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ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 
ηεο Αιμιλίαρ ιακοβέλη, νηθνλνκνιόγνπ, ππεύζπλεο πινπνίεζεο ζρεδίνπ 

Σηξαηεγηθήο Σύκπξαμεο απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ κε ηίηιν 

«R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural 

Tolerance)» θαη ηεο Ελένηρ Νηπέκη, θηινιόγνπ, εθπαηδεπηηθώλ ζην ΓΔΛ Κ. 

Αραΐαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξώηε επίζθεςε ζην Vikurskoli ζην Vik 

ηεο Ιζιαλδίαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Η Σηξαηεγηθή Σύκπξαμε απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ Σρνιηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία ην «ΓΔΝΙΚΟ 

ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΤΩ ΑΦΑΪΑΣ» ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο, έρεη εγθξηζεί θαη 

επηρνξεγείηαη από ην ΙΚΥ (Αξηζκόο Σύκβαζεο: 

2016‐1‐ES01‐KA219‐025156_5). 

Η δηάξθεηα ηνπ Σρεδίνπ νξίδεηαη ζε 24 κήλεο θαη δηαξθεί από 01/09/2016 έσο 

θαη 31/08/2018. 

Σε απηήλ ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία από 6 επξσπατθέο ρώξεο (Διιάδα, Ιζπαλία, 

Γεξκαλία, Ιζιαλδία, Φηλιαλδία θαη Πνισλία).  

  

Η πξώηε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Vikurskoli ζηελ πόιε Vik 

ηεο Ιζιαλδίαο κε δηάξθεηα από ηελ Τξίηε 11 Οθησβξίνπ έσο θαη ηελ Γεπηέξα 

17 Οθησβξίνπ 2016. Σε απηήλ ζπκκεηείραλ κόλν εθπαηδεπηηθνί θαη από ηηο 6 

ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. 

 

1. Πποεηοιμαζία ηηρ επίζκετηρ 

Πξηλ ηελ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπ ΓΔΛ Κ. Αραΐαο, θαζώο θαη ζύζθεςε ηεο παηδαγσγηθήο 

νκάδαο, ώζηε λα ζπγθξνηεζνύλ εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο πξνο ηνπο 

 

                     Κάτω Αταΐα 27/10/2016 

                     Α.Π:   566 
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ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ ρσξώλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ελεκεξώζεθαλ νη καζεηέο γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο 

θαη ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, δόζεθε 

έληππν ζρεηηθό κε ην πξόγξακκα (πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ θαη νη γνλείο) 

θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο. 

 

2. Ππόγπαμμα δπαζηηπιοηήηυν ανά ημέπα 

 

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου: 

 Άθημε ζην αεξνδξόκην ηνπ Keflavik ζηηο 21:00 θαη κεηαθίλεζε πξνο ην Vik κε 

ελνηθηαζκέλν απηνθίλεην (ειιείςεη άιινπ ηξόπνπ κεηαθνξάο). Άθημε  ζηνλ 

μελώλα Solheimahjaleiga. 

 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου:  

10:00–12:00: Δπίζθεςε ζην ζρνιείν  (Vikurskóli) ηνπ Vik, γλσξηκία κε ηελ 

ηζιαλδηθή παηδαγσγηθή νκάδα θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα. Παξνπζίαζε ηνπ ζρνιείνπ από ηνπο καζεηέο θαη ελεκέξσζε γηα 

ην πξόγξακκα ART (Agression Replacement Training) πνπ πινπνηείηαη ζην 

ζρνιείν. Πεξηήγεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (πηζίλα, θιεηζηό 

γπκλαζηήξην, αίζνπζα κνπζηθήο, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε, εζηηαηόξην, γξαθείν 

εξγαζίαο  θαη θαζηζηηθό θαζεγεηώλ). 

12:00 Γεύκα κε όινπο ηνπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ζην εζηηαηόξην ηνπ 

ζρνιείνπ.  

13:00-16:00 Σπλάληεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πνιηηηζηηθό 

θέληξν Kotlusetur Katlacentre θαη πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ ηεο 

επόκελεο πεξηόδνπ. Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο ηεο επόκελεο (δεύηεξεο) 

ζπλάληεζεο, κε ζπκκεηνρή καζεηώλ, ζηελ Πνισλία. 

20:00 Γείπλν ζηνλ μελώλα, κε όινπο ηνπο επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη 

Ιζιαλδνύο ζπλαδέιθνπο. 

 

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου:  

08:00 Αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε Selfoss. 

10:00 Δπίζθεςε ζην ζρνιείν Setrið – Sunnulækjarskóla. Τν εηδηθό απηό 

θέληξν απεπζύλεηαη ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Έγηλε μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ θέληξνπ από ηνπο αξκόδηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο εμαηνκηθεπκέλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

πνπ αθνινπζνύλ. Τν θέληξν απηό εμππεξεηεί καζεηέο από όιε ηε λόηηα 

Ιζιαλδία.  

12:00 Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. 

13:00 Δπίζθεςε ζηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα ART- Νόηηαο Ιζιαλδίαο. (ART: 

Agression Replacement Training).  

Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο κε ηα ηζιαλδηθά 

ζρνιεία, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηε βειηίσζε ησλ 



 3 

θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ 

επηζεηηθόηεηα θαη ζπγθξνύζεηο.  

15:30 Αλαρώξεζε γηα ηνλ μελώλα. Σηάζε ζην Hvolsvöllur θαη επίζθεςε - 

μελάγεζε ζην ιανγξαθηθό κνπζείν Saga Centre. 

19:30 Γείπλν εξγαζίαο κε ην Γήκαξρν ηνπ Vik ζην ηνπηθό μελνδνρείν  Hotel 

Dýrhólaey. 

   

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου: 

10:00–12:00 Σπλάληεζε ζην ζρνιείν θαη εξγαζία ζε ζέκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (επξύηεξνο πξνγξακκαηηζκόο γηα εξγαζίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ αλά ζπκκεηέρνπζα ρώξα). 

12:00 Γεύκα ζε εζηηαηόξην ζην Vik. 

13:00–16:00 Σπλάληεζε εξγαζίαο ζην ζρνιείν θαη εξγαζία ζρεηηθή κε ην e-

twining (εγγξαθή θαζεγεηώλ θαη πξνγξάκκαηνο). Υπνγξαθή από όιεο ηηο 

ρώξεο ηεο ζπκθσλίαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

16:00 Δπίζθεςε ζηελ καύξε παξαιία ηνπ Vik θαη ζε αμηνζέαηα ηεο γύξσ 

πεξηνρήο. 

20:00 Γεύκα ζηνλ μελώλα.  

 

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου: 

Διεύζεξε κέξα 

09:30 Αλαρώξεζε όισλ ησλ επηζθεπηώλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνλ μελώλα θαη 

επηζηξνθή ζην  Keflavik. 

Καηά ηελ επηζηξνθή έγηλε επίζθεςε ζε αμηνζέαηα ηεο δηαδξνκήο (θαηαξξάθηεο 

Gullfoss θαη Skogafoss, Geysir, παγεηώλαο Mýrdalsjökull). 

20:00 Άθημε ζην  Keflavik θαη δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν Aura, θνληά ζην 

αεξνδξόκην. 

    * Η διανςκηέπεςζη κονηά ζηο αεποδπόμιο αποθαζίζηηκε πποκειμένος να 

αποθεςσθεί λόγω κακοκαιπίαρ, ηο πολύωπο αςθημεπόν ηαξίδι από ηο Vik ππορ 

ηο αεποδπόμιο ηην Κςπιακή.   

 

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου: 

13:15 Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην ηνπ Keflavik.  

18:15 Άθημε ζηελ Κνπεγράγε (αεξνδξόκην Kastrup). 

20:00 Δπίζθεςε θαη γεύκα ζηελ πόιε. 

Γηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν  Go Hotel, θνληά ζην αεξνδξόκην. 

 

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου: 

08:40 Αλαρώξεζε από αεξνδξόκην Kastrup Κνπεγράγεο  γηα Αζήλα – 

αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο. 

12:50 Άθημε ζηελ Αζήλα -  αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο. 

14:45 Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην κε ηνλ πξναζηηαθό γηα Πάηξα. 

18:30 Άθημε ζηελ Πάηξα. 
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3. Πποφόνηα- αποηελέζμαηα ηηρ επίζκετηρ 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εγγξαθή όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ – κειώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην e-twinning.  

 Αλαπηύρζεθε δίθηπν επαθώλ θαη επηθνηλσλία κέζσ ηνπ e-twinning.  

 Παξαιήθζεθε ελεκεξσηηθό πιηθό από ηελ νκάδα ART- team of South 

Iceland. 

 

4. Ππογπαμμαηιζμόρ – αποθάζειρ ζςνέσιζηρ ηος 

ππογπάμμαηορ 

 

Βξαρππξόζεζκνο πξνγξακκαηηζκόο (έσο ηελ επόκελε ζπλάληεζε – 

Μάξηηνο 2017): 

 Απνζηνιή ιίζηαο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζηε ζπληνλίζηξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Γεκηνπξγία από θάζε ζρνιείν αξρείνπ ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο 

(power point) ηεο πεξηνρήο ηνπ (σο 15 Ννεκβξίνπ 2016). 

 Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ ζε θάζε ζρνιείν γηα ηε δεκηνπξγία logo ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη απνζηνιή ηνπ θαιύηεξνπ ζηε ζπληνλίζηξηα σο ηηο 

20 Ννεκβξίνπ 2016. 

 Γεκηνπξγία από θάζε ζρνιείν ράξηε ηεο Δπξώπεο κε επηζήκαλζε ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Φσηνγξάθηζε θαη 

απνζηνιή ζηε ζπληνλίζηξηα σο 29 Ννεκβξίνπ 2016. 

 Απνζηνιή από ηελ ειιεληθή νκάδα ηνπ video ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο 

ζηελ ζπληνλίζηξηα.  

 Σπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζα καο ζηείιεη ε νκάδα ηεο Πνισλίαο. Απνζηνιή απνηειεζκάησλ ζηελ 

ππεύζπλε ηεο νκάδαο ηεο Πνισλίαο έσο 30 Ννεκβξίνπ 2016.   

 Γεκηνπξγία blog γηα ην πξόγξακκα από ηελ νκάδα ηεο Ιζιαλδίαο 

(Γεθέκβξηνο 2016). 

 Γεκηνπξγία ρεηξνπνίεησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ θαη απνζηνιή κε 

ηαρπδξνκείν ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο έσο ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2016. 

 Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο πνπ ζα ιάβνπκε 

από ηηο άιιεο ρώξεο, θσηνγξάθηζε θαη απνζηνιή ζηε ζπληνλίζηξηα 

(Ιαλνπάξηνο 2017). 

 Γξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ καζεηέο. Αλαθνξά κεζόδσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. (Φεβξνπάξηνο 2017). 

 Τν Μάξηην νη καζεηέο πνπ ζα επηζθεθηνύλ ηελ Πνισλία ζα 

παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  
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Μαθξνπξόζεζκνο  πξνγξακκαηηζκόο: 

 Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη  ππνρξεώζεηο θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(δεκηνπξγία video, εξσηεκαηνιόγηα, blog θ.ιπ.)  

 Σπδεηήζεθαλ νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ.  

 Απνθαζίζηεθαλ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο (2016-2017). 

 Απνθαζίζηεθε ε θηινμελία  καζεηώλ από καζεηέο ίδηνπ θύινπ θαη 

θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ ζην βαζκό πνπ απηό είλαη δπλαηό.  

 Λήθζεθαλ απνθάζεηο γηα ιεπηνκέξεηεο ησλ ζεκάησλ θηινμελίαο 

(αληαιιαγή δώξσλ θ.ιπ.).  

 

5. Παπαηηπήζειρ, καλέρ εκπαιδεςηικέρ ππακηικέρ 

 

 Δληππσζηαθό ην γεγνλόο πώο έλα ζρνιείν πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο 

κηαο πεξηνρήο 550 θαηνίθσλ δηαζέηεη άξηζηεο εγθαηαζηάζεηο (πηζίλα, 

θιεηζηό γπκλαζηήξην, παηδηθή ραξά, αίζνπζα κνπζηθήο, αίζνπζα 

ππνινγηζηώλ, βηβιηνζήθε, εζηηαηόξην, γξαθείν εξγαζίαο  θαη θαζηζηηθό 

θαζεγεηώλ). 

 Τν ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, από 

βξεθνθνκείν κέρξη θαη ιύθεην. Σε απηό θνηηνύλ 70 καζεηέο θαη 

απαζρνινύληαη 17 εθπαηδεπηηθνί. 

 Τν θιίκα ζην ζρνιείν κε ηε δπλαηόηεηα ζίηηζεο, ηηο εμαηξεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ην κηθξό αξηζκό καζεηώλ αλά ηκήκα (12-14) 

κεηαηξέπεη ην ζρνιείν ζε έλαλ πνιύ νηθείν θαη επράξηζην ρώξν γηα 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο. 

 Οη καζεηέο έρνπλ ιίγν έσο θαζόινπ κειέηε γηα ην ζπίηη, αλάινγα κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. 

 Αθνινπζήζεθαλ βησκαηηθέο – ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο επίζθεςεο ηόζν από ηελ παηδαγσγηθή νκάδα θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ Víkurskóli (δξακαηνπνίεζε επίιπζεο πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ - παξνπζίαζε power point - επίδνζε αλακλεζηηθώλ 

δώξσλ), όζν θαη από όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο (e-twining). 

 Δμαηξεηηθή ήηαλ ε εληύπσζε πνπ καο άθεζε ε επίζθεςή καο ζην 

ζρνιείν Setrið – Sunnulækjarskóla. Τν εηδηθό απηό θέληξν απεπζύλεηαη 

ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δθεί 

εθπαηδεύνληαη κόληκα 23 καζεηέο, ελώ αξθεηνί καζεηέο από όιε ηε 

λόηηα Ιζιαλδία δέρνληαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία  2-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Οη άςνγεο εγθαηαζηάζεηο, ην θηιηθό πεξηβάιινλ θαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία δείρλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε θξνληίδα πνπ 

δείρλεη ε θνηλσλία ζηα πην αδύλακα κέιε ηεο.  

 Όιεο νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ιήθζεθαλ θαηόπηλ 

ζπδεηήζεσο θαη ζπκθσλίαο όισλ ησλ ρσξώλ – κειώλ. 
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6. Πποβλήμαηα – δςζκολίερ και πώρ ξεπεπάζηηκαν 

 

Οη κόλεο δπζθνιίεο αθνξνύζαλ πξαθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηαμίδη 

θαη ηε δηακνλή ζηε ρώξα (πνιύσξν ηαμίδη, ππνρξεσηηθή ελνηθίαζε 

απηνθηλήηνπ ειιείςεη θάζε άιινπ ηξόπνπ κεηαθνξάο ζηελ επαξρία ηεο 

Ιζιαλδίαο,  έληνλε θαθνθαηξία ηηο δύν πξώηεο εκέξεο, ηδηαίηεξα εθηεηακέλε 

ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο).  

Η νξγάλσζε από ηελ πιεπξά ηνπ ηζιαλδηθνύ ζρνιείνπ ήηαλ άξηζηε θαη 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ππόινηπσλ ρσξώλ εμαηξεηηθή.  

 

7. Ανηίκηςπορ ζε μαθηηέρ – καθηγηηέρ / διάσςζη 

 

 Δλεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ επίζθεςε, κε παξνπζίαζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, αληηθεηκέλσλ 

(λνκίζκαηα, αλακλεζηηθά) θαη ραξηώλ ηεο Ιζιαλδίαο. 

 Λεπηνκεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ 

Αραΐαο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ 

Ιζιαλδία θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο – αλάζεζε επίβιεςεο 

δξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από θάζε νκάδα καζεηώλ. 

 Λεπηνκεξήο ελεκέξσζε καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα, 

ρσξηζκόο ηνπο ζε νκάδεο (3-5 αηόκσλ) αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ ζε θάζε νκάδα (βι. βξαρππξόζεζκνο πξνγξακκαηηζκόο 

εξγαζηώλ) θαη επίβιεςε θάζε νκάδαο από έλαλ εθπαηδεπηηθό ηεο 

παηδαγσγηθήο νκάδαο.   

 

 

 

 

Κ. Αραΐα, 24/10/2016   

                             

   

                                                                            Οη θαζεγήηξηεο 

                             

                                        Αηκηιία Σηαθνβέιε 

                                                                                                  

                                                                      Διέλε Νηξέθε 


