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Σηοισεία ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

 

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

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: Be Yourself, Proof Yourself 

Αξηζκόο πλεξγαδόκελσλ Υσξώλ: 6 

Υώξεο Εηαίξνη: Ειιάδα, Ιηαιία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Σνπξθία, Σζερία 

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

Kurumu) 

Δηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 2 έηε 

Έλαξμε Πξνγξάκκαηνο: 1 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο επηζθέςεσλ: 8 

Αξηζκόο Επίζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε: 8
ε
 

Τοποθεςία όπου πραγματοποιήθηκε η επίςκεψη (πόλη/χώρα): Αrezzo, Ιηαιία. 

Ηκεξνκελίεο ηεο επίζθεςεο από 30 Ινπλίνπ έσο 4 Ινπιίνπ 2016 

Γιώζζα εξγαζίαο: Αγγιηθά 

Τπεύζπλνο ύληαμεο ηεο Έθζεζεο Δξαζηεξηνηήησλ: Υησηέιεο Ισάλλεο 

 

Αναλςηικό Ππόγπαμμα ηηρ Δπίζκετηρ  

 

Πέκπηε, 30 Ινπλίνπ 2016: 

 

-Αλαρώξεζε από Πάηξα: 11:30 

-Πηήζε από Αζήλα: 15:30 

-Άθημε ζηε Ρώκε: 16:30 (ηνπηθή ώξα) 

-Αλαρώξεζε γηα Αrezzo: 21:15 

- Άθημε ζην Αrezzo: 22:10 
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Παξαζθεπή, 1 Ινπιίνπ 2016:  

 

-Τπνδνρή ησλ θηινμελνύκελσλ ζην μελνδνρείν (9:30).  

-πλάληεζε αμηνιόγεζεο – Πξνεηνηκαζία ηειηθήο εθζέζεσο (10:00-13:00). 

-Γεύκα ζην Ξελνδνρείν (Arezzo Sport College) (13:30 – 15:00). 

-Σειηθόο θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ γηα ηελ ηειηθή έθζεζε (15:00-17:00) 

-Επίζθεςε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Arezzo (17:00 – 19:00). 

-Δείπλν ζην Cafee dei Costanti (19:00 - ) 

 

άββαην 2 Ινπιίνπ 2016: 

 

-πλάληεζε ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηε Φισξεληία (07:00). 

-Σαμίδη κε ην ηξέλν γηα Φισξεληία (07:48-08:52). 

-Αγνξά εηζηηεξίσλ γηα ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία ηεο Φισξεληίαο (09:30) 

-Επίζθεςε ζηε Cupola di Brunelleschi (10:00 – 11:00) 

-Επίζθεςε ζηε Campanile di Giotto (11:00-12:00) 

-Επίζθεςε ζην Duomo, ζηε Piazza della Signora, ζηε Ponte Vecchio θαη ζηε Piazza 

Pitti (12:00-13:00) 

-Γεύκα ζην θέληξν ηεο Φισξεληίαο ζηελ Pizza “O’ Vesuvio” (13:00-14:30) 

-Σαμίδη κε ην ηξέλν γηα ηε Pisa (15:28-16:28) 

-Επίζθεςε ζηελ Pisa, ζηελ Piazza dei Miracoli θαη ζηνλ Pisa Tower (17:00-18:30) 

-Σαμίδη επηζηξνθήο από ηελ Pisa ζηε Φισξεληία (18:32-19:32) 

-Σαμίδη επηζηξνθήο από ηε Φισξεληία ζην Arezzo (20:15-21:15) 

-Δείπλν θαη ειεύζεξνο ρξόλνο (21:15-). 

 

Κπξηαθή, 3 Ινπιίνπ 2016 

 

-πλάληεζε ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν γηα ηε ηέλα (8:30) 

-Επίζθεςε ζην Facciatone, (10:30-11:00) 

-Επίζθεςε ζην Museo del Duomo, θαη ζηε Piazza del Campo. 

-Γεύκα ζηε Siena – Ristorante “Il Bandierino” Piazza del Campo n. 64 (13:00-14:30) 

-Αλαρώξεζε γηα ην San Gimignano κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηα Chianti Landscapes 

(14:30-15:30) 

-Επίζθεςε ζην Palazzo Comunale, ζηε Torre Grossa θαη ζηελ Spezieria di Santa 

Fina. Επίζθεςε ζηελ Piazza della Cisterna θαη ζηε Chiesa di S. Agostino (16:00-

17:30). 

-Σαμίδη επηζηξνθήο ζην Arezzo (17:30-19:00) 

-Δείπλν ζην Cafee dei Costanti. Απνλνκή βεβαηώζεσλ ζηνπο εηαίξνπο (19:00-) 

 

Δεπηέξα, 4 Ινπιίνπ 2016: 

 

-αλαρώξεζε από Αrezzo: 07:00 

-άθημε ζηε Ρώκε: 08:30 

-αλαρώξεζε από Ρώκε: 10:50 (ηνπηθή ώξα) 

-άθημε ζηελ Αζήλα: 13:50 

-Καζπζηέξεζε:  

-Άθημε ζηελ Πάηξα: 17:15 

 

 

 



Πποεηοιμαζία ηηρ επίζκετηρ 

 

Η επίζθεςε απηή ήηαλ ε όγδνε κεηαθίλεζε ηνπ Επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο “Be 

Yourself, Proof Yourself” θαη ηέηαξηε ζπλάληεζε ησλ ζπληνληζηώλ εθπαηδεπηηθσλ 

ηνπ πξνξάκκαηνο. Η πξνεηνίκαζηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο είρε λα θάλεη κε ηε 

ζπιινγή όισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από ηηο δηεηείο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η 

ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ παξαδνηέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πλεπκαηηθή εξγαζία. 

Παξάιιεια, ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύζαλ ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο έσο ηώξα ηζνινγηζκνύο θαη ηα ππόινηπα. Γηα όια 

απηά έγηλε ε απαηηνύκελε πξνεηνηκαζία από ηνλ ππέπζπλν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θ. 

Υησηέιε Ισάλλε. Σέινο, πξνεηνηκάζηεθαλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ κειινληηθέο 

ζπλεξγαζίεο ησλ εηαίξσλ, θαη πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη επξύηεξε 

δηαρπζε θαη δηάδνζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Πεπιγπαθή ηηρ επίζκετηρ 

 

Ή ζπλάληεζε απηή νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη είρε ραξαθηήξα αμηνινγηθό ηνπ ζπλόινπ ησλ δύν εηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καηά 

ηε ζπλάληεζε έιαβε ρώξα θαηακεξηζκόο ησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ηειηθήο 

αμηνινγηθήο έθζεζεο, έγηλε νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο θαη παξνπζηάζηηθαλ ζηνπο 

ζπληνληζηέο ηα ρξεκαηηθά ππόινηπα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αθνύζηεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. πληάρζεθε 

θαη παξαδόζεθε θάθεινο κε έληππν πιηθό θαη ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα. Όια 

απηά έιαβαλ ρσξα ζηε ζπλάηεζε ηεο πξώηεο εκέξαο ζην ζπλεδξηαθό ρώξν ηνπ 

Ξελνδνρείνπ δηακνλήο. Σα ζπκπαξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ήηαλ άθξσο ζεκαληηθά γηα 

ηελ αμηνινγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη γηα κειινληηθέο ζπλαξγαζίεο. Σηο 

επόκελεο δύν εκέξεο ηεο κεηαθίλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο εξγαζίεο 

κεηαμύ ησλ εηαίξσλ αλά δεπγάξηα ή θαη αλά νκάδεο γηα ζρεδηαζκό κειινληηθώλ 

δξάζεσλ. Παξάιιεια, έγηλαλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ζε ηζηνξηθά κλεκεία 

ηεο Φισξεληίαο θαη ηεο ηέλλα, ζύκθσλα θαη κε ην επίζεκν Πξόγξακκα ηεο 

κεηαθίλεζεο.  

 

Ανηίκηςπορ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 

Ο αληίθηππνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ηζσο ην ζεκαληηθόηεξν πεπξαγκέλν ηεο 

ζπλάληεζεο. Μεηά από αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δηεηίαο, κεηά από 

ελδειερή έιεγρν ζηηο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο ηνπ ERASMUS+ (ECAS) θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ εηζαρζέλησλ ζηνηρείσλ ζην Mobility Tool, δηαπηζηώζακε ηελ 

νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζπκβαηόηεηα ησλ παξαδνηέσλ κε ηα αξρηθώο 

νξηζζέληα ζηελ ππνβιεζείζα θαη εγθεθξηκέλε πξόηαζε. Απηό είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηαίξσλ, αιιά θαη θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ Εζληθή Μνλάδα 

ηνπ πληνληζηή (Σνπξθία), ιάβακε ηελ αξρηθή ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν γεγνλόο απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο πξνβιέπεηαη λα θαηαβιεζνύλ ζην 

ζρνιείν ην ππόινηπν 20% ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή 5216 επξώ γηα έμνδα 

δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ. Επίζεο, θαηαθηήζεθε πνιύηηκε ηερλνγλσζία από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη εδηθά από όζνπο ζπκκεηείραλ ζην πξώην Επξσπατθό Πξόγξακκα 

ERASMUS +. Σέινο, ηα παξαδνηέα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή 

παξαθαηαζήθε γηα κειινληηθέο αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 



Βιυζιμόηηηα-διάδοζη και αξιοποίηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

 

Η βησζηκόηεηα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ βαζηθώλ αμόλσλ πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ. Έηζη, αξρηθά όια ηα παξαδνηέα, αιιά θαη όιν ην πιηθό πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ησλ επξσπατθώλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ERASMUS+. Η ηζηνζειίδα απηή δηαζθαιίδεη ηε δηάδζε θαη ηε 

δηάρπζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ην ζεκαληηθόηεξν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα πνπ πξέθπςε είλαη ε 

ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε. Σν πξόγξακκά καο είλαη έλα από ηα πξώηα ζε 

επξσπατθό επίπεδν πνπ εγθξίζεθαλ πινπνηήζεθαλ θαη νινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο βηώζακε όια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε κε 

ηελ αληίζηνηρε έθζεζε, πξάγκα πνπ καο θαζηζηά έκπεηξνπο δηαρεηξηζηέο αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ ζε όια ηα ζηάδηα ηνπο. Αλαθέξσ ηέινο έλα ζεκείν πνπ επηζεκάλζεθε 

από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο έιιελεο εθπαηδεπηηθνύο. Σα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο 

έδεηεμαλ έλα λέν δηαθνξεηηθό πξόζσπν ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζηηο αληαιιαγέο θαη ζηηο 

εθδειώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελεξγνπνηώληαο θαζνξηζηηθά ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, πνπ ήηαλ θαη ην θνκβηθό ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηόο 

καο. 

 

Πποκλήζειρ και δςζκολίερ πος ζςνανηήζαηε:  

Δε ζπλαληήζακε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

 

Παπαηηπήζειρ και πποηάζειρ:  

Αξρηθά ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ERASMUS+ είλαη 

θαηά ηελ άπνςή καο ην κέιινλ ηεο επξσπαίθήο εθπαίδεπζεο από θάζε άπνςε, 

εθπαηδεπηηθή, δηδαθηηθή, ηερλνινγηθή, θαηλνηνκηθή θαη νηθνλνκίθε. Πξέπεη λα 

εληζρπζνύλ θαη λα ππνζηεξηρζνύλ κε θάζε κέζν. Ωζηόζν, γηα αθόκα κηα θνξά 

ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε γξαθεηνθξαηία θαη λα 

ειαζηηθνπνηεζνύλ ηα αζθπθηηθά ρξνληθά όξηα. Η νπζία είλαη ζηηο δξάζεηο, ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ εθείλσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

κηα λέα, δηαθνξεηηθή παηδεία. 

 

 

 

 


