
ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  

ΥΙΩΣΔΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΟΑΚΑ & 

ΟΤΡΑΝΙΑ ΜΠΑΛΑΚΑ 
 

Σηοισεία ηυν ζςμμεηεσόνηυν εκπ/κυν  

Ολνκαηεπώλπκν: Υησηέιεο Ισάλλεο 

Κιάδνο: ΠΔ 04.01 

Ολνκαηεπώλπκν: Καιόζαθα Αηθαηεξίλε 

Κιάδνο: ΠΔ 04.04 

Ολνκαηεπώλπκν: Μπαιάζθα Οπξαλία 

Κιάδνο: ΠΔ 11 

Σηοισεία ηυν ζςμμεηεσόνηυν μαθηηών (αν ςπήπσαν)  

Ολνκαηεπώλπκν: (Γελ ππήξραλ) 

 

Σηοισεία ηος θοπέα (ζσολείος) 

Δπσλπκία ζπκκεηέρνληνο νξγαληζκνύ: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Παλπεηζηεκίνπ 

Παηξώλ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Δίζνδνο νισκνύ-Παλεπηζηεκηνύπνιε Παηξώλ-26504 

Σειέθσλν: 2610431509 

e-mail: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr  

 

Σηοισεία ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

 

Αξηζκόο ύκβαζεο: 2014-1-TR01-KA201-013179 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Be Yourself, Proof Yourself 

Αξηζκόο πλεξγαδόκελσλ Υσξώλ: 6 

Υώξεο Δηαίξνη: Διιάδα, Ιηαιία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Σνπξθία, Σζερία 

Συντονίςτρια Χώρα (και Επωνυμία Φορέα): Τουρκία (Toki Ulucan Orta Ogretim 

Kurumu) 

Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 2 έηε 

Έλαξμε Πξνγξάκκαηνο: 1 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο επηζθέςεσλ: 8 

Αξηζκόο Δπίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε: 1 

Τοποθεςία όπου πραγματοποιήθηκε η επίςκεψη (πόλη/χώρα): Český Těšín 

Hrabina, (the Czech Republic), 

Ηκεξνκελίεο ηεο επίζθεςεο από 20 έσο 22 Ινπλίνπ 2015 

Γιώζζα εξγαζίαο: Αγγιηθά 

Τπεύζπλνο ύληαμεο ηεο Έθζεζεο Γξαζηεξηνηήησλ: Υησηέιεο Ισάλλεο 

 

Αναλςηικό Ππόγπαμμα ηηρ Δπίζκετηρ  

 

20 Ινπλίνπ 2015, άββαην: 

 

-Αλαρώξεζε από Πάηξα: 5:00 
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-Πηήζε από Αζήλα: 8:15 

-Άθημε ζηε Φξαλθθνύξηε: 11:00 

-Πηήζε από Φξαλθθνύξηε: 11:35 

- Άθημε ζηε Βαξζνβία: 13:15 

- Μεηάβαζε ζην Český Těšín: 17:15 

 

20th June 2015 10:00-13:00 Project meeting  
(transferred to afternoon) 
 
16:00 – 17:00 Dinner 
 
17:00-21:00 Project meeting. 
 

21st June 2015 10:00 – 14:00 Trip to Ostrava  
 
14:00 – 19:00 Project meeting 
 

22nd June 2015 Departures 

 

22 Ινπλίνπ 2015, Γεπηέξα: 

 

-αλαρώξεζε από Český Těšín: 07:50 

-άθημε ζην Καηνβίηζε: 09:00 

-αλαρώξεζε από Καηνβίηζε: 10:00 

-άθημε ζηε Βαξζνβία: 14:45 

-Καζπζηέξεζε: - 

 -πηήζε γηα Αζήλα: 16:00 

-άθημε ζηελ Αζήλα: 19:30 

 - Άθημε ζηελ Πάηξα: 22:00 

 

Πποεηοιμαζία ηηρ επίζκετηρ 

Η επίζθεςε απηή ήηαλ ε ηέηαξηε κεηαθίλεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο “Be 

Yourself, Proof Yourself” θαη είρε ραξαθηήξα αμηνινγηθό. Έπξεπε λα αμηνινγεζεί ε 

πνξεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηώξα. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο έγηλαλ 

επαθέο κε όινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

από ην ζρνιείν καο θαη κε ηνπο καζεηέο. Καηαγξάθεθαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία, ζπκπιεξώζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα θαη παξαδόζεθε ειεθηξνληθό πιηθό. 

Αθνύζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο. πληάρζεθε θαη παξαδόζεθε θάθεινο κε έληππν πιηθό θαη 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα. 

 

Πεπιγπαθή ηηρ επίζκετηρ 

 

Η πξώηε ζπλάληεζε πινπνηήζεθε ην απόγεπκα ηεο πξώηεο κέξαο, κεηά από δείπλν 

εξγαζίαο. Όιεο νη νκάδεο αλάθεξαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο έσο ηώξα εμέιημεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δξάζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πξώηε ζπλάληεζε νινθιεξώζεθε ε αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ 

ρξόλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή όισλ ησλ δεδνκέλσλ. 



Σελ επόκελε εκέξα, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζηελ Οζηξάβα, έγηλε ζρεδηαζκόο 

θαη θαηάζηξσζε δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηέξνπ ρξόλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οξίζηεθαλ νη κεηαθηλήζεηο θαη νη πξννξηζκνί. Αλαηέζεθαλ νη 

αξκνδηόηεηεο ζηηο ρώξεο – κέιε θαη πξνηάζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζην ηζηνξηθό Γεκαξρείν ηεο Οζηξάβαο 

θαη ζην κνπζείν κνληειηζκνύ. Η επηζθέςεηο απηέο ήηαλ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαζώο 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ ζηα 

αληίζηνηρα ζεκεία ην Γεθέκβξην ηνπ 2015. 

 

Ανηίκηςπορ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 

Ο αληίθηππνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο αθνξά θπξίσο ηηο δνκέο αμηνιόγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζρεδηαζκνύ κειινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη θπξίσο 

εζσηεξηθόο αληίθηππνο ησλ ζπληνληζηώλ ησλ ρσξώλ κειώλ. ε δεύηεξν επίπεδν ν 

αληίθηππνο  αθνξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο καζεηέο, θαζώο ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο αμηνιόγεζεο ζα αμηνπνηεζνύλ ζηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σέινο, νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη ζρεδηαζκνύ ζπκβάιινπλ 

γεληθά ζηελ πξναγσγή θαη κεηεμέιημε ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. Μεηά από ηε 

ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνύ αμηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ν γεληθόο κειινληηθόο 

ζρεδηαζκόο ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα βειηησζεί αθόκα 

πεξηζζόηεξν. 

 

Βιυζιμόηηηα-διάδοζη και αξιοποίηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

 

Η βησζηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ κειινληηθνύ 

ζρεδηαζκνύ είλαη απηαπόδεηθηε, ελώ ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη βαζηθόο 

άμνλαο ζπλέρηζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη επηηπρεκέλεο δξάζεηο 

είλαη νδεγόο γηα ηεο κειινληηθέο, ελώ νη απνηπρεκέλεο δξάζεηο παξαδείγκαηα πξνο 

βειηίσζε θαη δηόξζσζε.  

 

Πποκλήζειρ και δςζκολίερ πος ζςνανηήζαηε: Γελ ζπλάληεζα ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

 

Παπαηηπήζειρ και πποηάζειρ: Η βαζηθή πξόηαζή καο είλαη όηη πξέπεη λα 

πεξηνξίζνπκε ηε γξαθεηνθξαηία θαη λα ειαζηηθνπνηήζνπκε ηα αζθπθηηθά ρξνληθά 

όξηα. Η νπζία είλαη ζηηο δξάζεηο, ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο γηα κηα λέα, δηαθνξεηηθή παηδεία. 


