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Erasmus+ KA229 - 1η διακρατική συνάντηση στη Γερμανία

Δύο εκπαιδευτικοί και πέντε μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Ναυπάκτου, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου
σχεδίου Erasmus+ KA229 με τίτλο  "Work 4.0 - Skills of the future "Work 4.0 - Skills of the future "Work 4.0 - Skills of the future " 2019-1-DE03-KA229-059556_4
και σε σύμπραξη με 4 ευρωπαϊκά σχολεία  : το Berufskolleg Werther Brücke (Γερμανία), το Γερμανία), το Agrupamento
de Escolas de São João da Talha (Γερμανία), το Πορτογαλία), το  Istituto Tecnico Economico e Tecnologico"Girolamo
Caruso" (Γερμανία), το Ιταλία) & το GO! Atheneum Geel (Γερμανία), το Βέλγιο) συμμετείχαν στην 1η κινητικότητα του προγράμματος
που πραγματοποιήθηκε στο Wuppertal της Γερμανίας στις 1-6/12/2019. 

Τα θέματα της εναρκτήριας συνάντησης πέρα από τις παρουσιάσεις των χωρών, πόλεων και σχολείων –
εταίρων ήταν ποικίλα και άκρως ενδιαφέροντα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα
5 εκπαιδευτικά συστήματα και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανά
συμμετέχουσα χώρα.  Σημείο αναφοράς της συνάντησης αποτέλεσαν οι σύγχρονες δεξιότητες και, αφού
έγινε ο προσδιορισμός τους δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες, στη συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν το
ατομικό  τους  portfolio διαχωρίζοντάς  τις  σε  αυτές  που  ήδη  διαθέτουν  και  εκείνες  που  θέλουν  να
αποκτήσουν, να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν περεταίρω. Οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των
εργασιών τους και τα προϊόντα αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο των εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν
στη 2η κινητικότητα όπου θα συμμετέχουν οι ίδιες ομάδες μαθητών. 

 Παράλληλα με τις εργασίες των ημερών, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Düsseldorf
και  στη διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά του (Γερμανία), το weihnachtsmarkt),  να μετακινηθούν με το εντυπωσιακό
Wuppertal Schwebebahn,  το εναέριο τρένο του Βούπερταλ, το πιο παλιό στον κόσμο καθώς έχει περάσει
πάνω  από  ένας  αιώνας  από  τη  δημιουργία  του  και  ακόμη  λειτουργεί.  Ακόμη,  είχαν  την  ευκαιρία  να
επισκεφτούν  το  Wuppertal Zoo ,  να  δοκιμάσουν  την  τοπική  κουζίνα  στην  παραδοσιακή  μπυραρία
“Wuppertaler  Brauhaus”  ,  ένα  κολυμβητήριο  του  19ου αιώνα  που  έχει  μετατραπεί  σε  ένα  από  τα  πιο
φημισμένα στέκια του Wuppertal.  Τέλος , η συνάντηση, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία έπειτα από την
αξιολόγησή  της  από  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς,  ολοκληρώθηκε  με  εκδρομή  στη  γειτονική  πόλη  του
Aachen όπου οι  συμμετέχοντες  επισκέφτηκαν  τον  επιβλητικό  καθεδρικό  ναό  της  Παναγίας  του Άαχεν
(Γερμανία), το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) και έκλεισε «γλυκά» με μια βόλτα στο εργοστάσιο
σοκολάτας της Lindt όπου κανείς δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να δοκιμάσει έστω και λίγο. 

 Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματισθεί να γίνει στο  Αλκάμο της Σικελίας το
Μάρτιο του 2020.
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