
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

MOVE2LEARN - LEARN2MOVE ΓΕ.Λ. ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ 

Για πζντε θμζρεσ, από τισ 09 ζωσ τισ 13 Φεβρουαρίου 2018, ςτο πλαίςιο τθσ 

πρωτοβουλίασ Move2Learn - Learn2Move, με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ των 30 χρόνων 

του Erasmus+, 19 μακθτζσ Λυκείου και 3 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γαλλικό ςχολείο 

«Lycée Michelet de Vanves»,  επιςκζφκθκαν το Γενικό Λφκειο Πεντάπολθσ.  

Σόςο το  ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ όςο και το Lycée Michelet de Vanves βραβεφτθκαν από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, λόγω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ του ςχεδίου θλεκτρονικισ 

αδελφοποίθςθσ (eTwinning), με τίτλο “To be continued..”, ςτο οποίο ςυμμετείχαν οι 

μακθτζσ τθσ Β’ Λυκείου, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των Αγγλικϊν, κατά το ςχολικό ζτοσ 

2016-2017. Άξονεσ αξιολόγθςθσ του ςχεδίου ιταν: θ παιδαγωγικι καινοτομία, θ 

ενςωμάτωςθ ςτθ διδακτζα φλθ, θ επικοινωνία, θ ανταλλαγι και θ ςυνεργαςία μεταξφ των 

εταιρικϊν ςχολείων, θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, τα αποτελζςματα και ο αντίκτυποσ του 

ζργου. Επιπλζον, αξιολογικθκε ο βακμόσ ςτον οποίο το ςχζδιο εργαςίασ ανταποκρίνεται 

ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ, ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν, ιδιαίτερα 

εκείνων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ι που απολαμβάνουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ.  

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ ιταν να αναδειχκεί θ διάςταςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ, 

ποικιλοτρόπωσ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτεί κάκε μορφι αποκλειςμοφ και 

περικωριοποίθςθσ  και να μθ μζνει πίςω κανζνα παιδί.  Για το λόγο αυτό, ςχεδιάςτθκαν και 

υλοποιικθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ  

 Ενεργόσ ςυμμετοχι των οικογενειϊν ςτθ φιλοξενία των μακθτϊν. 
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 υνεργαςία με το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων και τον πρόεδρο κ. Ιωάννθ Σόλλιλθ 

για τθ διοργάνωςθ ςχολικισ γιορτισ (μπουφζσ, αποχαιρετιςτιρια δϊρα).  

 Κινθτοποίθςθ του ςυνόλου τθσ τοπικισ κοινωνίασ με ςυντονιςτι τον πρόεδρο τθσ 

κοινότθτασ κ. Δθμιτρθ Μιλτςιο.  

 Κινθτοποίθςθ του υλλόγου Διδαςκόντων υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ διευκφντριασ κ. 

Νικολίνασ τακάκθ και τθσ υπεφκυνθσ εκπαιδευτικοφ κ. Θεοδϊρασ Γκζνιου, και τθ 

βοικεια του αναπλθρωτι διευκυντι κ. Παναγιϊτθ αρακενίδθ. 

 Εκμετάλλευςθ κονδυλίων που διατζκθκαν γενναιόδωρα από τον Διμο Εμμανουιλ 

Παππά και προςωπικά από τον Διμαρχο κ. Δθμιτριο Νότα για τθ μετακίνθςθ, τθν 

ξενάγθςθ και τα γεφματα των φιλοξενουμζνων μακθτϊν.  

 υνεργαςία με τον Διμο Νζασ Ηίχνθσ για τθν πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτο πιλαιο 

Αλιςτράτθσ και ςτο Μουςείο τθσ Αμφίπολθσ. 

 υνεργαςία με τθν Περιφερειακι Ενότθτα  ερρϊν για τθ διάκεςθ υλικοφ ανάδειξθσ 

του Ν. ερρϊν. 

 Χορθγία τθσ επιχείρθςθσ «Χρυςό» (προςφορά γεφματοσ με παραδοςιακι ερραϊκι 

μπουγάτςα). 

 Χορθγίεσ από τισ επιχειριςεισ «Nektar Αφοί Γ. Κουρτίδθ Α.Ε» και «Κτιμα Νεραντηι». 

 Διοργάνωςθ επιςκζψεων ςε μοναδικοφσ χϊρουσ που αναδεικνφουν το ζργο το οποίο 

επιτελείται ςτο Διμο Εμμανουιλ Παππά (Κωπθλατοδρόμιο Πεκελινοφ, Επιχείρθςθ 

Φυτοενζργεια Α.Ε. ςτο Παραλίμνιο, Κζντρο Θεραπευτικισ Ιππαςίασ Ν. κοποφ). 

Πραγματοποίθςθ επιςκζψεων ςε χϊρουσ που ςυνδζονται με τθν ιςτορία και τθ 

λαογραφία τθσ περιοχισ (Μοναςτιρι Προφιτθ Θλία Αγίου Πνεφματοσ και Μουςείο 

Καπνοφ Πεντάπολθσ). 

 Διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τθ ςυμπερίλθψθ ςτο ΚΕΘΙ ερρϊν, 

ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων, ςχεδιαςμόσ δράςεων από τον Γάλλο εκπαιδευτικό 

κοινωνικϊν επιςτθμϊν κ. Riad Rezzik για ςυγκζντρωςθ κονδυλίων από τουσ Γάλλουσ 

μακθτζσ τα οποία κα διατεκοφν ςτο Κζντρο Θεραπευτικισ ιππαςίασ. 

 Τλοποίθςθ ςυνδιδαςκαλιϊν με τουσ 3 ςυνοδοφσ Γάλλουσ εκπαιδευτικοφσ, κ. Claudine 

Coatanea (Κακθγιτρια Αγγλικισ και υντονίςτρια του προγράμματοσ), κ. Suzanne 

Desfray (Κακθγιτρια Αρχαίων Ελλθνικϊν) και κ. Riad Rezzik (Κακθγθτισ Κοινωνικϊν 

Επιςτθμϊν) και τισ Ελλθνίδεσ εκπαιδευτικοφσ κ. Θεοδϊρα Γκζνιου (Κακθγιτρια 

Αγγλικισ και υντονίςτρια του προγράμματοσ), Βαςιλικι Μπότςιου (Κακθγιτρια 

Μακθματικϊν), κ. Ευαγγελία Αμπατηι και Καλλιόπθ Συμπανίδου (Κακθγιτριεσ Αρχαίων 

Ελλθνικϊν) ςτα αντίςτοιχα γνωςτικά αντικείμενα (Μακθματικά, Αρχαία Ελλθνικά, 

Κοινωνικζσ επιςτιμεσ) με μζςο επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ τθν Αγγλικι Γλϊςςα.  

Σα μακθςιακά αποτελζςματα ιταν για τουσ μακθτζσ θ απόκτθςθ γνϊςεων ςτα 

επιλεγμζνα αντικείμενα, θ ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, θ 

καλλιζργεια δεξιοτιτων ομαδικισ ςυνεργαςίασ και δθμιουργικισ επίλυςθσ προβλθμάτων 

μζςω τθσ κριτικισ ςκζψθσ, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ αποδοχι τθσ ετερότθτασ και τθσ 

ποικιλομορφίασ και θ υιοκζτθςθ ςτάςεων ανεκτικότθτασ και διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ.  

Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί είχαν τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 

ςε μια παγκόςμια γλϊςςα, τθν Αγγλικι και να ζρκουν ςε επαφι με τθν Ευρωπαϊκι 

διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαρκοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξισ τουσ. Ζτςι 



το ςχολείο μεταμορφϊκθκε ςε ζναν οργανιςμό μάκθςθσ, ανοιχτό ςτθν τοπικι και ευρφτερθ 

κοινωνία. 

Να ςθμειωκεί ότι το ςχολείο μασ υλοποιεί τα δφο τελευταία χρόνια πρόγραμμα 

Erasmus+ (Βαςικι δράςθ 1). Θζμα τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ ςτάςεων ανεκτικότθτασ, 

μζςα από τθν καλλιζργεια των οριηοντίων δεξιοτιτων τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ, 

τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ. τόχοσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι θ 

διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του παραγωγικοφ Ζλλθνα και Ευρωπαίου πολίτθ του 21ου 

αιϊνα. το πλαίςιο αυτοφ του προγράμματοσ, οι τρείσ Ελλθνίδεσ εκπαιδευτικοί,  που 

προαναφζρκθκαν, επιςκζφκθκαν τον Απρίλιο του 2017 το ςυνεργαηόμενο Γαλλικό ςχολείο 

για επιτόπια παρακολοφκθςθ και ανάκεςθ διδακτικϊν κακθκόντων. Ζτςι τζκθκαν τα 

κεμζλια τθσ μετζπειτα δια ηϊςθσ ςυνεργαςίασ, θ οποία ζχει ξεκινιςει ιδθ από το 2013, 

χάρθ ςτθ διαρκι θλεκτρονικι ςυνεργαςία μζςω τθσ πλατφόρμασ eTwinning. Θ ςυνεργαςία 

αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα να βραβευκοφν τα δφο ςχολεία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

διακρικοφν με ετικζτεσ ποιότθτασ για τα κοινά ςχζδια εργαςίασ ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ 

Γλϊςςασ.  

Θα ακολουκιςουν οι μετακινιςεισ των μακθτϊν του ςχολείου μασ ςτθν Πολωνία και  

ςτθ Βουλγαρία τουσ προςεχείσ μινεσ, ςτο πλαίςιο του ίδιου προγράμματοσ Move2Learn-

Learn2Move.  

Σζλοσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ φορείσ που ςυνζβαλαν ςτθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ και ιδιαίτερα να ευχαριςτιςουμε και να ςυγχαροφμε τουσ 

μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, που υποδζχκθκαν με ηεςταςιά τουσ φιλοξενοφμενουσ 

μακθτζσ και τουσ μφθςαν ςτον Ελλθνικό πολιτιςμό. 


