
ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ  

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ COMENIUS 

 

ηοισεία ηυν ζςμμεηεσόνηυν εκπαιδεςηικών 

Ολνκαηεπώλπκν = Πξνύληδνπ Όιγα, Αγγεινπνύινπ Διέλε 

(ζπκκεηέρνληεο καζεηέο δελ ππήξραλ) 

 

ηνηρεία ηνπ θνξέα 

Δπώλπκν ζπκκεηέρνληνο νξγαληζκνύ: Γεληθό Λύθεην Θέξκνπ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Θέξκν Αηη/λίαο 

Σει:  2644022261 

e-mail: lyktherm@gmail.com 

 

ηοισεία Γπαζηηπιόηηηαρ 

Αξ ζύκβαζεο 2013-1-TR1-COMO6-481444 

Σίηινο πξνγξάκκαηνο: Play our anthems, share our traditions 

Αξηζκόο ζπλεξγαδόκελσλ ρσξώλ: έμη (6) 

Υώξεο εηαίξνη: Ρνπκαλία, Σνπξθία, Διιάδα, Ιηαιία, Βνπιγαξία, Πνισλία 

πληνλίζηξηα ρώξα: Σνπξθία, Tasucu Anadolu Lisesi 

Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 2 έηε 

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: 1/8/2013 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο επηζθέςεσλ: έμη (6) 

Αξηζκόο επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε: Πέκπηε 

Σνπνζεζία όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζθεςε: Kocherinovo Βνπιγαξίαο 

Ηκεξνκελίεο επίζθεςεο: 1-3-2015 έσο 6-3-2015 

Γιώζζα εξγαζίαο: Αγγιηθά 

Τπεύζπλνο ύληαμεο ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ: Πξνύληδνπ Όιγα 

 

 

Αναλςηικό Ππόγπαμμα Δπίζκετηρ 

28-2-2015, άββαην 

 

Αλαρώξεζε:  9:30 από Αγξίλην κε δεκόζην κέζν ζπγθνηλσλίαο 

Άθημε: 15:30κκ ζηε Θεζζαινλίθε, όπνπ ππήξμε δηακνλή θαη δηαλπθηέξεπζε ηεο νκάδαο 
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1-3-2015, Κπξηαθή 

 

Αλαρώξεζε: 15:30 κκ από Θεζζαινλίθε κε δεκόζην κέζν ζπγθνηλσλίαο 

Άθημε: 20:00κκ ζην Blagoevgrad ηεο Βνπιγαξίαο, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Fenix 

 

2-3-2015 Γεπηέξα 

 

8:00-10:30 πλάληεζε ζην ζρνιείν ηεο Βνπιγαξίαο όισλ ησλ εηαίξσλ SOU Hristo Botev 

Kocherinovo 

 

πδήηεζε κε ηνπο εηαίξνπο – παξαθνινύζεζε παξαδνζηαθώλ θαηαζθεπώλ από ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ – θνιθινξηθέο παξαζηάζεηο καζεηώλ 

 

11:00-12:00 θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ελζπκίσλ από ηνπο καζεηέο  

12:00-17:00 Δπίζθεςε ζην κνλαζηήξη ηεο Ρίιαο 

Δπηζηξνθή ζην Blagoevgrad – Πεξηήγεζε ζηελ πόιε 

 

3-3-2015 Σξίηε 

 

8:00-12:00 πλάληεζε ζην ζρνιείν παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ θαη δξώκελσλ πνπ εηνίκαζαλ νη 

Βνύιγαξνη καζεηέο κε ζθνπό ηνλ ενξηαζκό ηεο εζληθήο επεηείνπ ηεο Βνπιγαξίαο, εθηέιεζε ηνπ 

εζληθνύ ύκλνπ ηεο Βνπιγαξίαο από όιεο ηηο απνζηνιέο 

 

12:00-14:00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ ζρνιείνπ 

14:00-16:00 Δπίζθεςε ζηηο ππξακίδεο (γεσινγηθό αμηνζέαην θνληά ζην Blagoevgrad) 

17:00-18:00 Δπίζθεςε ζηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηνπ Varosa ηνπ Blagoevgrad – Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν 

 

4-3-2015 Σεηάξηε 

 

8.30-9.30 πλάληεζε ζην ζρνιείν  

9.30-17.00 Δπίζθεςε ζην  Dobarsko θαη  Bansko – Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

 

5-3-2015 Πέκπηε 



 

8.30-9.30 πλάληεζε ζην ζρνιείν  

9.30-15.00 Δπίζθεςε ζην Melnik 

16.00-18.00 Δπίδνζε βεβαηώζεσλ, πδήηεζε κε ηνπο εηαίξνπο γηα απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ project ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ρσξώλ 

 

6-3-2015 Παξαζθεπή 

 

9.30 Αλαρώξεζε από ην Blagoevgrad κε δεκόζην κέζν κεηαθνξάο γηα Θεζζαινλίθε 

15.30 Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε – Αλαρώξεζε γηα Αγξίλην 

21.30 Άθημε ζην Αγξίλην 

 

Ανηίκηςπορ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Η επαθή κε ην Βνπιγαξηθό ζρνιείν ππήξμε αμηόινγε θαη επνηθνδνκεηηθή όζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 

Η νκάδα απνθόκηζε ζεηηθέο εκπεηξίεο, παξαζηάζεηο, εληππώζεηο. Βειηίσζε θαηά πνιύ ηελ γλώζε 

ηεο πάλσ ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. ύγθξηλε κεζόδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Βνπιγαξηθό ζρνιείν όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ θαη 

εληππσζηάζηεθε από ηελ νξγαλσηηθόηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο καζεηώλ 

θαη θαζεγεηώλ. 

 

Βιυζιμόηηα – διάδοζη και αξιοποίηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

Η επαθή κε ηελ μέλε θνπιηνύξα, ε βίσζε εζώλ θαη εζίκσλ, ε θηινμελία ησλ καζεηώλ ζηηο 

νηθνγέλεηεο, νη δηάινγνη όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, ε θνηλή πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο καζεηέο, νη θνηλέο 

δξάζεηο, ε πξνώζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ project κέζσ λέσλ ηερλνινγηώλ, παξαθνινύζεζε 

εθδειώζεσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ππήξμε βήκα εμέιημεο θαη πξνόδνπ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

καζεηώλ. 

 ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
 

 


