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Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 θριάσιο-9

Υ
ποδοχή των αποστολών στο χώρο του ∆ηµα-
ρχείου Ελευσίνας και καλωσόρισµα από τον Αντι-
δήµαρχο κ. Αθανάσιο Μαυριγιάννη και εκπρ-

οσώπους. Παρουσίαση από εκπροσώπους του ∆ήµου της
πόλης της Ελευσίνας και από την Α.Ε  Ελευσίνα 2021 του
οράµατος για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2021. Το
παλιό και το νέο πρόσωπο της πόλης, οι προκλήσεις που
έρχεται να αντιµετωπίσει και η δύναµη που αντλεί από
την παράδοση και την ιστορία ήταν στοιχεία που
εντυπωσίασαν τους καλεσµένους.

Ακολούθησε παρουσίαση από το 3ο Γυµνάσιο Ελευ-
σίνας του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας, των
στατιστικών που αφορούν τη σχολική διαρροή και τέλος
την επιρροή της τέχνης στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε για τα προγράµµατα εκπαίδευσης που αφορ-
ούν στο προσφυγικό. 

Ακολούθησε περίπατος στην πόλη µε ξενάγηση στα πιο
σηµαντικά σηµεία (παλιό ελαιουργείο, Αγ. Ζαχαρίας,
Αρχαιολογικός Χώρος)

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018
Υποδοχή στις 10:00 π.µ. στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας

από το ∆ιευθυντή Παναγιώτη Λιακέα και ξενάγηση των
καλεσµένων από τους µαθητές στους χώρους του σχο-
λείου ( Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, Λαχανόκηπος
κλπ.

Ακολούθησε παρουσίαση των πρακτικών που ακολουθ-
εί το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας για τη σχολική διαρροή, που
στηρίζονται µέσα από ένα άλλο Erasmus+ Project, Art,
Technolofy & Sport keep me bound to my School:
http://artechnologysport.weebly.com  

Έγινε παρουσίαση των ιστοτόπων του Έργου (website,
blog, etwinning Platform,) και η Πλατφόρµα τελικών
προϊόντων του Έργου.

Ακολούθησε ορχηστρικό και χορωδιακό από την καθη-
γήτρια µουσικής κ.Φλούδα µε µαθητές/τριες του σχο-
λείου και µια χορευτική παράσταση breakdance  από
τους Expresion-Έκφραση. 

Στη συνέχεια υπήρξε εργαστήριο T’Shirt Lab από τους
Athens Makerspace όπου ο κάθε φιλοξενούµενος
δηµιούργησε την προσωπική του στάµπα. Το εργαστήρ-
ιο παρακολούθησαν και µαθητες.τριες της Γ τάξης µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά το γεύµα ακολούθησε εργαστήριο κεραµικής στο
https://amasis-painter.gr/ όπου ο κεραµίστας κ.Κατσα

ράς µύησε τους εταίρους στα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα που υλοποιεί για τους µαθητές. Ο πηλός, τα
χρώµατα, η παρατήρηση και η συγκέντρωση που απαι-
τεί η δηµιουργική ενασχόληση µε την κεραµική τέχνη
είναι τα πλεονεκτήµατα των προγραµµάτων αυτών. Ο κ,
Κατσαράς δηµιούργησε για την επίσκεψη αυτή σχετικό
φυλλάδιο που µοιράστηκε στους φιλοξενούµενους µε
σκοπό την καλύτερη εµπέδωση της τέχνης στην
εκπαίδευση και ιδιαίτερα της κεραµικής ως µιας Hands
on δραστηριότητας.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
Η ηµέρα ήταν αφιερωµένη στην Μουσειακή Εκπαίδευ-

ση σε ένα από τα διασηµότερα µουσεία της Ελλάδας: το
µουσείου της Ακρόπολης. Έρευνες υποστηρίζουν ότι το
µουσείο προσφέρεται για σφαιρική- διαθεµατική προ-
σέγγιση της γνώσης και θεωρούν ότι µπορεί να συµβά-
λει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, στη δηµιο-
υργία του αυριανού ενεργού πολίτη και στην οικοδόµ-
ηση της κριτικής του γνώσης. Έρευνες που έγιναν στον
τοµέα αυτό παρατήρησαν ότι η συµπεριφορά των µαθη-
τών στα µουσεία δείχνει ότι ενθαρρύνεται η συµµετοχή
ακόµα και των πιο αδύνατων µαθητών λόγω απουσίας
της πίεσης της βαθµολογίας ή της υψηλής επίδοσης.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης δόθηκε φύλλο εργασίας
µε ερωτήσεις, παιχνίδια, κλπ ως ένα δείγµα που µπορεί
να προσαρµοστεί και να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µου-
σεία.

Πέµπτη 01 Μαρτίου 2018
Η ηµέρα περιελάµβανε εργαστήριο ροµποτικής στο

χώρο των Athens Makerspace όπου όλοι οι εταίροι προ-
γραµµάτισαν τα Κυκλώµατα arduino ώστε µε τους ανά-
λογους αισθητήρες να αποφεύγουν εµπόδια. Οι νέες
Τεχνολογίες είναι ο τοµέας που οι µαθητέ.τριες βρίσκουν
ενδιαφέρον και µπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά
ως κινητήριες δυνάµεις στην ενεργοποίηση τους.

Το απόγευµα υπήρξε επίσκεψη στο εµβληµατικό κτήρ-
ιο του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Μετά την ξενάγηση
δόθηκε φύλλο εργασίας όπου οι εταίροι συνεργάστηκαν
για να το απαντήσουν. Ακολούθησε συζήτηση στο open
space όπου όλοι µοιράστηκαν τον προβληµατισµό τους
για τα θέµατα της εκπαίδευσης, αντάλλαξαν πρακτικές
και ιδέες και διαπίστωσαν ότι έχουν κοινό όραµα.

Στο πιάνο η κ. Φλούδα συνόδεψε την υψίφωνο καθη

γήτρια του ιταλικού σχολείου κ.Gallo Federika που µε
τη θεϊκή φωνή της συγκίνησε όχι µόνο την οµάδα του
Michelangelo  αλλά και όλους τους παρευρισκοµένους
επισκέπτες.

Παρασκευή 02 Μαρτίου 2018
Η ηµέρα περιελάµβανε επίσκεψη στο 5ο ∆ηµοτικό Σχο-

λείο της Ελευσίνας, όπου έγινε υποδειγµατική υποδοχή
της οµάδας από τη διευθύντρια κ. Γιώτα Αντωνιάδη και
τις εκπαιδευτικούς της. Μετά την παρουσίαση του αναλ-
υτικού προγράµµατος σπουδών, των προγραµµάτων
τέχνης στα οποία συµµετέχει και βραβεύεται το σχολείο
είχαµε τη χαρά να ακούσουµε από τα ιδια τα παιδιά τα
τραγούδια τα οποία συνέθεσαν οι δασκάλες τους και που
απόσπασαν βραβεία αλλά και την συγκίνησή µας. Οι
ερωτήσεις από τους εταίρους µας ήταν τόσες πολλές όσο
και το ενδιαφέρον τους για αυτό το πραγµατικά δυνα-
µικό σχολείο. Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο 1ο ΕΠΑΛ
Ελευσίνας όπου υπήρξε αρχικά παρουσίαση του
Eramsus+ Project το οποίο υλοποιούν στα πλαίσια της
πολιτικής του σχολείου να αντιµετωπίσει τη σχολική δια-
ρροή https://erasmusplusteslim.wordpress.com/ , Πραγ-
µατικά οι πρακτικές του σχεδίου εντυπωσίασαν την
οµάδα, όπως και η ξενάγηση στα εργαστήρια του ΣΕΚ
Ελευσίνας από τη ∆ιευθύντρια κ. Λιάσκου. 

Αν ο χρόνος δεν πίεζε θα µπορούσε η επίσκεψη να δια-
ρκέσει ολόκληρη την ηµέρα. Η επίσκεψη στα σχολεία
έκλεισε µε την επίσκεψη στο 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας όπου
παρουσιάστηκε το πολύ ενδιαφέρον πρόγραµµα της δια-
µεσολάβησης που υλοποιεί το σχολείο µε πολύ θετικά
αποτελέσµατα. Με την ξενάγηση στη βιβλιοθήκη και στο
σχολείο έκλεισαν οι επισκέψεις στα σχολεία.

Ανταλλαγή δώρων διανοµή πιστοποιητικών παρακο-
λούθησης και Αναχώρηση όλων των εταίρων. 
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