ολοκλήρωση των εργασιών. Οι επιπλέον δώδεκα μήνες
παράτασης μας προσφέρουν τη δυνατότητα να
ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες και επίσης (εφόσον
βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση και υπάρξει άρση
ορισμένων περιοριστικών μέτρων) να πραγματοποιήσουμε
διακρατικές συναντήσεις με τους συνεργάτες μας. 

Να θυμόμαστε! H επίσημη λήξη του προγράμματος είναι
πλέον τον Αύγουστο του 2022! Ακόμα έχουμε χρονικά
περιθώρια!  Δεν τα παρατάμε!

 Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο! :)
Adam Bech

συντονιστής προγράμματος
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Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου η καθηγήτρια των μαθηματικών επικεντρώθηκε
στον τομέα της διδασκαλίας των Οικονομικών και επίσης διευκρινίστηκε ο όρος
«εμπόριο αλληλεγγύης».

Η καθηγήτρια καλλιτεχνικών ανέλαβε τον τομέα της δημιουργικότητας με την
κατασκευή καρτών και αντικειμένων προς πώληση.

Οι μαθητές υπολόγισαν και πραγματοποίησαν:
1- Μία έρευνα αγοράς για να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα του πιθανού αγοραστικού
κοινού (οικογένειες και κοινότητες)

2- το κόστος των κατασκευαστικών υλικών: ανακυκλώσιμα υλικά και μοίρασμα
υλικού για την αποφυγή σπατάλης

3- το χρόνο παραγωγής ώστε να μπορέσει το προϊόν, το οποίο ήδη είχε διαφημιστεί,
να διατεθεί άμεσα στους αγοραστές που ήδη το αναμένουν.

4- κόστος διαφήμισης

Τα έσοδα υπολογίστηκαν από το άθροισμα του βασικού κόστους των υλικών
κατασκευής και διαφήμισης καθώς και τo ποσοστό ζήτησης, το οποίο αυξάνει και
την εμπορική αξία του προϊόντος. Πραγματοποιήθηκε πλειστηριασμός για τις τρεις
κάρτες που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα.
Το ποσό αυτό προσφέρθηκε ως δωρεά στον οργανισμό Caritas, o οποίος υποστηρίζει
τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Ο χειμώνας έχει πάντα κάτι μαγικό, ίσως είναι λόγω του καιρού ή των διακοπών αλλα πιστεύω πως είναι
λόγω των ανθρώπων,της οικογένειας,και το να είμαστε μαζί.
           Το 2020 δεν μπορούσαμε να είμαστε σωματικά μαζί αλλα πνευματικά είμασταν εκεί.Επίσης,οι
συναντήσεις μας πρίν τα Χριστούγεννα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες,αστείες και μπορούσαμε να μάθουμε
πολλά για όλες τις χώρες του προγράμματος. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσαμε να συναντιώμαστε
ακόμα και απο μία διαδικτυακή πλατφόρμα και μπορούσαμε να αλλάξουμε ιδέες,γνώμες και παραδώσεις.
Πιστεύω πως το καλύτερο πράγμα στις χειμερινές γιορτές στη Ρουμανία είναι οι παραδώσεις, που είναι ένα
σημαντικό μέρος της κουλτούρας μας, ακόμα και αν αυτά τα Χριστούγεννα δεν μπορούσαμε να κάνουμε
ο,τι θέλαμε, λόγω της κατάστασης της πανδημίας,ελπίζω του χρόνου να είμαστε πίσω στην κανονηκότητα.

 Σας εύχομαι καλή χρονιά και ελπίζω όλες οι ευχές και τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν!   
                      

                   Χαιρετισμούς απο Ρουμανία!                                 
                                                                          
                                                                                                                                                                                                        

Ξ Ε Κ Ι Ν ΩΝ Τ Α Σ  Μ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Μ Ε  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  ΚΑ Ι  Σ Ε ΒΑ Σ Μ Ο
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Στόχος αυτής της δράσης, που θα επαναληφθεί με διάφορες ευκαιρίες, είναι να κατανοήσουμε ότι ακόμα και
μία μικρή επιχείρηση μπορεί να ιδρυθεί σεβόμενη βασικές αρχές κοινωνικής συνύπαρξης.

Ο Ι  Π Α ΡΑΔ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  ΚΑ Ι Ρ Ο  Τ Η Σ  Π ΑΝΔ Η Μ Ι Α Σ  C O V I D - 1 9

Η μαθήτρια
 Sofia Rus
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Η 1η Δεκέμβρη είναι Εθνική εορτή για όλο το Ρουμανικό έθνος . Μια ιδιαίτερη μέρα που μας υπενθυμίζει ότι ξεκινώντας
τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, οι Ρουμανικές επαρχίες αποτέλεσαν παρελθόν και η Ρουμανία, ενωμένο και αδιαίρετο
κράτος, εμφανίστηκε στον παγκόσμιο χάρτη. Η Εθνική Μέρα Ρουμανίας αντιπροσωπεύει επίσης για την ψυχή όλων των
Ρουμάνων μια ευκαιρία να τιμήσουν τη μνήμη εκείνων που κατάφεραν να εκπληρώσουν το ιδανικό ενός κράτους που
συμπεριλάμβανε τους κατοίκους όλων των επαρχιών της Ρουμανίας.

Στις μέρες μας η 1η Δεκέμβρη είναι δημόσια αργία, μέρα μνήμης του σκληρού αγώνα των προγόνων μας να καταφέρουν
να ενώσουν όλο το λαό κάτω από την ίδια σημαία. Είναι μια ειλικρινής στιγμή χαράς που δίνει τη δυνατότητα στο λαό να
επανασυνδεθεί με εθνικές αξίες και την έννοια της εθνότητας. Για τον εορτασμό της Εθνικής Μέρας πραγματοποιούνται
στρατιωτικές και θρησκευτικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Επίσης οι Ρουμάνοι γιορτάζουν συμμετέχοντας σε συναυλίες
και καταναλώνοντας παραδοσιακά εδέσματα.

Το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν για υγειονομικούς λόγους, οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν κάτω
από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, δίχως τις καθιερωμένες παρελάσεις στρατιωτικού και μαχητικού εξοπλισμού και δίχως
πτήσεις αεροσκαφών. Το ευρύ κοινό δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες
έγιναν σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

 
Μαθήτρια,

Sarah Briciu 
 

Αν δεν υπήρχε ο COVID-19 θα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με
μαθητές από τα άλλα σχολεία που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Εράσμους+, αλλά δυστυχώς αυτό δε πρόκειται να συμβεί. Δεν εγκαταλείψαμε
όμως . Αντιθέτως βρήκαμε μια λύση: να κάνουμε εικονικές συναντήσεις.
Μερικοί από εμάς ήδη συμμετείχαν και σας παραθέτουμε κάποιες από τις
σκέψεις μας
οι εικονικές συναντήσεις μπορεί 
να είναι :
- πραγματικά διασκεδαστικές
- πολύ αγχωτικές
-διαφορετικές
- ευκαιρία για γνωριμία
 με καινούριους φίλους

 

Η 1η Δεκέμβρη 1918 σηματοδοτεί την ένωση της Transylvania, Banat, Crisana
και Maramures με το Βασίλειο της Ρουμανίας. Η ένωση του τελευταίου
τμήματος της Ρουμανικής γης, ανάμεσα στους ποταμούς Μούρες, Τίσα και
Δούναβη, αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια των προσπαθειών για ένα αδιαίρετο
κράτος και ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα. Στις 24 Ιανουαρίου 1859 η διπλή
εκλογή του Alexadru Ioan Cuza ως άρχοντα της Μολδαβίας και Βλαχίας ήταν η
έναρξη ενός σπουδαίου ιστορικού γεγονότος για το χώρο των Καρπαθίων-
Δούναβη-Πόντου, η Μεγάλη Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγα χρόνια
αργότερα, το Δεκέμβρη του 1918.

Μ Ε Τ A ΒΑ Σ Η  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Η Μ E Ρ Α  EΝ Ω Σ Η Σ  Τ Η Σ  Ρ Ο Υ Μ ΑΝ I Α Σ
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Στις αρχές Νοεμβρίου η Ελλάδα μπήκε σε δεύτερη
καραντίνα λόγω της πανδημίας

 Αυτή τη φορά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν
καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοικειωμένοι με τα
διαδικτυακά μαθήματα και τα σύγχρονα μαθησιακά
εργαλεία. Επίσης, όσον αφορά το πρόγραμμα
Erasmus, αποφασίσαμε να εξακολουθήσουμε να
πραγματοποιούμε τις Τετάρτες διαδικτυακές
συναντήσεις.
Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα θετικά από την
ανταπόκριση των μαθητών, οι οποίοι συνέχισαν να
ασχολούνται ενεργά πάνω στο αντικείμενο «Η πρώτη
μου επιχείρηση», προετοιμάζοντας παρουσιάσεις για
την Ημέρα Ρουμανίας, υλικό που αφορούσε
προγραμματισμένες εικονικές συναντήσεις με τα
σχολεία-συνεργάτες μας για την περίοδο πριν από τα
Χριστούγεννα. 

Κι ενώ όπως φαίνεται τα σχολεία μετά τις διακοπές
των Χριστουγέννων θα παραμείνουν κλειστά,
ευχόμαστε να παραμείνουμε κι εμείς υγιείς και στην
πορεία του 2021 να επιστρέψουμε σταδιακά στην
κανονικότητα !

Ειρήνη Καφίδα,  
συντονίστρια του προγράμματος 

(Γυμνάσιο Αγριάς)
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Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήσαμε την εικονική
μας συνάντηση για «Την Ημέρα Ρουμανίας». Στην αρχή
παρακολουθήσαμε ένα βίντεο για την ιστορία της
Ρουμανίας, όπου βρήκαμε κοινά στοιχεία με την
Ελληνική ιστορία.

Στη συνέχεια οι μαθήτριές μας Ελισάβετ και Θεοδώρα
μας παρουσίασαν διάσημες προσωπικότητες της
Ρουμανίας και αξιοσημείωτα Ρουμανικά Μουσεία. Μετά
από αυτό η Μαρίνη και η Στέλα παρουσίασαν γενικά
χαρακτηριστικά της Ρουμανίας, χρησιμοποιώντας
κάρτες τις οποίες είχαν φτιάξει οι ίδιες. Η κ. Σάββα μας
έδειξε μερικά εκπληκτικά γεγονότα για τη Ρουμανία και
στιγμιότυπα από ένα βίντεο για το Κάστρο του
Δράκουλα. Η κ. Καφίδα έκανε μία αναφορά στα
Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ρουμανίας και μαγείρεψε
«Sarmale» και «Mamaliga», τοπικά εδέσματα της
Ρουμανίας.

 

Σελίδα 4

Ο Δ/ντής του σχολείου ετοίμασε «Mici», μια συνταγή που
μοιάζει με τα δικά μας σουτζουκάκια και η μαθήτριά μας
Μαρίσα μαγείρεψε τη δική της ιδιαίτερη «Mamaliga», κάτι
σαν το δικό μας «κατσαμάκι», για να τιμήσει την «Την
Ημέρα Ρουμανίας».
 Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δοκιμάσουμε καμία απ’ όλες
αυτές τις νόστιμες λιχουδιές, στις οποίες βρήκαμε επίσης
πολλές ομοιότητες με την Ελληνική κουζίνα!!! Τέλος
κλείσαμε την εικονική μας συνάντηση με μία διαδραστική
εφαρμογή όπου όλοι οι συμμετέχοντες γράψανε τρεις
λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτονται τη
Ρουμανία και με αυτές δημιουργήθηκε ένα «συννεφόλεξο»
(wordcloud) με θέμα τη Ρουμανία!

Δήμητρα Πολυχρόνη, Καθηγήτρια Τεχνολογίας στο
Γυμνάσιο Αγριάς

 

Η Μ E Ρ Α  Ρ Ο Υ ΜΑΝ I Α Σ  Σ Τ Ο
Γ Υ Μ ΝA Σ Ι Ο  Α Γ Ρ Ι Α Σ

 

ΝΕΑ ΚΑ Ι  Ε Υ Χ Ε Σ  Τ Ο Υ  Γ Υ Μ ΝΑ Σ Ι Ο Υ
Α Γ Ρ Ι A Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  2 0 2 1
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Αρχικά θα πραγματοποιούνταν στο σχολείο , αλλά λόγω της καραντίνας, αποφασίσαμε να το οργανώσουμε διαδικτυακά.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, προσπάθησα πρώτα να μιλήσω για την ποικιλία των λογισμικών επεξεργασίας βίντεο
και τι είναι κατάλληλο για τον καθένα. Στη συνέχεια εξηγήθηκαν ορισμένα πράγματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε
κάποιες βασικές προσαρμογές στο βίντεο μας και τέλος, δόθηκαν συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνει ένα βίντεο να γίνει
πιο ελκυστικό προς τον θεατή.

 Πιστεύω ότι ήταν μια χρήσιμη εμπειρία για όλους μας. Η επεξεργασία βίντεο γίνεται όλο και πιο χρήσιμη και απαραίτητη
στις μέρες μας γι' αυτό είναι καλό τα παιδιά να γνωρίζουν τα βασικά. Όταν επιστρέψουμε στο σχολείο, ελπίζουμε να
οργανώσουμε ένα δεύτερο μέρος αυτού του εργαστηρίου, στο οποίο οι μαθητές θα εξασκηθούν στο να φτιάξουν ένα δικό
τους βίντεο μόνοι τους.

                                                                                                                                        Χάρης Βαμβάκος (μαθητής του Γυμνασίου Αγριάς) 

Στο προηγούμενο τεύχος μας σας ενημερώσαμε για την πρώτη μας
επιχείρηση, τα Crafty Pets.

Δημιουργήσαμε λοιπόν τη δική μας διαφήμιση /βίντεο με στόχο να την
προωθήσουμε και να την κάνουμε προσιτή στο ευρύ κοινό.

Για να είμαστε ειλικρινείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το μοντάζ, τη
μουσική επιμέλεια αλλά κυρίως τον τρόπο που μπορείς να κάνεις γνωστό
το μήνυμα σου σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο.
 

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους συμμετοχής μας στο
Erasmus + , καταλάβαμε το οτι το να γνωρίζει κανείς το πώς
να επεξεργαστεί ένα βίντεο, είναι μια πολύ χρήσιμη
ικανότητα/δεξιότητα στην εποχή μας.

Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την κινηματογράφηση και
την επεξεργασία βίντεο και γνωρίζω μερικά βασικά
πράγματα για το πώς να το κάνω αυτό. Οπότε 
οι καθηγητές μου και εγώ σκεφτήκαμε να οργανώσουμε ένα
σεμινάριο επεξεργασίας βίντεο προκειμένου να βοηθήσω
τους συμμαθητές και καθηγητές μου στην εξοικείωση τους
με τη διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας ενός βίντεο.

ΜΑ Θ Η T E Σ  Δ Ι Δ A Σ Κ Ο Υ Ν  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Μ ΜΑ Θ Η Τ E Σ  Τ Ο Υ Σ  

Τ Α  Ν ΈΑ Τ Ω Ν  C R A F T Y  P E T S

Σελίδα 5

Αρχικά θεωρήσαμε τη διαδικασία αρκετά δύσκολη αλλά σταδιακά
συνειδητοποιήσαμε ότι ταυτόχρονα ήταν και διασκεδαστική και εποικοδομητική.
Σας καλούμε να δείτε τη διαφήμιση μας , να επιλέξετε ένα από τα προϊόντα μας
για το κατοικίδιο σας και να το κάνετε (και εμάς ταυτόχρονα!) ευτυχισμένο.

Παναγιώτης Συνάνης, Χριστίνα Τσιμπανογιάννη
(Μαθητές του Γυμνασίου Αγριάς)
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Αυτή ήταν η έναρξη δημιουργίας μιας
ομάδας με επιλεγμένο αντικείμενο την
εκμάθηση της 8ης τέχνης, της
φωτογραφίας.

Μέσα από αυτή την δραστηριότητα,
μαθητές και καθηγητές αποκτήσαμε
την πολύτιμη αυτή ευκαιρία, να
αξιοποιήσουμε τη δημιουργικότητα
που κρύβονταν τόσο καιρό μέσα μας.

Έπειτα από μία αποδοτική εκμάθηση, μία ιδέα
άνθισε και έφερε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός ημερολογίου, με το οποίο θα
προβάλλαμε το σχολείο μας και την Αγριά.
Έτσι, συγκεντρώθηκαν οι καλύτερες
φωτογραφίες, εκ των οποίων η καθεμία θα
εκπροσωπούσε ένα διαφορετικό μήνα.

(φωτογραφία Ημερολογίου: 
Δημήτριος Παπαντωνίου)

 
Μαρίσα Μίγκα

 (μαθήτρια του Γυμνασίου Αγριάς)

ΜΑ Θ H ΜΑ Τ Α  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ I Α Σ  ΚΑ Ι  Η Μ Ε Ρ Ο Λ O Γ Ι Ο  Α Π Ό  Τ Ο Υ Σ  ΜΑ Θ Η Τ E Σ
Από τον προηγούμενο κιόλας χρόνο, μία σημαντική δράση άρχισε να λαμβάνει χώρα στο σχολείο μας με την
αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία του προέδρου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, κ. Παπαντωνίου.

Επίσης, μας ώθησε να βελτιώσουμε την
κριτική ικανότητά μας, διαλέγοντας τις
εικόνες που θα προβάλλαμε, έπειτα όμως από
την κατανόηση και αφομοίωση των διαφόρων
νέων πληροφοριών, σε θεωρητικό, αλλά και
πρακτικό επίπεδο, αυτής της τέχνης, αλλά και
ταυτόχρονα επιστήμης.

Σελίδα 6
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O κ. Errante μας εξήγησε πώς δουλεύουν τα σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας, με έμφαση στο ραδιόφωνο.¨Έτσι καταφέραμε να
κατανοήσουμε την εξέλιξη του ραδιοφώνου και πόση δυναμική υπάρχει
στη ραδιοφωνική επικοινωνία ώστε να προωθήσουμε και να
διαφημίσουμε τους πόρους κα τις ι δραστηριότητες της περιοχής μας.

Ακούσαμε επίσης μια ραδιοφωνική εκπομπή όλοι μαζί και αναλύσαμε τα
χαρακτηριστικά της ,ανακαλύπτοντας με απλά, πρακτικά παραδείγματα
πώς λειτουργούν στοιχεία όπως η μουσική υπόκρουση, η διαφήμιση και
τα ψηφιακά αρχεία ήχου. Το τελευταίο κομμάτι της δραστηριότητας
ήταν εξίσου ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα ακούσαμε ένα
ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων και αφού παρατηρήσαμε τη δομή και τη
γλώσσα που χρησιμοποιείται , οι μαθητές δοκίμασαν τον εαυτό τους ,
έγιναν δημοσιογράφοι για μια μέρα και συζήτησαν για τον τουρισμό και
τους πόρους του Ροσολίνι.

Από τον Ιανουάριο, οι μικρότερες τάξεις του
σχολείου μας, παίρνουν μέρος σε ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον πρόγραμμα που έχει σχέση με τον
κόσμο της επικοινωνίας και πληροφόρησης, με
στόχο την προώθηση της περιοχής μας και τη
δημιουργία επιχειρήσεων. Η δραστηριότητα αυτή
έχει τίτλο "Επικοινωνία 3.0" και συμπεριλαμβάνεται
στο πρόγραμμα Εράσμους ACE.

Η έναρξη του προγράμματος έγινε πριν λίγες
εβδομάδες και την πρώτη συνάντηση
παρακολούθησαν οι "Εμείς", μαθητές της πρώτης
και δεύτερης τάξης.

Συζητήσαμε για τις γλώσσες  που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και ξεκινήσαμε με ένα από τα
πιο δημοφιλή: το ραδιόφωνο. Τη συνάντηση συντόνισε και έκανε το μοντάζ ο κ.Giuseppe Errante, εκφωνητής σε ένα
δημοφιλή τοπικό ραδιοσταθμό, το ράδιο "R.A.M"

Ξεκινήσαμε κάνοντας κάποιες δοκιμές (μάθαμε πώς να ρυθμίζουμε τον ήχο της φωνής για παράδειγμα) και κατόπιν,
χρησιμοποιώντας το ραδιοφωνικό εξοπλισμό, ηχογραφήσαμε ένα δελτίο ειδήσεων που αφορούσε στην εικονική
συνάντηση Εράσμους και το οποίο μεταδόθηκε στα νέα του ραδιοφωνικού σταθμού R.A.M.

Το πιο συναρπαστικό κομμάτι?...όταν στο τέλος ,καθώς περιμέναμε την αναμετάδοση, ακούσαμε τις φωνές
μας στο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου.

                                                                                                                                                                                      ΟΙ μαθητές του IC & 2A

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν I Α  3 . 0
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε διαδικτυακά. Τους τελευταίους μήνες, έχουμε
οργανώσει 3 διαδικτυακές συναντήσεις για τους μαθητές. Δύο από αυτές έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο και η 3η τις
πρώτες μέρες του Απριλίου.
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, μιλήσαμε, μεταξύ άλλων, για τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Με αυτό τον
τρόπο, οργανώσαμε μια εικονική «ημέρα Ρουμανίας». Μετά συζητήσαμε για αυτή την όμορφη χώρα και τις συνήθειες
των κατοίκων της και μαζί λύσαμε κουίζ κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη.
 
Η τρίτη τηλεδιάσκεψη αφορούσε την ιδέα του εθελοντισμού και συνδεόταν με ένα βασικό μέρος του προγράμματος
που ονομάζεται «Δραστήριος στο τόπο μου». Εκεί παρεβρέθηκαν τρεις εθελόντριες, οι οποίες δουλεύουν στη Ρώμη,
στο πλαίσιο του Σώματος  Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης.
 
Επίσης, τα σχολεία μας αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την οργάνωση και τον εθελοντισμό των μαθητών.
Παρουσιάσαμε τι έχουμε οργανώσει στο παρελθόν και πως δούλεψαν οι εθελοντές του σχολείου μας.

Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ E Σ  Σ Υ ΝΑΝ Τ H Σ Ε Ι Σ

Σελίδα 8
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Η  Π Ρ Ω Τ Η  Μ Ο Υ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

 

Άλλη μια φάση του διαγωνισμού "Το κλειδί της οικονομίας για το μέλλον" που διεξάγεται στο σχολείο μας ξεκίνησε. Για
έκτη φορά νεαροί μαθητές των οικονομικών είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν τις βασικές έννοιες και τους μηχανισμούς
που διέπουν την οικονομία. Τη φετινή χρονιά επιπροσθέτως διεύρυναν τις γνώσεις τους στις βασικές αρχές του
μάρκετινγκ και της αγοράς των ακινήτων. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στις διαλέξεις εξ'αποστάσεως ( online) που
προετοιμάστηκαν και παρουσιάστηκαν από ειδικούς του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Πόζναν.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου, ο κ. Slawomir Palicki εισήγαγε τους συμμετέχοντες στο θέμα της "Αγοράς
ακινήτων-απαραίτητη για τη ζωή και...τον πολλαπλασιασμό των χρημάτων". Στόχος των διαλέξεων και του διαγωνισμού
είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων για τα οικονομικά ως ένα τομέα γνώσης ο οποίος είναι απαραίτητος στη
ζωή και συμβάλλει στην ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται σύντομα! Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
στους νεαρούς οικονομολόγους!

Η Πολωνική ομάδα

Με το τμήμα Εράσμους του σχολείου μας
εργαζόμαστε στο θέμα "Η πρώτη μου
επιχείρηση". Αυτό σημαίνει δημιουργία ενός
προϊόντος με στόχο να κερδίσουμε χρήματα για
το συνεταιρισμό των μαθητών μας. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων μηνών έχουμε ασχοληθεί
με τα πάντα: από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη
δημιουργία ενός πρωτότυπου προϊόντος. Μόλις το
ολοκληρώσουμε θα το παρουσιάσουμε στους
συμμαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς.

ΝΕΑ Ρ Ο I  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ O Γ Ο Ι

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.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, οι μαθητές που είχαν κάνει εγγραφή, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διάλεξη
του κ. Tomas Zawadzki. Ο ομιλητής μας ειδικεύεται στην έρευνα στον τομέα του πετρελαίου στην Πολωνία, στη
δημιουργία καινούριων ειδών στην αγορά, στην καινοτομία στο μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ στον αθλητισμό και στη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο μάρκετινγκ. Το τελευταίο μας θέμα ήταν αφιερωμένο σε συνομιλία του
ομιλητή με τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.

Σελίδα 9

Ο κ. Zawadzki παρουσίασε το υλικό του για τα " Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης-πώς να τα χρησιμοποιήσετε για να
προσελκύσετε ένα πελάτη" με προσιτό τρόπο. Θεωρούμε ότι επί του παρόντος ο κόσμος των ΜΚΔ είναι άξιος προσοχής
για τις εταιρείες του σήμερα. Αλλά όπως έχουμε δει στην πράξη δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα με
ικανοποιητικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης παρουσιάστηκαν βασικά δεδομένα για τη χρήση των ΜΚΔ στο
μάρκετινγκ καθώς και καλών και κακών πρακτικών.
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