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Χώρεσ - Σχολεία

1. Ιςπανύα – Μϊλαγα – υντονιςτικό 

2. Ολλανδύα – Ουτρϋχτη 

3. Ρουμανύα – Bistrita (Απογευματινό)

4. Ιταλύα – Πύζα (χολό Σουριςτικών Επαγγελμϊτων)

5. Σουρκύα – Άδανα

6. Πολωνύα – Κατοβύτςε

7. Υινλανδύα – Kiuruvesi 

8. λοβακύα – Vranov nad Toplou

9. Ελλϊδα - Μυτιλήνη



Οργάνωςθ τθσ Σφμπραξθσ
 Αναζότηςη και εύρεςη εταύρων ςτο e-twinning.

 Έγινε ενημϋρωςη καθηγητών, ςυλλόγου γονϋων 
και μαθητών.

 Η αύτηςη ςυντϊχθηκε ςε προπαραςκευαςτικό 
ςυνϊντηςη ςτην Ιςπανύα. υμμετεύχαν 5-6 χώρεσ. 

 Δεν ςυμμετεύχαμε διότι δεν εγκρύθηκε η αύτηςη 
μασ για την προπαραςκευαςτικό. 

 Επικοινωνύα με Skype και γνωριμία με τουσ 
εταίρουσ και ανταλλαγή απόψεων - προτϊςεων.



Οργάνωςθ τθσ Σφμπραξθσ

 Ο ςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ όταν πϊρα πολύ 
καλόσ (Βαθμολογύα 95%)

 Όλεσ οι χώρεσ που εύχαν κϊνει αύτηςη εγκρύθηκαν

 Δεν ϋγινε ουςιαςτικϊ καμιϊ αλλαγό από τον αρχικό 
ςχεδιαςμό

 Ο προγραμματιςμόσ τηρεύται  απόλυτα από όλουσ.

 Αλλαγό ςυντονιςτό το δεύτερο χρόνο. 



Υλοποίθςθ τθσ ςφμπραξθσ
 Η επικοινωνύα με τουσ εταύρουσ εύναι  τουλϊχιςτον 

μια φορϊ την εβδομϊδα. E-mail, Skype

 Άριςτη ςυνεργαςύα με όλουσ

 Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ καθόριζε τι πρϋπει να κϊνει 
ο κϊθε εταύροσ και ϋτςι δεν υπϊρχουν προβλόματα 
ςυντονιςμού.

 Κοινϋσ δραςτηριότητεσ για όλεσ τισ χώρεσ

 Ξεχωριςτϋσ δραςτηριότητεσ που ϋχουν ανατεθεύ 
ςε κϊθε ςχολεύο .

 Προαιρετικϋσ δραςτηριότητεσ που υλοποιούν τα 
ςχολεύα με θϋμα τον οικοτουριςμό.



Κοινζσ δραςτθριότθτεσ
οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτισ ςυναντιςεισ από 

τουσ μακθτζσ

1. Παρουςύαςη χώρασ – πόλησ – ςχολεύου -
λοβακύα

2. Βιβλύο ςχετικϊ με το νερό (κϊθε χώρα 
διαφορετικό ενότητα) - Ελλϊδα

3. Διαφημιςτικό βύντεο για τον οικοτουριςμό -
Ρουμανύα

4. Παραςκευό παραδοςιακού φαγητού - Ιταλύα

5. Θεατρικό δρώμενο ςχετικϊ με τον 
οικοτουριςμό. - Ιςπανύα



Δραςτθριότθτεσ 
που ζχουν ανατεκεί ςτισ χώρεσ

 Ελλϊδα – Χηφιακό περιοδικό

 λοβακύα – Δημιουργύα Ιςτοςελύδασ

 Σουρκύα – Οικοτουριςτικό Ημερολόγιο

 Ρουμανύα – Υύλλο αξιολόγηςησ δραςτηριοτότων

 Ολλανδύα – Υύλλο καταγραφόσ δραςτηριοτότων

 Πολωνύα – Επιμϋλεια και ϋκδοςη βιβλύου για το 
νερό

 Υινλανδύα – Δημιουργύα λογότυπου

 Ιταλύα – Βιβλύο και DVD με ςυνταγϋσ μαγειρικόσ

 Ιςπανύα - υγκϋντρωςη όλου του υλικού –
Διοργϊνωςη των skype



Συναντιςεισ

Φώρα Φρόνοσ
Αριθμόσ 
μαθητών

Αριθμόσ 
καθηγητών

Σλοβακία
Νοέμβριοσ 

2011
3 3

Ελλάδα Μάρτιοσ 2012 - -

Ρουμανία Ιούλιοσ 2012 3 3

Ιταλία
Οκτώβριοσ 

2012
- 3

Ιςπανία Απρίλιοσ 2013 6 3

ύνολο 12 12



Συμμετοχι του ςχολείου μασ
 το πρόγραμμα ςυμμετϋχουν ενεργϊ δύο 

εκπαιδευτικού
 Φατζηλϊμπρου Παναγιώτησ – υντονιςτόσ -

Πληροφορικόσ

 Πρινύτου Υιλύτςα - Αγγλικών 

 Έχουν εμπλακεύ ςχεδόν όλοι οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικού, ανϊλογα με τισ δραςτηριότητεσ.

 υμμετϋχουν  όλοι οι μαθητϋσ του ςχολεύου. Οι 
μαθητϋσ που ςυμμετϋχουν  πιο ενεργϊ εύναι τησ 
φετινόσ και τησ περςινόσ Γ Γυμναςύου.(ςύνολο 
περύπου 100) 



Κοινζσ δραςτθριότθτεσ
1. Φώρα – Πόλη – χολεύο (video και ppt)

2. Υυςικϋσ καταςτροφϋσ λόγω νερού

3. Οικοτουριςτικό διαφημιςτικό ςποτ

4. Παραςκευό παραδοςιακόσ ςυνταγόσ

5. Θεατρικό δρώμενο με βϊςη τον 
οικοτουριςμό



Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ
 Χηφιακό Περιοδικό (Μαθητϋσ και καθηγητϋσ 

καταγρϊφουν τισ εντυπώςεισ τουσ μετϊ από κϊθε 
ςυνϊντηςη.)

 Skype ςυναντόςεισ μεταξύ των μαθητών (Ιταλύα –
Ιςπανύα – Σουρκύα – λοβακύα) 

 Οικοτουριςτικϋσ δραςτηριότητεσ (κϊθε 
δραςτηριότητα του ςχολεύου που ϋχει ςχϋςη με 
οικοτουριςμό εντϊςςεται ςτο πρόγραμμα) π.χ.
 Επύςκεψη ςε υδρόμυλο

 Επύςκεψη ςε ελαιοτριβεύο μουςεύο

 Ιαματικϋσ πηγϋσ του νηςιού μασ

 Μελϋτη των ποταμών του νηςιού μασ



Συνάντθςθ ςτθ Μυτιλινθ
 Τποδοχό εταύρων ςτο ςχολεύο μασ (Θεατρικό 

δρώμενο – Σραγούδια – Φορού)

 Παρουςύαςη εργαςιών 

 υναντόςεισ ςυντονιςτών – Μαθητικϊ πϊρτυ – Δεύπνο 
ςτο ςχολεύο  προςφορϊ από καθηγητϋσ και γονεύσ 

 Επύςκεψη ςτο Απολιθωμϋνο Δϊςοσ

 Επύςκεψη ςτο ΚΠΕ Λϋςβου και παρακολούθηςη 
εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ

 Επύςκεψη ςε μϋρη αρχαιολογικού ενδιαφϋροντοσ

 Επύςκεψη ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 

mytilene_photos.wmv
programme.xls


Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ
 ε κϊθε ςυνϊντηςη με τουσ εταύρουσ παρουςιϊζουμε τι 

ϋχουμε κϊνει.

 Οι δραςτηριότητεσ δημοςιεύονται ςτην επύςημη 
ιςτοςελύδα)

 Ο ςυντονιςτόσ με e-mail μια φορϊ το μόνα ζητϊ 
αναφορϊ για το τι κϊνουμε και μασ υπενθυμύζει τι 
ϋχουμε να κϊνουμε.

 Υύλλο αξιολόγηςησ για κϊθε δραςτηριότητα που 
κϊνουμε 

 Αναλυτικό οικονομικό καταγραφό των εξόδων

http://www.ecotour20.eu/
http://www.ecotour20.eu/


Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ
 Αρχικό αξιολόγηςη: 

 Από τον εθνικό φορϋα ςυντονιςμού

 Διαμορφωτικό αξιολόγηςη
 Εςωτερικό αξιολόγηςη (μεταξύ μασ)
 Υύλλο αξιολόγηςησ για κϊθε δραςτηριότητα που κϊνουμε 

το οπούο αποςτϋλλεται ςτο ςυντονιςτό
 Βιβλύο εντυπώςεων  (χόλια Εταύρων)

 Σελικό αξιολόγηςη
 Ερωτηματολόγια ςε μαθητϋσ, γονεύσ και καθηγητϋσ
 Από τουσ ςυντονιςτϋσ ςτην τελικό ςυνϊντηςη 

(ςυμπλόρωςη τελικόσ ϋκθεςησ)
 Ολοκληρωμϋνη παρουςύαςη του προγρϊμματοσ ςε ειδικό 

εκδόλωςη ςτο τϋλοσ τησ χρονιϊσ.
 Εξωτερικό αξιολόγηςη;;;



Αποτελζςματα - Αντίκτυποσ
 Ώςμωςη των Ευρωπαώκών λαών και παρϊλληλα  

ανταλλαγό  πολιτιςμικών  ςτοιχεύων.

 Επαφό με καινοτόμα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα και 
προςπϊθεια μερικόσ εφαρμογόσ τουσ ςτην 
ελληνικό πραγματικότητα.

 Οι μαθητϋσ που ςυμμετϋχουν ςε ςυναντόςεισ, ζουν 
μια μοναδικό εμπειρύα επικοινωνώντασ βιωματικϊ 
με ςυνομηλύκουσ τουσ από ϊλλεσ χώρεσ.

 Σο ςχολεύο μετατρϋπεται ςε «ευρωπαώκό ςχολεύο», 
ενιςχύοντασ ϋμπρακτα την ιδϋα τησ Ενωμϋνησ 
Ευρώπησ. 



Διάδοςθ των αποτελεςμάτων

 Δημοςιεύςεισ ςτον τοπικό τύπο

 Δημοςιεύςεισ ςτο blog του ςχολεύου

 Ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ

 Ειδικό εκδόλωςη ςτο τϋλοσ κϊθε ςχολικόσ χρονιϊσ 
όπου παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα του 
προγρϊμματοσ και ενημερώνεται η ςχολικό 
κοινότητα. (Μαθητϋσ – καθηγητϋσ – γονεύσ –
τοπικϋσ αρχϋσ).

 Από τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ 
που ςυμμετεύχαν. 

http://blogs.sch.gr/4gymmyti
http://blogs.sch.gr/4gymmyti
http://blogs.sch.gr/4gymmyti
http://www.ecotour20.eu/


Βιωςιμότθτα ςφμπραξθσ
 Υιλύεσ μαθητών (facebook, skype)

 Επικοινωνύα μεταξύ των εκπαιδευτικών 
(επιςκϋψεισ, ανταλλαγϋσ ευχών, facebook)

 Ατομικό κινητικότητα μαθητών

 Ατομικό κινητικότητα καθηγητών

 υνεργαςύα ςε νϋα ςύμπραξη



Σχόλια - Προτάςεισ
 Σο πρόγραμμα προςφϋρει μια διϋξοδο ςε μαθητϋσ 

και εκπαιδευτικούσ να κϊνουν κϊτι διαφορετικό 
από τα καθιερωμϋνα. Δύνει ενδιαφϋρον ςτη 
ςχολικό ζωό. 

 Τπϊρχουν ςτιγμϋσ που όλο το ςχολεύο αςχολεύται 
με το πρόγραμμα. 

 Σο Comenius πρϋπει να ςυνεχύςει να υπϊρχει 
δύνοντασ τη δυνατότητα ςυμμετοχόσ ςε 
περιςςότερα ςχολεύα.

 Θεμιτό η μεγαλύτερη  οικονομικό ενύςχυςη των 
νηςιωτικών και ακριτικών περιοχών.


