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Πρώτη διά ζώσης συνάντηση στο πρόγραμμα Erasmus+  

που συμμετέχει το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου 

 

Μετά από τρεις εικονικές συναντήσεις την προηγούμενη σχολική χρονιά, τα 

σχολεία των έξι χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Πολωνία, Κύπρος και Ελλάδα) 

που υλοποιούν το πρόγραμμα STEAMS: Strengthens European Cultural Heritage 

έστειλαν αντιπροσωπείες τους (κάθε χώρα συμμετείχε με ομάδα 5 μαθητών/ριών & 

2-3 εκπαιδευτικών) στη La Senia, μία μικρή κωμόπολη της Καταλωνίας, περίπου 200 

χλμ. από τη Βαρκελώνη. Tο πνεύμα του προγράμματος (STEAMS: Science-

Technology-Engineering-Arts-Mathematics-Social Sciences) με την Επιστήμη, την 

Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες, τα Μαθηματικά και τις Κοινωνικές Επιστήμες 

στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς υποστηρίχθηκε με τον 

καλύτερο τρόπο παρά τις δυσκολίες που μας δημιουργεί ο Covid19.  

Στην εναρκτήρια συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο της La Senia,  ο Ισπανός 

εκπαιδευτικός ως επικεφαλής της συνάντησης, αφού καλωσόρισε τις ομάδες, 

παρουσίασε την πόλη και την περιοχή και έδωσε πληροφορίες για το πρόγραμμα της  

εβδομάδας φιλοξενίας. Παρών ήταν και ο δήμαρχος που μας πρόσφερε συμβολικά 

δώρα. Στη διάρκεια της φιλοξενίας μας οι πολυεθνικές μαθητικές ομάδες που 

σχηματίστηκαν και οι εκπαιδευτικοί επισκεφθήκαμε το σχολείο, όπου  τα παιδιά 

συμμετείχαν σε μαθήματα στις τάξεις και οι εκπαιδευτικοί συζητήσαμε για θέματα 

του προγράμματος: απολογισμός, διευκρίνιση των υποχρεώσεων και 

προγραμματισμός των επόμενων συναντήσεων. Ξεναγηθήκαμε στην όμορφη πόλη 

και υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις:  

 Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τον συνδυασμό του παραδοσιακού με το 

σύγχρονο στοιχείο. 

 Πεζοπορικές διαδρομές στον ποταμό La Senia με αξιοποίηση διαδικτυακών 

εφαρμογών και εργασία των μαθητικών ομάδων στη φύση: συλλογή σκουπιδιών και  

καθαρισμός των μονοπατιών, μετρήσεις, φωτογράφιση και καταγραφή στοιχείων. 

 Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των 

διαδρομών:  α) Αξιοποίηση της εφαρμογής Litterati για την επεξεργασία δεδομένων 

σχετικά με την ανακύκλωση των σκουπιδιών, β) μετρήσεις που αφορούσαν μεγέθη 

των δέντρων με χρήση τριγωνομετρικών υπολογισμών και γ) δημιουργική γραφή με 



θέμα σχετικό με την ιστορία ενός Ρώσου πιλότου που κατέπεσε στη La Senia κατά τη 

διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. 

 Αθλητικές δραστηριότητες που αφορούσαν παραδοσιακά παιχνίδια και 

αθλήματα. 

Η συνάντηση στη La Senia πρόσφερε στα μέλη των αντιπροσωπειών πλούσιες 

εμπειρίες και συναισθήματα. Συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, γνωριμία με μία 

πανέμορφη φύση, σύνδεση με το παρελθόν. Το γεύμα στον παλιό νερόμυλο με το 

παραδοσιακό πικνίκ που οι οικοδεσπότες είχαν ετοιμάσει, η επίσκεψη στο ιστορικό 

μουσείο αεροπορίας και η  εκδρομή στη γειτονική πόλη της Taragona συνέδεσαν 

όμορφα το χθες με το σήμερα. Με εντυπωσιακό τρόπο το ρωμαϊκό παρελθόν της 

πόλης ζωντάνεψε μέσα από την ξενάγησή μας στο μουσείο, στα τείχη και στο 

καλοσυντηρημένο ρωμαϊκό θέατρο. Σε όλες τις δράσεις οι μαθητικές ομάδες είχαν 

ρόλο ενεργό και δημιουργικό. Το αποχαιρετιστήριο πάρτυ με τη συμμετοχή της 

σχολικής μπάντας, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μαθητικών εργασιών και 

η ανταλλαγή δώρων σηματοδότησαν την ολοκλήρωση της πολυεθνικής αυτής 

συνάντησης που αποτέλεσε μία ανάσα μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο 

κοινωνικών περιορισμών που επέβαλε σε όλο τον κόσμο η πανδημία Covid19.  

Οι παρουσιάσεις του προγράμματος βρίσκονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του 

Ε Τwinning.   

 

 

 


