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Ώρα για συνάντηση...
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 ...και Επιμορφωτικό Σεμινάριο 

Μια ακόμη επιτυχημένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε για το
έργο SPACES. Αυτή τη φορά στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 στην
όμορφη χώρα της Ιρλανδίας και συγκεκριμένα στο Κορκ. Το
Κολέγιο Endmund Rice Carrigaline ήταν ο οργανισμός που τη
διοργάνωσε. Όλη η σχολική κοινότητα  καλωσόρισε την
κοινοπραξία SPACES στις εγκαταστάσεις του σχολείου με μια
πολιτιστική εκδήλωση όπου οι μαθητές χόρεψαν και
τραγούδησαν παραδοσιακή μουσική. Με μεγάλο ενθουσιασμό,
οι εταίροι εργάστηκαν μαζί για μια μέρα για να επανεξετάσουν
τα παραδοτέα του έργου που παρήχθησαν μέχρι τότε,
συζήτησαν την πρόοδό του έργου και, τέλος, οργάνωσαν  και
συμφώνησαν  τα επόμενα βήματα

Tο Έργο SPACES βρέθηκε στηνTο Έργο SPACES βρέθηκε στην
Ιρλανδία!Ιρλανδία!

Τις επόμενες ημέρες (27-29/09/2022), πραγματοποιήθηκε το 4ο
Επιμορφωτικό Σεμινάριο Προσωπικού. Τα μέλη της ομάδας 
 έργου από το Κολέγιο Edmund Rice Carrigaline είχαν
ετοιμάσει μια ατζέντα δραστηριοτήτων με σκοπό να
προσεγγίσουν το θέμα «Κοινότητες Επαγγελματικής Μάθησης
και Οικοδόμηση Μαθησιακής Δύναμης». Υπό αυτό το πρίσμα, οι
εταίροι επισκέφτηκαν διάφορες τάξεις του σχολείου και είδαν
τους δασκάλους να χρησιμοποιούν διάφορες μεθοδολογίες  με
στόχο τη  δημιουργική διδασκαλία. Υπήρξε επίσης μια σειρά
επισκέψεων μελέτης και υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως μια
περιήγηση στην πόλη του Κορκ - που προσφέρθηκε από
φοιτητές και ντόπιους, μια επίσκεψη στο Κολέγιο Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης Kinsale όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν αρκετά δημιουργικά μαθήματα και, τέλος,
επισκέφτηκαν το Killarney, τη φάρμα Muckross  και τον
καταρράκτη Torc για να εξερευνήσουν πώς η δημιουργική
μάθηση μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία
δημιουργώντας πολύ ωραίες στιγμές, νέες εμπειρίες και
γνώσεις, καταιγισμό ιδεών και μια πολλά υποσχόμενη αίσθηση
ότι το έργο SPACES θα παράγει πολύτιμα αποτελέσματα για τη
σχολική κοινότητα της Ευρώπης και όχι μόνο. 


