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ΘΕΜΑ:  «ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

Της Ασπασίας Μυλωνά, καθηγήτριας ΠΕ18.36, υπεύθυνης υλοποίησης σχεδίου 

Στρατηγικής Σύμπραξης με τίτλο «English for Hospitality (Τα αγγλικά στην 

φιλοξενία)»  και της Αναστασιάδου Αθηνάς, καθηγήτριας ΠΕ06, εκπαιδευτικών 

του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου κατά την συμμετοχή τους στην 4η διεθνική 

συνάντηση στην Μπράγκα  (Braga) της Τουρκίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 

παραπάνω σχεδίου.  

Η Στρατηγική Σύμπραξη επιχορηγείται από την Ρουμανική Εθνική Αρχή και 

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  

 
 

 

Erasmus+ KA2 “English for hospitality” (EN4HOSTS) 

Project number: 2017-1-RO01-KA201-037159 

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices  

                             KA201 - Strategic Partnerships for school education 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και διαρκεί από 01/09/2017 ως 

και 31/08/2019 . Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από 6 χώρες (Ρουμανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Τουρκία) .  



 

Η 4
η
 συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Μπράγκα της Πορτογαλίας από 

Δευτέρα 29/10/2018 έως και Παρασκευή 2/11/2018. Η γλώσσα εργασίας ήταν 

τα Αγγλικά. Σε αυτήν συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί και 8μαθητές/τριες.   

Το πρόγραμμα έχει γενικό συντονιστή το Ρουμάνικο σχολείο (Suceava) με ονομασία «Colegiul 

Economic “Dimitrie Cantemir”» και εταίρους:  

1. Το σχολείο μας, το 1o ΕΠΑΛ Ναυπάκτου 

2. Το σχολείο Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school), Split, Κροατία 

3. Το σχολείο Halide Nusret Zorlutuna Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri, Τουρκία 

4. Το σχολείο Esprominho - Escola Profissional do Minho, Braga, Πορτογαλία 

5. Το σχολείο Istitutodi Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo, Ιταλία 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

«Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”», Ρουμανία– Συντονιστής 
1. Sfichi Florentina-Elena – teacher of tourism & gastronomy subjects, , συντονιστής 

προγράμματος 

2. Anton Mihaela – teacher of English 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Costan Beatrice Κορίτσι 

Blanariu Florin Κορίτσι 

Schipor Claudia Κορίτσι 

Sofrone Iulian Κορίτσι 

Grigore Maria Κορίτσι 

Nastasă Claudiu Κορίτσι 

Huber Sabina Κορίτσι 

Bivol Niculina Κορίτσι 

 

1o ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Ελλάδα  

1. Μυλωνά Ασπασία – καθηγήτρια στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, συντονιστής 

προγράμματος 

2.  Αναστασιάδου Αθηνά – καθηγήτρια Αγγλικών 

 

 

 



 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Γιάνναρης Νικόλαος Αγόρι 

Ζαρνομήτρος Κωνσταντίνος Αγόρι  

Ζαρνομήτρος Κωνσταντίνος-Αιμίλιος Αγόρι  

Μπίμπα Αναστασία  Κορίτσι 

Κατσάμπα Αθανασία Κορίτσι 

Μελίστα Δήμητρα Κορίτσι  

Σταμούτσου Γεωργία Κορίτσι 

Γκούβρα Βεατρίκη -Ελένη Κορίτσι 

 

 

Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school), Split, Κροατία 

1. Iris Tošić – teacher of English and Italian 

2. Zlatko Gale - teacher of gymnastic 

 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Lara Vidošević Κορίτσι  

Toma Karabatić Αγόρι 

Maristella Begić Κορίτσι  

Helena Radman Κορίτσι  

Matija Mamić  Κορίτσι  

Neda Domikulić Κορίτσι  

Antonia Pisac Κορίτσι  

Marita Bobelj Κορίτσι  

 

Halide Nusret Zorlutuna Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri, Τουρκία 
1. Alaattin ÖZDEMİR, Teacher of English, συντονιστής προγράμματος 

2. Şeyh Abdullah ÖZDAŞÇI, Teacher of Nurse 

 

 



 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Çiğdem ORAL Κορίτσι 

Melisa YILMAZ Κορίτσι 

Sima Nur SERTTAŞ Κορίτσι 

Hatice AKBULUT Κορίτσι 

Fatma SERKAYA Κορίτσι 

Zeynep İLBEYLİ  Κορίτσι 

İrem ASLAN Κορίτσι 

İrem Nur ALTUNAL Κορίτσι 

 

Istitutodi Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo, Ιταλία  

1. Guidaldi Delfina (Headmistress) 

2. Loredana Pellegrino – teacher of Engkish, συντονιστής προγράμματος 

 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Barbu Dominique Serafim   Αγόρι 

Nastasi Sara Κορίτσι 

Messina Sabrina  Κορίτσι  

Alessia Rizzo Κορίτσι  

Previte Serena Κορίτσι  

Aurelio Grosso  Κορίτσι  

Farfaglio  Manuela Κορίτσι  

Costa Maria Giovanna Κορίτσι  

 

 

Esprominho - Escola Profissional do Minho, Braga, Πορτογαλία– Σχολείο υποδοχής 

 

1. Claudio Rodriques Marcus- Headmister 



 

2. António Teixeira – Pedagogic Director 

3. Sandra Oliveira – Events organization teacher 

4. Fernanda Rei 

5. Isabel Vieira  

Συμμετείχαν πλήθος επιπλέον καθηγητών και μαθητών του σχολείου  

 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών 

του σχολείου καθώς και συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας ώστε να προετοιμαστεί η 

επίσκεψη και να προσδιοριστούν ερωτήματα και προτάσεις προς τους εταίρους όσον αφορά την 

υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, ενημερώθηκαν μαθητές σχετικά με τους στόχους του 

προγράμματος και τον τρόπο υλοποίησής του, ώστε να αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Δεδομένου ότι υπήρχαν κριτήρια στην συμμετοχή των 

μαθητών, πραγματοποιήθηκε και τεστ στην Αγγλική γλώσσα ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

επιπέδου Α2. Υπήρξε ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων πριν και μετά την επιλογή των 

μαθητών/τριών και λήφθησαν οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης, υπήρξε 

επικοινωνία με τους Ρουμάνους και Πορτογάλους εκπαιδευτικούς για ενημέρωση σχετικά με τις 

δραστηριότητες που επρόκειτο να λάβουν χώρα, τις υποχρεώσεις μας σε αυτές καθώς και την 

διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων γύρω από το ταξίδι και την παραμονή μας στην Μπράγκα.  

Έτσι, πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης ετοιμάσαμε: 

 Μια συνοπτική παρουσίαση του σχολείου μας και της πόλης μας. 

 Μια παρουσίαση σχετική με τις δράσεις του σχολείου μας για την διάχυση των 

αποτελεσμάτων των μέχρι τώρα κινητικοτήτων. 

 Ηλεκτρονικό υλικό που θα χρησιμοποιούταν για κατασκευή πόστερ σχετικό με την πόλη 

μας..  

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά ημέρα 

  

Τίτλος: "Προώθηση του τουριστικού προϊόντος – ένα στοιχείο ποιότητας" 

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Πόρτο  (ακολουθώντας την διαδρομή: Ναύπακτος - Αεροδρόμιο Ε. 

Βενιζέλος – Μιλάνο - Πόρτο), μεταφορά στην Μπράγκα με λεωφορείο– ξενοδοχείο Axis Basic 

Braga όπου και τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας. 

 Ξεκούραση -  Δείπνο  στο ξενοδοχείο  

 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 

09.00 Υποδοχή στο σχολείο 

Παρουσίαση των ομάδων από κάθε χώρα που συμμετέχει στη συνάντηση του έργου 

Παρουσίαση των εμπλεκόμενων χωρών και σχολείων 

Παρουσίαση του πορτογαλικού εκπαιδευτικού συστήματος και των προγραμμάτων σπουδών για 

τους τομείς τουρισμού και τεχνολογίας τροφίμων / γαστρονομίας 

12.30 Συζήτηση σχεδίου δραστηριοτήτων. Συζήτηση των πνευματικών προϊόντων μέχρι σήμερα 



 

και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου από κάθε εμπλεκόμενο σχολείο. 

13.30 - 14.30 Γεύμα  

14.30 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Sameiro / Bom Jesus. Παρουσίαση των αξιοθέατων  από τους 

μαθητές.  

17.00 Εκπαιδευτική επίσκεψη Braga. Παρουσίαση των αξιοθέατων  από τους μαθητές. 

20.00 Πολιτιστική βραδιά 

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 

9.00 Δημιουργία διαφημιστικού υλικού στα αγγλικά για την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος: φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες, κατάλογοι. 

Μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας webquests και Internet. Ανάλυση  των μαθημάτων CLIL. 

13.00 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πόρτο: επισκέψεις με ξενάγηση - εκδρομή με πλοίο στο 

Douro, στην πόλη Porto, κελάρια του λιμανιού-Παρουσίαση των αξιοθέατων  από τους μαθητές. 

20.00 Πολιτιστική βραδιά 

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 

8.00 Συνάντηση στο σχολείο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν 

σχολικές δραστηριότητες μαζί με τους μαθητές από την Πορτογαλία 

10.00 Μάθημα CLIL με χρήση webquests και Internet: Επικοινωνία στην Επιχείρηση: 

Παρουσίαση 3 αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών  από τη χώρα υποδοχής -ένα webquest 

(μάθημα CLIL με παρουσιάσεις Power Point διαμορφωμένα από τους μαθητές στο τέλος). 

Αναλύοντας το μάθημα CLIL. 

13.00 Γεύμα στο σχολείο 

14.00 Δημιουργία διαφημιστικού υλικού στα αγγλικά: φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες, 

κατάλογοι. Διαγωνισμός μεταξύ των ομάδων των μαθητών. 

21.00 Πολιτιστική βραδιά 

 

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 

8.00 Συνάντηση στο σχολείο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν 

σχολικές δραστηριότητες μαζί με τους μαθητές από την Πορτογαλία 

9.50 Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες και συμμετέχουν στο μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας 

webquests και Internet: 

α) παιχνίδι ρόλων στην επικοινωνία των  επιχειρήσεων: παροχή πληροφοριών για την προώθηση 

της εικόνας της περιοχής προέλευσης: πολιτιστικές δραστηριότητες στην πατρίδα τους, παροχή 

πληροφοριών για δραστηριότητες αναψυχής για διάφορους τύπους πελατών, τουριστικοί στόχοι 

β) Συνάντηση μαγειρικής: προετοιμασία, παρουσίαση των συστατικών και της τεχνολογικής 

επεξεργασίας και σερβιρίσματος επιδορπίων .Αναλύοντας τα μαθήματα CLIL. 

13.00 Γεύμα 

14.00 Πολιτιστική επίσκεψη στον Π. Ντε Λίμα και στη Βιάνα ντε Καστέλο. Παρουσίαση των 

αξιοθέατων  από τους μαθητές. 



 

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018 

8.00 Συνάντηση στο σχολείο. 

Διοργάνωση τουριστικής έκθεσης: οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και παροχή πληροφοριών 

στους πελάτες - webquest - μάθημα CLIL  χρησιμοποιώντας webquests και internet 

Καθηγητές: Δημιουργία του διαφημιστικού βίντεο που δείχνει CLIL που χρησιμοποιείται στους 

τομείς  τουρισμού και γαστρονομίας. Οργανωτικές λεπτομέρειες της συνάντησης στην Κροατία, 

τον Φεβρουάριο του 2019 

18.30 Αξιολόγηση της συνάντησης. Ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης. Πιστοποιητικά και 

αποδεικτικά  κινητικότητας (Europass) 

20.00 Τελετή λήξης 

 

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018 

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο - επιστροφή στην Ναύπακτο. 

 

Αναλυτική περιγραφή της επίσκεψης 
Κατά τη διάρκεια πέντε διαδοχικών ημερών, οι καθηγητές και οι μαθητές/τριες από τα 

συνεργαζόμενα σχολεία έλαβαν μέρος σε μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 

στα αγγλικά, με στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης μάθησης περιεχομένου και γλώσσας 

για θέματα τουρισμού και γαστρονομίας. Ως δευτερεύοντες στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων 

ήταν: α) η ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών και β) η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων τους. 

Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που διευκόλυναν τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριων. Συγκεκριμένα οι μαθητές έλαβαν μέρος στις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

- Δημιουργία διαφημιστικού υλικού που χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση τουριστικού 

προϊόντος (φυλλάδια, αφίσες, επαγγελματικές κάρτες, κατάλογοι). 

- επιχειρηματική επικοινωνία: παιχνίδι ρόλων με διαλόγους μεταξύ των υπαλλήλων και των 

δυνητικών πελατών (προώθηση της εικόνας της πατρίδας, παροχή πληροφοριών για τις 

πολιτιστικές δραστηριότητες από κάθε πόλη-εταίρο και τις πιθανές πολιτιστικές δραστηριότητες 

ή ψυχαγωγία) · 

- παρουσίαση τριών ορόσημων από κάθε χώρα εταίρο χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις του 

PowerPoint · 

- μαθήματα μαγειρικής: προετοιμασία, παρουσίαση και σερβίρισμα παραδοσιακών 

πορτογαλικών επιδόρπιων, 

- διοργάνωση τουριστικής έκθεσης. 

Επιπλέον, οι φοιτητές παρουσίασαν τα τοπικά αξιοθέατα  στα αγγλικά, κατά τη διάρκεια της 

τεκμηρίωσης και των πολιτιστικών επισκέψεων.  

Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η ομαδική εργασία, οι παρουσιάσεις του 

PowerPoint, η ευρηματική συνομιλία, ο καταιγισμός ιδεών, οι πρώτες ύλες και τα απαραίτητα 

σκεύη για τις μαγειρικές συναντήσεις, τα λεξικά, το διαδίκτυο, οι υπολογιστές, οι διαδραστικοί 

πίνακες και οι εκτυπωτές. 

 



 

Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 η επίσημη έναρξη της τρίτης συνάντησης του έργου 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Esprominho - Escola Profissional do Minho, Braga, 

Πορτογαλία. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλωσορίστηκαν από τον Διευθυντή και την 

παιδαγωγική ομάδα του σχολείου και Στην συνέχεια έγινε η παρουσίαση των χωρών προέλευσης 

των εταίρων. Κάθε ομάδα παρουσίασε τα συμμετέχοντα μέλη και την εμπειρία της σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα και οι μαθητές από κάθε σχολείο παρουσίασαν τη χώρα καταγωγής, 

την πόλη τους και το σχολείο στα αγγλικά, εστιάζοντας στα ορόσημα και τις μαγειρικές 

συνήθειες. Οι καθηγητές του σχολείου υποδοχής έκαναν μια σύντομη παρουσίαση του έργου, 

των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα και των πνευματικών προιόντων του 

έργου. Επίσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια παρουσίαση του πορτογαλικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα τεχνολογίας 

τροφίμων / γαστρονομίας, που έγινε από τους εκπροσώπους του σχολείου υποδοχής.  

Κατόπιν όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εργαστηριακές αίθουσες του σχολείου 

υποδοχής και οι παρακολούθησαν μερικά μαθήματα το σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με 

τους μαθητές/τριες της Πορτογαλίας. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

εκπαιδευτικών όπου οι καθηγητές από τη Ρουμανία παρουσίασαν το έργο και τις ευθύνες κάθε 

σχολείου-εταίρου, δίνοντας έμφαση στα πνευματικά προιόντα και το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων για κάθε συνεδρίαση κινητικότητας. 

Τη Δευτέρα το απόγευμα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Braga. Οι μαθητές παρουσίασαν στα αγγλικά όλα τα 

τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. 

Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε  

 Το Arco da Porta Nova din Braga, μια κομψή αψίδα του 18ου αιώνα που 

αντιπροσωπεύει την κύρια είσοδο της πόλης της Μπράγκα. Η καμάρα δείχνει την ασπίδα 

του Αρχιεπισκόπου José de Bragança, άνοιξε το 1512 και παραδοσιακά χρησιμοποιείται 

για να παρουσιάσει τα κλειδιά της πόλης σε αξιωματούχους και διασημότητες.  

 Το παλάτι του Raio, μια κατοικία εποχής μπαρόκ στην αστικοποιημένη περιοχή του 

δήμου Braga.  

 Το "Bom Jesus do Monte", ένα χώρο προσκυνήματος με μνημειώδη μπαρόκ σκάλα 580 

σκαλοπατιών- ίσως την πιο φωτογραφημένη εκκλησία της Πορτογαλίας. Πιθανόν λόγω 

της επιβλητικής γιγάντιας μπαρόκ σκάλας που σχεδιάστηκε από τον  Το αρχιεπίσκοπο της 

πόλης το 1722 αλλά  ολοκληρώθηκε το1811. Βρίσκεται δε σε μια εκπληκτική τοποθεσία 

του 18ου αιώνα, όπου οι επισκέπτες συνήθως ανεβαίνουν τις σκάλες και επιστρέφουν 

μέσω του ξύλινου τελεφερίκ που από  το 1882 συνεχίζει μέχρι σήμερα τις ενεργειακά 

ουδέτερες διαδρομές του μιας και τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου με νερό. 

 Το Sanctuary of our Lady of Sameiro, ένα ήρεμο και όμορφο μέρος όπου βρίσκεται μια 

πολύ καθαρή και απλή εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο.  Η θέα της πόλης από το ιερό 

είναι απολαυστική.  

 

             Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 και 

παρακολούθησαν μαθήματα από το σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του σχολείου 

υποδοχής. Κατόπιν συμμετείχαν σε ένα μάθημα CLIL με θέμα "Δημιουργία διαφημιστικού 

υλικού για την προώθηση ταξιδιωτικού προϊόντος: φυλλάδια,  αφίσες, κατάλογοι". Στη 

συνέχεια, το μάθημα αναλύθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Την Τρίτη το απόγευμα, 

πραγματοποιήθηκε μια πολιτιστική επίσκεψη στο Πόρτο, με ξεναγούς τους μαθητές του 



 

σχολείου υποδοχής. Περάσαμε την γέφυρα Luis I του Πόρτο, μαγευτική μεταλλική γέφυρα 

με δύο καταστρώματα, επισκεφτήκαμε το βιβλιοπωλείο Lello, τον καθεδρικό ναό που 

βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, τον σιδηροδρομικό σταθμό Sao Bento του 

Πόρτο με τα περίφημα κεραμικά πλακάκια στην πρόσοψή του να απεικονίζουν τοπία, 

εθνογραφικές σκηνές και ιστορικά γεγονότα.  

            Την Τρίτη το βράδυ συμμετείχαμε σε μια πολιτιστική βραδιά υπό την μελαγχολική 

μελωδία των fado (παραδοσιακή πορτογαλική μουσική) και των τυμπάνων. 

 Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 και 

παρακολούθησαν το  σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του σχολείου υποδοχής και οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συζήτησαν τα δύο πνευματικά προιόντα : το "EN4HOSTS 

Multimedia" - το κανάλι YouTube και το "English for tourism and gastronomy" -  οδηγός 

καλής πρακτικής. Οι συντονιστές τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν με τρόπο που να 

επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση σε δραστηριότητες στην τάξη. 

Κατόπιν όλοι οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες συμμετείχαν στο μάθημα CLIL 

"Business Communication: Ταξινόμηση ξενοδοχειακών μονάδων και χαρακτηρισμός 

τους", το οποίο κατέληξε σε παιχνίδια ρόλων σε διάφορα θέματα: παρουσίαση 

πολιτιστικών στόχων στην πατρίδα, παροχή διαφόρων πληροφοριών κλπ. Οι μαθητές 

δημιούργησαν διαφημιστικά υλικά για την προώθηση της χώρας τους. 

 

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 οι μαθητές  χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 και 

παρακολούθησαν το        σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τις μαθήτριες της 

Τουρκίας. Στις 10 η ώρα ξεκίνησαν τα μαθήματα CLIL με τη χρήση webquests: 

-Μαθητές Τουρισμού: "Επιχειρησιακή επικοινωνία: επικοινωνία στα πορτογαλικά" - 

παροχή πληροφοριών για πολιτιστικές δραστηριότητες στην πατρίδα, πληροφορίες για 

δραστηριότητες αναψυχής και τουριστικά αξιοθέατα 

- Μαθητές Γαστρονομίας/τεχνολογίας τροφίμων: συμμετείχαν σε μαθήματα μαγειρικής με 

τίτλο "Η τεχνολογική διαδικασία για την απόκτηση επιδορπίων, παρουσίαση και 

σερβίρισμα επιδορπίων" Οι μαθητές χωρισμένοι σε 6 ομάδες προετοίμασαν και 

παρουσίασαν 6 διαφορετικά παραδοσιακά επιδόρπια.    Κατόπιν ακολούθησε αξιολόγηση 

των πιάτων από ομάδα εκπαιδευτικών. 

            Την Πέμπτη το απόγευμα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μια πολιτιστική 

επίσκεψη στην Ponte de Lima και τη Viana do Castelo, όπου ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα 

από μαθητές του σχολείου υποδοχής στα αγγλικά. 

 

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου  2018, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το 

Altice Fórum Braga, όπου έμαθαν πώς να οργανώνουν μια τουριστική έκθεση : πώς να 

οργανώνουν περίπτερα, πώς κατευθύνονται οι επισκέπτες, πώς προωθούνται οι 

προσφορές. Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μια συζήτηση με θέμα «Η σημασία 

των μαθημάτων CLIL στις τάξεις τουρισμού και γαστρονομίας». Ταυτόχρονα, 

διεξήχθησαν συζητήσεις για τη διοργάνωση μελλοντικών συναντήσεων κινητικότητας, 

τελικών και πνευματικών εκροών, χρηματοοικονομικών πτυχών, απαραίτητων εγγράφων, 

δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο έτος του έργου. Κατόπιν 



 

δημιουργήθηκε  το βίντεο προώθησης που παρουσιάζει τα CLIL που χρησιμοποιήθηκαν 

στα τμήματα Τουρισμού και Γαστρονομίας/τροφίμων και συζητήθηκαν οι οργανωτικές 

πτυχές της συνάντησης στην Κροατία, τον Φεβρουάριο του 2019. Έγινε η αξιολόγηση της  

συνάντησης μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολόγιων ανατροφοδότησης τόσο από τους 

μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, τα οποία θα  καταλήξουν σε μια SWOT 

ανάλυση των κύριων πλεονεκτημάτων αλλά και των  απειλών που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να μεταβάλουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων του έργου. Ακολούθησε η 

χορήγηση των πιστοποιητικών συμμετοχής και των πιστοποιητικών μάθησης ( Europass 

mobility) συνοδευόμενα από μικρά αναμνηστικά δωράκια που είχε ετοιμάσει το σχολείο 

υποδοχής. Η συνάντηση του έργου ολοκληρώθηκε με ένα εορταστικό γεύμα, όπου 

ανταλλάξαμε εντυπώσεις και δοκιμάσαμε τα περίφημα παραδοσιακά πιάτα και επιδόρπια 

της πορτογαλικής κουζίνας. 

 

Το Σάββατο 3Νοεμβρίου 2018 αναχωρήσαμε για Ναύπακτο. Το συμπέρασμά μας ήταν ότι 

η Πορτογαλία είναι μια χώρα πλούσια σε θρησκευτικούς χώρους όπου οι άνθρωποι είναι 

γεμάτοι καλά συναισθήματα και δίνουν μεγάλη σημασία στην θρησκεία τους και τον 

άνθρωπο.  Μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες καταλήξαμε ότι η Πορτογαλία ξέρει πώς να 

σεβαστεί τους καλεσμένους της και να προωθήσει τις ομορφιές της. 

Η συνάντηση ήταν μια πραγματική ευκαιρία επαγγελματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, 

ανταλλαγής καλών πρακτικών και πρακτικής γλωσσικών δεξιοτήτων τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές/τριες. Καταλήγοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

αυτό που όλοι οι συμμετέχοντες αποκομίσαμε για μια ακόμη φορά είναι η βεβαιότητα πως 

οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν κοινό βασικό στόχο ο οποίος δεν είναι άλλος από το να 

προσφέρουν την αγάπη τους στους μαθητές και το καλύτερο δυνατό σε επίπεδο 

διδασκαλίας και γνώσεων.  

 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της τέταρτης συνάντησης εργασίας ήταν: 

- διαφημιστικό βίντεο που απεικονίζει τη μεθοδολογία CLIL στις τάξεις τουρισμού και 

γαστρονομίας/τεχνολογίας τροφίμων, 

- τέσσερα σενάρια CLIL, με οδηγίες και φύλλα εργασίας, 

- μια ηλεκτρονική συλλογή υλικών με συνδέσμους στην ιστοσελίδα του έργου: 

http://english4hospitality.esy.es, 

- βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία CLIL, μέσω της συμμετοχής σε 

συζητήσεις σχετικές με το θέμα και συγκριτική ανάλυση, 

- καλύτερες τεχνικές διδασκαλίας για τις ανάγκες κατάρτισης των σπουδαστών, με τη μετάβαση 

από τα προγράμματα διδασκαλίας περιεχομένου σε αυτά που επικεντρώνονται στις μαθησιακές 

καταστάσεις, 

- δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος για επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση · 

- βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών να εργάζονται και να επικοινωνούν σε πραγματικές 

καταστάσεις, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με έμφαση στη σημασία της αγγλικής 

γλώσσας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Δεδομένου ότι η ποιότητα της δραστηριότητας αξιολογήθηκε στο τέλος των 5 ημερών, με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίων ανάδρασης που εκπόνησε ο συντονιστής του έργου, θα ακολουθηθεί 

η μέτρηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων στους μαθητές και τους δασκάλους, με ανάλυση 



 

SWOT που θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων και τις κυριότερες απειλές που 

μπορεί να προκύψουν. 

 

Επόμενη Συνάντηση 

Όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης η επόμενη, 5η συνάντηση του έργου θα 

πραγματοποιηθεί στο Σπλίτ (Κροατία) στις 04/02/2019 έως 08/02/2019.  

Η συνάντηση αυτή σύμφωνα θα περιλαμβάνει δύο (2)εκπαιδευτικούς και οχτώ (8) 

μαθητές/τριες από κάθε εταίρο και θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην δημιουργία 

τουριστικών προϊόντων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των πελατών και προώθηση τους μέσω 

διαφόρων μέσων ενημέρωσης, την τεχνολογία παρασκευής σαλάτας όπου οι μαθητές θα 

μάθουν πώς να κάνουν διάφορες σαλάτες, να ονομάζουν τα διαφορετικά συστατικά που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και τη διαδικασία της προετοιμασίας τους, την παρουσίαση 3 

αντιπροσωπευτικών ορόσημων από τη χώρα υποδοχής. 

 

 Διάχυση αποτελεσμάτων 

 Ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων και των μελών της παιδαγωγικής ομάδας για το 

περιεχόμενο, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, τις αποφάσεις που ελήφθησαν 

στην Καισάρεια και τις προγραμματισμένες δράσεις. 

 Δημοσίευση άρθρων στην τοπική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» και σε διαδικτυακά μέσα 

ενημέρωσης (π.χ. nafpaktianews.gr), στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://1epal-

nafpakt.ait.sch.gr/ στο http://blogs.sch.gr/aspamylona/ στο http://en4hosts-

nafpaktos.weebly.com/ και στην ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα, 

τόσο στο επίσημο site http://english4hospitality.esy.es όσο και στο twinspace του 

προγράμματος στο E-twinning, με φωτογραφίες και περίληψη της επίσκεψής μας. 

 Εκτενής ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα, τις απαιτήσεις του και τα 

αποτελέσματα της επίσκεψής μας με σχετικό έντυπο, προκειμένου να ενημερωθούν και 

οι γονείς τους.  

 Δημοσιεύση φωτογραφιών τόσο στις προσωπικές σελίδες των εκπαιδευτικών και 

μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην κινητικότητα, όσο και στην σελίδα του σχολείου 

και του ΣΕΚ στο facebook, instagram και twitter. 

 

Προκλήσεις και δυσκολίες που συναντήσατε 
Δεν συναντήσαμε κάποια δυσκολία καθώς η επίσκεψη και όλη η δραστηριότητα είχε σχεδιαστεί 

άψογα καιρό πριν με απόλυτη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και της χώρας υποδοχής.  

Παρατηρήσεις και προτάσεις 
Θεωρούμε ότι παρόλο που δεν υπήρχε φιλοξενία σε οικογένειες, το γεγονός ότι όλες οι 

αποστολές διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο και μάλιστα μαθητές του σχολείου της Πορτογαλίας 

περνούσαν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μαζί μας βοήθησε την αλληλεπίδραση όλων των  

παιδιών, οπότε επετεύχθησαν πλήρως οι στόχοι της κινητικότητας. 

Ναύπακτος, 03/12/2018 

 

 

H Διευθύντρια                                                                    Η Υπεύθυνη Σύνταξης της Έκθεσης 

Πατσιού Ιωάννα                                                                                   Μυλωνά Ασπασία 
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