
Υποδοχή Ευρωπαίων Εταίρων ςτο 5ο Γυμνάςιο Τρικάλων 

 

ηο πλαίζιο ηος 

ππογπάμμαηορ 

Erasmus+  “Let me 

think- Let me be myself ICT as a 

tool of inclusion and opportunities” 

πος ππαγμαηοποιείηαι ζηο 5ο 

Γςμνάζιο Σπικάλυν, επιζκέθθηκαν 

ηο ζσολείο εκπαιδεςηικοί από ηην 

Ποπηογαλία, Ροςμανία και Γανία. 

 

Σο 5
ο
 Γςμνάζιο Σπικάλυν  

οπγάνυζε ηο ππόγπαμμα ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ  ηυν 

εηαίπυν ζηοςρ εξήρ άξονερ: 

 Ανηαλλαγή καλών 

ππακηικών όζον αθοπά ηην 

αξιοποίηζη ηυν Νέυν Σεσνολογιών.  

Μαθηηέρ/ηπιερ  ηος 6
ος

 Γςμναζίος, 

6
ος

 Λςκείος, 
 
1

ος 
 Δπγαζηηπιακού 

Κένηπος 

Σπικάλυν και 5
ος

 Γςμναζίος, 

παποςζίαζαν έπγα πος ανέπηςξαν 

ζηα ζσολεία ηοςρ σπηζιμοποιώνηαρ 

πομποηάκια. 

 Βεληίυζη διδαζκαλίαρ με ηη 

σπήζη Νέυν Σεσνολογιών. ηο πλαίζιο 

αςηού ηος άξονα έγινε ςποδειγμαηική 

διδαζκαλία με ηην ενζυμάηυζη νέυν 

ηεσνολογιών ζηα μαθήμαηα ηηρ  

Ιζηοπίαρ και Γευγπαθίαρ. 

 

 Ανάδειξη θευπηηικών-παιδαγυγικών  

πποζεγγίζευν και ζύγσπονυν ηάζευν 

διδαζκαλίαρ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδεςηικοί ζηο ππόγπαμμα είσαν ηην 

εςκαιπία να επιμοπθυθούν ζηο 

παπαπάνυ θέμα από ηον διακεκπιμένο 

καθηγηηή ηος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλίαρ κ. Καπαγιαννίδη. 

 



 

ςμπεπίλητη και 

Γιαθοπεηικόηηηα ζηην 

εκπαίδεςζη. Οι ειδικοί 

παιδαγυγοί ηος 5
ος

 Γςμναζίος 

κ. Μπαλκίζαρ, κ. Λύηπα και κ. 

Παπαποζηόλος ανέδειξαν ηιρ 

δςναμικέρ ηος ζύγσπονος 

ζσολείος και παποςζίαζαν ηιρ 

επιηςσημένερ ζηπαηηγικέρ  

ζςμπεπίλητηρ πος ακολοςθεί ηο 

ζσολείο για μαθηηέρ/ηπιερ με 

ειδικέρ ανάγκερ και 

μαθηηέρ/ηπιερ ΡΟΜΑ 

 Δπίζηρ  οι θιλοξενούμενοι  

είσαν ηην εςκαιπία να 

αποκηήζοςν πολιηιζηικέρ και 

πολιηιζμικέρ εμπειπίερ από ηιρ 

ξεναγήζειρ ηόζο ζηα Σπίκαλα 

όζο  και ζηο Βόλο. Μςήθηκαν 

ζηον ηοπικό ηπόπο ζυήρ και 

γεύηηκαν  ηην παπαδοζιακή 

ελληνική κοςζίνα. 

ύμθυνα με ηην αποηίμηζη ηος 

ππογπάμμαηορ, εκπληπώθηκαν 

όλοι οι ζηόσοι πος είσαν ηεθεί 

για ηο σολικό Έηορ 2018 -19 

και ολοκληπώθηκαν οι επγαζίερ 

πος είσαν ππογπαμμαηιζηεί. Σο 

ππόγπαμμα εγκπίθηκε να   

ζςνεσιζηεί  και για ηπίηη σπονιά 

2019 -2020. 

Σο 5
ο
 Γςμνάζιο Σπικάλυν 

εςσαπιζηεί όλοςρ όζοςρ 

ζςνεπγάζηηκαν για ηην 

επιηςσημένη διοπγάνυζη και 

ηην επίηεςξη ηυν ζηόσυν ηος 

ππογπάμμαηορ καθώρ και ηον κ. 

Σζιλιλή για ηην ξενάγηζη πος 

μαρ έκανε ζηο οινοποιείο. 

 

 

 


