
LTTA Griekenland voor Erasmus+ Digital Readiness for distance learning  

Tijdens de laatste week van januari namen Linda Spoden, Jill Pandelaere, Katelijne Delvoye, Celine De 

Clercq, Steven Meuleman, Sam Meersman en Tina Borloo deel aan de trainingsweek georganiseerd door 

de Griekse partnerschool die avondonderwijs aanbiedt. In het kader van het lopende KA2 Erasmus+ 

partnerschap met Griekse, Portugese, Ijslandse en Servische partnerscholen over digitaal onderwijs en 

digitale vaardigheden participeerde ons deelnemende team aan boeiende workshops en interessante 

culturele uitstappen. 

 

 

 



 

 

Op maandag 23 januari werd de groep rondgeleid met lokale gids in Pella. De directeur van  ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ of ook nog ESPERINO EPAGGELMATIKO LYKEIO GIANNITSON, onze 

Griekse partnerschool in Giannitsa, gaf uitgebreid uitleg over het Griekse schoolsysteem en er volgde 

ook nog een rondleiding in de school. De Griekse collega’s trakteerden op zelfgemaakte Griekse 

lekkernijen. Aangezien Grieken houden van traditie en feest, eindigde deze dag met een traditionele 

dansvoorstelling in de gastschool. 

 



 

Dinsdag 24 januari reden we naar Edessa, voor een bezoek aan deze kleine stad in het noorden van 

Griekenland, gekend voor de watervallen en waterbronnen. 

‘s Avonds volgden we twee zeer interessante presentaties over hoe de Grieken in tijden van corona hun 

afstandsonderwijs aanpakten. Eerst ontdekten we de verschillende digitale tools die ze gebruikten 

(Nearpod, Quizlet, H5P,  E-Me en Webex). Nadien gingen we dieper in op Webex, een tool ter 

beschikking gesteld op initiatief van het Griekse Ministerie van Onderwijs, die, net zoals Google Meet, 

leerlingen de kans biedt de lessen op een interactieve manier te volgen en actief te participeren aan het 

lesgebeuren. 

Woensdag 25/01 bezochten we Loutra Pozar, the place to be om na enkele drukke dagen te ontspannen. 

Dit stadje staat bekend om zijn natuurlijk warmwaterbronnen. Het water is er het hele jaar door een 

aangename 37 graden. Helaas namen we het Belgische weer mee naar Griekenland.  

De avontuurlijke collega’s namen deel aan een uitdagende wandeltocht in het bos.  

‘s Avonds trokken we opnieuw naar school en legden twee gepassioneerde leerkrachten de 

basisprincipes van Arduino uit. Arduino is een opensource-computerplatform. Het wordt gebruikt in 

verschillende sectoren zoals de auto-industrie, in ziekenhuizen en zelfs door kunstenaars. De 



leerkrachten toonden voorbeelden hoe zij de leerlingen leren werken met het programma. Zo maakten 

ze een miniatuurstad waarbij verkeerslichten, een fontein, slagbomen,... bestuurd werden door middel 

van Arduino. Een interessant project om mee te nemen naar België. Na het theoretische deel werden we 

aan het werk gezet om verkeerslichten afwisselend te laten branden met het programma Arduino. 

Nadien voerden we de opdracht uit met ledlampjes. Alle landen moesten hiervoor samenwerken en 

iedereen slaagde voor de opdracht. Als afsluiter kregen we van de coördinator van het project nog een 

uiteenzetting over E-Safety. We vulden een vragenlijst in en reflecteerden over hoe ver we hier al mee 

staan in onze eigen school.  

De volgende dag beklommen we de berg Olympus (in het Grieks: Olympos). Met 2918 meter is dit de 

hoogste berg van Griekenland en wordt dit ook de woonplaats van oppergod Zeus genoemd. We 

wandelden bergop, langs mooie paadjes, tussen de gebergtes en soms zelfs door kleine watervalletjes. 

De top haalden we niet aangezien we daarvoor nog 5 uur verder moesten wandelen. Verder zou dit 

vanop een bepaalde hoogte ook best gevaarlijk kunnen worden met de sneeuw, maar genieten van 

mooie uitzichten deden we zeker wel. 

Eens terug op school was er teamoverleg voor de coördinatoren van de verschillende scholen en gingen 

wij aan de slag met de apps en websites waar we eerder deze week uitleg over kregen. We maakten 

enkele voorbeelden die we tijdens onze lessen of als leerlingbegeleider kunnen gebruiken. Daarna 

werden de certificaten uitgedeeld, zetten we de verantwoordelijken van de gastschool in de bloemetjes 

en was het alweer tijd voor het afscheidsdiner.  



 

 

 

 

 

 

 

 


