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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θέμα: ‘’Απολογισμός εκπαιδευτικού ταξιδιού στη Γάνδη 2019’’
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το εκπαιδευτικό
ταξίδι των μελών του ΠΑΣΙΠΣ στη Γάνδη του Βελγίου με την επίσκεψη έξι (6) σχολείων βρεφικής,
προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Συγκεκριμένα, μέσα στις τέσσερις ημέρες του ταξιδιού, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες
να παρακολουθήσουν τα εξελιγμένα παιδαγωγικά προγράμματα:


Freinet 3-13 ειδικής αγωγής με θεραπευτικό στόχο για την προσαρμογή των παιδιών στο
κοινωνικό περιβάλλον



Zigzag 0-3, με εργαλείο τη σωστή παρατήρηση των παιδιών οι παιδαγωγοί ανακαλύπτουν
ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνα τους



Green & Durable 0-3, οικολογικές αρχές σε κάθε οπτική της παιδαγωγικής



Social Inclusion 0-3, η φιλοσοφία αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι μέχρι αυτή την ηλικία δεν
πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτικός στόχος και πρόγραμμα και τα παιδιά μέσα από τον
πειραματισμό μπορούν να αναπτυχθούν



Social Inclusion 0-3 out of school, εποικοδομητική απασχόληση των παιδιών στη φύλαξή
τους
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Freinet 6-12, με μικτά τμήματα (3-6) και τάξεις δημοτικού χωρισμένες ανά δύο ηλικίες μαζί.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στην εξατομικευμένη και ερευνητική μάθηση.

Τα μέλη που συμμετείχαν στο ταξίδι είχαν την ευκαιρία:
 να ενημερωθούν για τις καλές πρακτικές του εκπαιδευτικού συστήματος της Γάνδης,
 να συνομιλήσουν με παιδαγωγούς και υπευθύνους,
 να ανταλλάξουν απόψεις,
 να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δύο χωρών,
 να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Happy Employees» με συμβουλές/tips για Ευτυχισμένους
Εργαζόμενους,
 να παρακολουθήσουν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδιωτικού σχολείου
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ στην Πετρούπολη,
 να ενημερωθούν για τη μέθοδο WANDA, όπου μία ομάδα από μέλη ενός σχολείου
συνεργάζονται για την εύρεση του σωστού τρόπου διαχείρισης της καθημερινότητας.
Όλα τα παραπάνω, φυσικά, σε ένα κλίμα άκρως φιλικό και συνεργατικό μεταξύ των μελών!
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν έλειψαν και οι εξορμήσεις στις
πόλεις του Βελγίου (Γάνδη, Μπριζ, Βρυξέλλες), οι επισκέψεις σε μουσεία, τα γεμάτα κι όλο χαρά
γεύματα και οι ομαδικές δραστηριότητες.
Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού και του απώτερου στόχου της βελτίωσης της ποιότητας
του έργου των σχολείων μας, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για ενημέρωση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων MALAGUZZI και FREINET, καθώς και συζήτηση των όσων κατακτήθηκαν από το
ταξίδι…!
Mε εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΙΠΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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