
 

 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 
 
Στοιχεία των συμμετεχόντων εκπ/κων 
1.Σπανός Αντώνιος ΠΕ02 
2.Μπελόκας Χρήστος ΠΕ09 
 
Στοιχεία του φορέα (σχολείου) 
Επωνυμία συμμετέχοντος οργανισμού: ΓΕΛ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΠΕΛΟΠΙΟ, ΗΛΕΙΑΣ 27065 
Τηλέφωνο: 2624031403 
e-mail: mail@lyk-pelop.ilei.sch.gr 
 
Στοιχεία της Δραστηριότητας 
Αριθμός Σύμβασης: 2016-1-ΕS01-KA219-025224_3 
Τίτλος Προγράμματος: “If the earth shakes! Will you be ready? A project focused on strengthening the key and 
cross-curricular competences of European students”. 
Αριθμός Συνεργαζόμενων Χωρών: 4 Χώρες Εταίροι: 
1. Γαλλία, Lycée Polyvalent de POINTE NOIRE, POINTE NOIRE, GUADELOUPE. 
2. Ιταλία, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"ENRICO FERMI", MONTESARCHIO. 
3.Ελλάδα, Γενικό Λύκειο Πελοπίου, Πελόπιο. 
Συντονίστρια Χώρα (και Επωνυμία Φορέα): Ισπανία, INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA JOSÉ MARÍN, 
VÉLEZ RUBIO.  
Διάρκεια Προγράμματος: 2 έτη Έναρξη Προγράμματος: 19 Οκτωβρίου 2016 Προβλεπόμενος αριθμός 
επισκέψεων: 7 (3 διεθνικές συναντήσεις μεταξύ καθηγητών, 3 συναντήσεις με συμμετοχή καθηγητών και 
μαθητών, 1 ταξίδι επιμόρφωσης για εκπαιδευτικό). 
Αριθμός Επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε: 1η Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη 
(πόλη/χώρα): Velez Rubio, Ισπανία. 
Ημερομηνίες της επίσκεψης από 22 έως 26 Νοεμβρίου 2016 Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά. 
Υπεύθυνος Σύνταξης της Έκθεσης Δραστηριοτήτων: Μπελόκας Χρήστος. 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Επίσκεψης 
22 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη: 
-αναχώρηση: 07:30 από Πύργο (λεωφορείο). 
-άφιξη: 12:30 Αθήνα. 
-πτήση: 15:10  για Βαρκελώνη - άφιξη: 17:15 (ώρα Ισπανίας)-πτήση: 17:45. 
-άφιξη: 18:55  στο Αλικάντε (ώρα  Ισπανίας). 
- αναχώρηση: 21:45 από Αλικαντε (με λεωφορείο). 
- άφιξη: 01:10 Τετάρτη στο Velez Rubio. 
-μετάβαση: 01:30 με ταξί στο ξενοδοχείο El Palacil του Velez Blanco 5km από το Velez Rubio.   
   
• Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
Αναχώρηση από ξενοδοχείο “El palacil ” – 10h30- Eπίσκεψη στο Velez Rubio και συγκεκριμένα στο ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην κεντρική πλατεία και στο μουσείο της πόλης. 
14h00 – Γεύμα σε εστιατόριο του Velez Blanco. 
16h00 – Επίσκεψη στο σχολείο, INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA JOSÉ MARÍN, VÉLEZ RUBIO, υποδοχή 
από τον διευθυντή και ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. 
16h30- 20:30 Συνάντηση στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου και συζήτηση για την οργάνωση και 
υλοποίηση του project. 
21h30- Δείπνο της ομάδας των καθηγητών από τις 4 χώρες παρουσία του διευθυντή του συντονιστικού 
ισπανικού σχολείου.   
 
• Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 
9h30 - Συνάντηση στο σχολείο και συζήτηση για τον προγραμματισμό των επόμενων συναντήσεων καθώς και 
τα κριτήρια για την επιλογή των μαθητών, την επιλογή του logo και το budget του προγράμματος. 
17h00 -  Γεύμα σε εστιατόριο. 
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Νοεμβρίου 
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 – 09h30 αναχώρηση από το Velez Rubio για Γρανάδα με λεωφορείο- άφιξη στη Γρανάδα 11h30. 
-12h00 Άφιξη στο ξενοδοχείο La Casa de la Trinidad. 
14h00 – Επίσκεψη στον καθεδρικό ναό της Γρανάδας. 
15h00 – Επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο την Ahlambra. 
18h30 – Φαγητό σε εστιατόριο της πόλης. 
 
  26 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο: 
-αναχώρηση: 07:00 Γρανάδα – άφιξη 08:00 στη Μαδρίτη. 
-αναχώρηση: 10:50 από Μαδρίτη -άφιξη: 15:25 στην Αθήνα.  
-αναχώρηση: 17:15 από Αθήνα (λεωφορείο) - άφιξη: 21:15 στον Πύργο. 
 
Προετοιμασία της επίσκεψης 
 Ο συντονιστής εκπαιδευτικός είχε προτείνει οι μαθητές των σχολείων των τεσσάρων χωρών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φτιάξουν σχέδια που θα αναπαριστούν ηφαίστεια και σεισμούς, ώστε να 
γίνει η επιλογή ενός από αυτά ως το logo του project. Από τα σχέδια των μαθητών μας επιλέξαμε 5 τα οποία 
πήραμε μαζί μας στην Ισπανία για την τελική επιλογή του logo.    
 
 
Περιγραφή της επίσκεψης 
Αρχικά, ο ισπανός συνάδελφος μας ξενάγησε στο Velez Rubio. Επισκεφθήκαμε τον ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στην κεντρική πλατεία της πόλης, τον εμπορικό δρόμο στον οποίο λαμβάνουν χώρα και τα 
παραδοσιακά έθιμα την ημέρα του Πάσχα και το μουσείο της πόλης όπου υπάρχει και η προσωπογραφία του 
ευεργέτη της περιοχής (του οποίου το όνομα έχει πάρει και το σχολείο με το οποίο συνεργαζόμαστε) Jose 
Marin φιλοτεχνημένη από διάσημο ισπανό ζωγράφο.  
Το μεσημέρι μεταβήκαμε στο Velez Blanco όπου και φάγαμε σε παραδοσιακό εστιατόριο. 
Στις 16:00 επιστρέψαμε στο Velez Rubio και επισκεφθήκαμε το σχολείο INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA JOSÉ MARÍN όπου μας υποδέχθηκε ο διευθυντής του σχολείου και έγινε και η παρουσίαση των 
καθηγητών υπεύθυνων του project.  
Στη συνέχεια έγινε περιγραφή του project από τον συντονιστή Ισπανό εκαιδευτικό και ανταλλάξαμε απόψεις 
για την προσέγγιση που θα γίνει στο θέμα και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του. Ακόμα 
παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα, το facebook και το eTwinning του project. Τέλος παρουσιάστηκαν από τον 
Γάλλο συνάδελφο διάφορες εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε.      
Τη δεύτερη μέρα (Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016) συζητήσαμε για τα κριτήρια επιλογής των μαθητών, κάναμε 
προγραμματισμό των επόμενων συναντήσεων και καθορίσαμε τις ημερομηνίες για τις διεθνικές συναντήσεις 
αλλά και τις συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν και μαθητές. Ακόμα καθορίσαμε τον τρόπο επιλογής του 
logo και των τρόπο με τον οποίο θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του project. Επίσης συζητήσαμε για 
τον τρόπο επικοινωνίας και εργασίας ανάμεσα στους μαθητές που θα συμμετέχουν στο project. Μετά την 
ολοκλήρωση των θεμάτων μεταβήκαμε για φαγητό σε κοντινό εστιατόριο.  
  
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε την Γρανάδα. Ξεκινήσαμε την ξενάγηση μας από τον 
καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην παραδοσιακή γειτονιά albaicin και μετά την Ahlambra, το 
μεσαιωνικό φρούριο όπου δεσπόζει το Palazio Nazares. Το απόγευμα περπατήσαμε στο κέντρο της πόλης 
όπου και δειπνήσαμε σε παραδοσιακό εστιατόριο.   
 
Αντίκτυπος της δραστηριότητας 
Σημαντική ήταν η γνωριμία με τους συναδέλφους από τις χώρες εταίρους, η ανταλλαγή απόψεων και 
οργάνωση και ο συντονισμός των στόχων του project. Στη συνάντηση καθορίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις, 
ο τρόπος επικοινωνίας των μαθητών μας, η φιλοξενία τους στις εκάστοτε χώρες υποδοχής όπως και η 
διαχείριση του budget και τα αναμενόμενα έξοδα των συναντήσεων. Τέλος έγινε παρουσίαση νέων 
εφαρμογών στο διαδίκτυο που βοηθούν στις εργασίες και τις παρουσιάσεις των μαθητών.       
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