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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διακρατικό μίτινγκ του Προγράμματος
Erasmus + KA229 «ΤΑG», στη Μενχενγλάντμπαχ της Γερμανίας 11-15/11/2019. Από
το σχολείο μας συμμετείχαν ο Διευθυντής Ντίνος Βρυώνης (ΠΕ70), η Βάνα
Πυρομάλη (ΠΕ05) και η Δέσποινα Κανάση (ΠΕ70).
Χάρη στο Διευθυντή του σχολείου Martin Lasseur, τον συντονιστή για το πρόγραμμα
Christophe Kaucke και την ομάδα του, υποστήριξης του Προγράμματος, ζήσαμε μια
πολύ δημιουργική και όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό όλη τη
Γερμανική αντιπροσωπεία! Η εμπειρία από την ανθρώπινη επαφή και συνεργασία
με όλους τους εταίρους μας ήταν μοναδική!
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας επεξεργαστήκαμε θέματα οργανωτικά σχετικά
με το έργο μας και ασχοληθήκαμε με το κύριο έργο του μίτινγκ που ήταν «Παιχνίδια
και ενεργητικές στρατηγικές μάθησης για τα Μαθηματικά». Συζητήσαμε το γιατί
χρησιμοποιούμε παιχνίδια στη διδασκαλία, δημιουργήσαμε παιχνίδια με κάρτες και
επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια δημιουργικότητας και χειροτεχνίας, αλλά και
τεχνολογικά παιχνίδια χρησιμοποιώντας STEAM, καθώς επίσης και παιχνίδια
υπαίθρια.

Επίσης διδάξαμε μερικές λέξεις της γλώσσας μας στα παιδιά της τάξης και τα
μάθαμε ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζουμε.
Παράλληλα γνωρίσαμε την πόλη και ζήσαμε όμορφες πολιτιστικές εμπειρίες τόσο
στη Μενχενγλάντμπαχ όσο και στην Κολωνία και το Ντίσελντορφ.
Γυρίζουμε εμπλουτισμένοι με πολλές όμορφες εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσα
από τις διαφορετικές κουλτούρες και έτοιμοι να τις μοιραστούμε με όλη τη σχολική
κοινότητα.
Περισσότερα στο blog του σχολείου μας https://9enato.blogspot.com/.
To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ).
“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις µόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό».

