Πρόγραμμα Erasmus που έχει εγκριθεί για το σχολείο μας
Κωδικός: 2020-1-ES01-KA229-081832_2
Τίτλος:
DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS
Ο κύριος στόχος του έργου μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για την
ανάγκη φροντίδας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητά του. Αυτό θα γίνει μέσω μιας κοινής
έρευνας που αφορά τα φυσικά πάρκα.

Σχολεία που συμμετέχουν
1. PROFILIRANA PRIRODOMATEMATICHESKA GIMNAZIYA "AKADEMIK NIKOLA
OBRESHKOV" – BURGAS (Bulgaria)
2. Liceum Ogolnoksztalcace nr VII im.K.K.Baczynskiego we Wroclawiu(Poland)
3. IES Álvarez Cubero(Spain)
4. GEL ZOSIMAIAS SXOLIS IOANNINON(Greece)
5. Liceul tehnologic Aurel Vlaicu(Romania)

Κινητικότητες - θέμα κινητικότητας
1. NATURAL PARK RESEARCH
C1 (Βουλγαρία) θα γίνει έρευνα για ένα φυσικό πάρκο. Κατά τη διάρκεια κάθε
κινητικότητας θα περιηγηθούμε σε ένα φυσικό πάρκο που έχει επιλέξει κάθε χώρα
2. RESEARCH ON EUROPEAN LAW ON PROTECTED ENVIRONMENTS
C2 (Πολωνία) θα διερευνήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φυσικά πάρκα και θα
ελέγξουμε εάν εφαρμόζεται σε κάθε χώρα.
3. RECYCLED PIECE OF ART AND SENSITIVE BEHAVIOUR
C3 (Ισπανία) θα συμφωνήσουμε σε μια λίστα σημείων σχετικά με τη συμπεριφορά μας
απέναντι στο περιβάλλον και την αειφορία του. Θα επικεντρωθούμε επίσης στη σημασία
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των σκουπιδιών μας κάνοντας ένα έργο
τέχνης αξιοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.
4. NATURAL PARK PROTECTION
C4 (Ελλάδα), θα έχουμε μια συνάντηση με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση του φυσικού πάρκου που θα επιλέξουμε, προκειμένου να πληροφορηθούμε
ποιες ενέργειες γίνονται για την προώθηση και τη συντήρησή του
5. SHORT FILM TO AWAKE CONSCIOUSNESS
C5 (Ρουμανία) θα δημιουργήσουμε, παράγουμε μια ταινία μικρού μήκους σχετικά με την
ανάγκη ευαίσθητης συμπεριφοράς προς το περιβάλλον μας και τη βιωσιμότητα του
πλανήτη μας, και θα σχεδιάσουμε έναν διαγωνισμό για να ελέγξουμε πόσα έχουμε μάθει.

Για την Ελλάδα τα κύρια καθήκοντα
ΠΡΙΝ από κάθε κινητικότητα (προετοιμασία με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα δοθούν
από την φιλοξενούσα χώρα και δημιουργία παραδοτέων κατά την επίσκεψη)
ΠΡΙΝ από την κινητικότητα στην Ελλάδα
Συνάντηση και συνέντευξη με τον υπεύθυνο μιας προστατευόμενης φυσικής περιοχής,
προκειμένου να μάθουμε τι γίνεται για την προώθηση και την συντήρηση του. Τα
αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιαστούν είναι ένα βίντεο της συνάντησης με
τον υπεύθυνο για την προστατευόμενη περιοχή και ψηφιακό έγγραφο με τα τελικά
συμπεράσματα
Κάθε σχολείο θα εκπονήσει ένα ερευνητικό έργο σχετικά με τις μορφές προστασίας της φύσης
στη χώρα του και αργότερα θα μετέχει σε μια ευρωπαϊκή σύγκριση των διαφορετικών βαθμών
προστασίας που υπάρχουν στις πέντε χώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της κινητικότητας,
θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο φυσικό πάρκο που επέλεξε η χώρα υποδοχής. Το
σχολείο υποδοχής θα προετοιμάσει τη διαδρομή.
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, φωτογραφίες και βίντεο θα εγγραφούν. Αυτό οδηγεί στην
επόμενη δραστηριότητα. Σε ομάδες, οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα ψηφιακό άλμπουμ για
τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους με τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη
διάρκεια της πεζοπορίας.
Μετά την κινητικότητα
Θα επιλέξουμε το υλικό που θα ανεβεί στο etwinning και θα συμβάλλουμε στη δημιουργία των
παραδοτέων

Προτεινόμενα κριτήρια για επιλογή των μαθητών μας:
 Να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη δική τους παρουσίαση για το Covid-19. Να






περιγράψουν δηλαδή πώς βιώνουν την εποχή αυτή, την καθημερινότητά τους στο σχολείο
και στον ελεύθερό τους χρόνο ή ίσως για την αξία και τα οφέλη της φύσης της πόλης μας
αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε: ένα ppt, μια ζωγραφιά που απεικονίζει
τα συναισθήματα, ένα ποίημα, ηχογράφηση στα αγγλικά ή ένα βίντεο 1 λεπτού το πολύ
(χωρίς εικόνα προσώπου).
Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Να μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητες προς τις συνεργαζόμενες χώρες, οι οποίες
ευελπιστούμε ότι θα γίνουν.
Να είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν ένα άτομο στο σπίτι τους, (μαθητή από άλλη χώρα)
Να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά και να τηρούν τις προθεσμίες.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να μας αποστείλετε το υλικό που θα δημιουργήσετε ΜΕΧΡΙ
10 Δεκεμβρίου 2020 στα email: cgerogianni@gmail.com, edodoros@gmail.com,
vangeli@sch.gr

