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ο
  ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                    Προς: Π.Δ.Ε.  Δ. Ελλάδας 

Ταχ. Δ/νση  : Ν.Τσάρα  30300 Ναύπακτος                   Κοιν:   Δ.Δ.Ε Αιτ/νίας,  

                 Δ/νση Ευρωπαϊκών Σπουδών 

    ΥΠΠΕΘ 

Τηλέφωνο : 2634028833  

FAX : 2634028833  

E-Mail: 1epal-nafpakt@sch.gr  

                                                      

ΘΕΜΑ:  «ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

Της Ασπασίας Μυλωνά, εκπαιδευτικού  ΠΕ88.04, υπεύθυνης υλοποίησης 

σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης με τίτλο «English for Hospitality (Τα 

αγγλικά στην φιλοξενία)» , του Αυλωνίτη Χρύσανθου, εκπαιδευτικού  ΠΕ88, 

της Αναστασιάδου Αθηνάς, εκπαιδευτικού  ΠΕ06 και της Μανδέλλου Μαρίας,  

εκπαιδευτικού ΠΕ09, εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου κατά την 

συμμετοχή τους στην 6η (τελευταία) διεθνική συνάντηση στη Σουτσεάβα  

(SUCEAVA) της Ρουμανίας  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 6
η
 συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Σουτσεάβα (SUCEAVA) της 

Ρουμανίας από Δευτέρα 13/05/2019 έως και  Παρασκευή  17/05/2019. Η 

γλώσσα εργασίας ήταν τα Αγγλικά. Σε αυτήν συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί και 

8μαθητές/τριες  από κάθε χώρα (από τον τομέα τουρισμού και από τον τομέα 

των τροφίμων).   

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 

Turističko Ugostiteljska Skola (Tourism and catering school), Split, Κροατία  
1. Ivana Drnasin, συντονιστής προγράμματος 

2. Andro Ban 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

1. Mia Papić Κορίτσι  

2. Karla Ančić Κορίτσι  

3. Vanessa Barać Κορίτσι  

4. Tea Tartaglia Κορίτσι  

5. Laura Pavić Κορίτσι  

6. Paula Smajić Κορίτσι  

7. Dora Ćurković Κορίτσι  

8. Teuta Stančić 9. Κορίτσι  

 

 

 



 

 

Esprominho - Escola Profissional do Minho, Braga, Πορτογαλία 

1. António Teixeira – Pedagogic Director 

2. Sandra Oliveira – Events organization teacher 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

1. José Dias Αγόρι  

2. Alexandre Lopes Αγόρι  

3. Joana Alpoim Κορίτσι 

4. Rúben Silva Αγόρι  

5. Márcia Pereira Κορίτσι  

6. Diana Sousa Κορίτσι  

7. Diana Pombal Κορίτσι 

8. Ângela Oliveira Κορίτσι 

 

Halide Nusret Zorlutuna Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri, Τουρκία 

1. Alaattin ÖZDEMİR–  Teacher of English, συντονιστής προγράμματος 

2. Özhan SAY 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

1. Döne Sema BIYIKLI Κορίτσι  

2. Yasemin AYDIN Κορίτσι  

3. Ayşegül ŞİMŞEK Κορίτσι  

4. Hatice ÇEKİÇ Κορίτσι  

5. Zeliha YILDIRIM Κορίτσι  

6. Nevanur KARAKURT Κορίτσι  

7. Esma ŞAHİN Κορίτσι  

8. Sıla ÇAĞLAR Κορίτσι  

 

 



 

1o ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Ελλάδα  

1. Μυλωνά Ασπασία – Διατροφής, εκπαιδευτικός στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, 

συντονίστρια του προγράμματος 

2. Αυλωνίτης Χρύσανθος – Γεωπόνος, καθηγητής στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

Κυριαζή Χρυσούλα Κορίτσι  

Καραγεωργόπουλος Άγγελος Αγόρι  

Λαρούσσης Δημήτριος Αγόρι  

Κοκόρου Πολυκαρπία Κορίτσι  

Κυρώση Ευτυχία Ευαγγελία Κορίτσι  

Γεωργακοπούλου Αναστασία Κορίτσι  

Μίχου Ευτυχία Κορίτσι  

Μίχου Ευφροσύνη Κορίτσι  

 

Istitutodi Istruzione Superiore “Renato Guttuso” Milazzo, Ιταλία 

1. Capilli Flavia Paola –teacher of special education 

2. Maio Loredana– teacher of English 

Μαθητές: 

Ονοματεπώνυμο  Φύλο  

1. BALLARO’ ROBERTA Κορίτσι  

2. CATALFAMO LUCIA Κορίτσι  

3. CAVALLARO GIUSEPPE Κορίτσι  

4. COSTANZO ALESSIA Κορίτσι 

5. JIN ELENA Κορίτσι  

6. LA MACCHIA FRANCESCO Αγόρι 

7. PRESTI VALERIA Κορίτσι 

8. STROSCIO  SAMUELE Αγόρι 

 

«Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”», Ρουμανία– Συντονιστής– Σχολείο υποδοχής 

Συμμετείχαν πλήθος καθηγητών και μαθητών του σχολείου  



 

 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

Πριν την επίσκεψη 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 τον απολογισμό 

υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, υπήρξε ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων πριν και 

μετά την επιλογή των μαθητών/τριών για το ταξίδι και λήφθησαν οι προβλεπόμενες υπεύθυνες 

δηλώσεις, ενώ έγινε και η απαραίτητη προετοιμασία των μαθητών. Υπήρξε επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς από την Ρουμανία για ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που επρόκειτο 

να λάβουν χώρα, τις υποχρεώσεις μας σε αυτές καθώς και για διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων 

γύρω από το ταξίδι και την παραμονή μας στη Σουτσεάβα.  

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά ημέρα 

Ημερομηνία Ώρα Δραστηριότητες 

12.05.2019  

 

 Άφιξη των εταίρων στην Σουτσεάβα  (ακολουθήσαμε την διαδρομή:  

Ναύπακτος - Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με λεωφορείο  – πτήση από 

Αθήνα για Βουκουρέστι και κατόπιν μεταφορά στην Σουτσεάβα με 

τραίνο)- Καλωσόρισμα από τους εταίρους και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

Continental όπου και τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας. 

Ξεκούραση -  Δείπνο  στο ξενοδοχείο 

13.05.2019   

 09.00 Υποδοχή στο σχολείο. Επίσκεψη στους χώρους και στα εργαστήρια 

γαστρονομίας  και επιχειρήσεων 

 09.30 Παρουσίαση των συμμετεχόντων. Παρουσίαση των χωρών και των 

σχολείων εταίρων. Παρουσίαση του Ρουμάνικου  εκπαιδευτικού 

συστήματος και προγράμματος σπουδών για τα τμήματα της Τεχνολογίας 

τροφίμων/Γαστρονομίας 

 11.00 Στιγμή πολιτισμού: Παραδοσιακή μουσική και χοροί από τη Bucovina 

 11.30 Μαθήματα CLIL : Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες 

Η Ομάδα 1 (Τουρισμού) θα συμμετάσχει στο μάθημα CLIL 

χρησιμοποιώντας webquest και το Διαδίκτυο « Προώθηση τουριστικού 

προϊόντος – ένα συστατικό της εμπλοκής του Marketing» 

Η Ομάδα 2 (Γαστρονομία/τεχνολογία τροφίμων) θα συμμετάσχει σε 

μάθημα μαγειρικής – αρχές επεξεργασίας και παρασκευής πιάτων 

ψαρικών, παρουσίαση των συστατικών, της επεξεργασίας και του 

σερβιρίσματος 



 

Οι καθηγητές : Συζήτηση για τα πνευματικά προϊόντα. Ανάλυση των 

μαθημάτων CLIL 

 14.00 Γεύμα στο σχολείο 

 15.00 Εργασιακή Επικοινωνία: οι μαθητές θα παρέχουν πληροφορίες για 

πολιτιστικές δραστηριότητες από τον τόπο τους: Κάστρο της Suceava, 

Μουσείο Ιστορίας της Bucovina , Princely Inn 

14.05.2019 

 07.00 Συνάντηση στο ξενοδοχείο. Πολιτιστική επίσκεψη στην περιοχή της 

Σουτσεάβα 

 09.00 Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αξιοθέατα: Εργαστήριο Κεραμικής 

Marginea , Μνημείο Palma 

 11.00 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία Valeputna ( επίσκεψη στο 

εργοστάσιο και εντοπισμός των σταδίων επεξεργασίας και παρασκευής 

εδεσμάτων πέστροφας) 

 13.00 Γεύμα (Σάντουιτς φτιαγμένα από τους μαθητές) 

 14.00 Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τα αξιοθέατα : 

Πολιτιστική επίσκεψη στο Egg Museum Vama.  

Εργαστήριο: Διακόσμηση Πασχαλινών Αυγών 

 16.00 Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τα αξιοθέατα : 

Πολιτιστική επίσκεψη στο μοναστήρι Voronet. 

 18.00 Δείπνο στο “Casa Doamnei”: παραδοσιακά πιάτα 

15.05.2019 

 09.00 Συνάντηση στο σχολείο.  

Μαθητές: Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

(δραστηριότητες) μέχρι τώρα, από κάθε σχολείο που εμπλέκεται 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν τις 

δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  μαθητές.   

 10.00 Μαθήματα CLIL με τη χρήση webquests: 

-Μαθητές Τουρισμού : «Στρατηγικές Τουριστικού Προϊόντος» 



 

- Μαθητές Γαστρονομίας « Τεχνολογία προετοιμασίας Ρουμάνικων 

παραδοσιακών πιάτων» προετοιμασία πιάτων , παρουσίαση των 

συστατικών, της επεξεργασίας και του σερβιρίσματος 

Ανάλυση των μαθημάτων CLIL 

 12.00 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν τις 

δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  μαθητές.  Οι 

καθηγητές : Συζήτηση για τα πνευματικά προϊόντα ως τώρα. 

Υλικοτεχνικές πτυχές του προγράμματος 

 14.00 Γεύμα 

 15.00 Αθλητικές Δραστηριότητες στο Γυμναστήριο του σχολείου. Εκμάθηση 

Capoeira 

 17.00 Ελεύθερο απόγευμα στη Suceava 

16.05.2019 

 08.00 Συνάντηση στο ξενοδοχείο. Πολιτιστική επίσκεψη στη περιοχή του 

Neamt. Εργασιακή Επικοινωνία : Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τα 

αξιοθέατα : Φρούριο Neamt, Κόκκινη Λίμνη, Bicaz Gorge, Neamt 

Monastery, Καταφύγιο βίσωνα  

17.05.2019 

 09.00 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν τις 

δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  μαθητές. 

 10.15 Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (δραστηριότητες) μέχρι 

τώρα,σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

 12.00 Εκπαιδευτικοί: Δημιουργία του βίντεο προώθησης που παρουσιάζει τα 

CLIL που χρησιμοποιήθηκαν στα τμήματα Τουρισμού και Γαστρονομίας. 

 13.00 Αξιολόγηση της συνάντησης. Ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης. 

Πιστοποιητικά και Europass Κινητικότητας 

 14.00 Ελεύθερος χρόνος στη Suceava 

 19.00 Αποχαιρετιστήριο Δείπνο 

18.05.2019  Aναχώρηση των εταίρων  

 



 

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 ενίσχυση του λεξιλογίου των μαθητών και β) η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων τους.  

Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια πολυμέσων, γαστρονομίας 

και τουρισμού, που διευκόλυναν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριων. Συγκεκριμένα οι 

μαθητές, σε μικτές διακρατικές ομάδες, έλαβαν μέρος στις παρακάτω δραστηριότητες: 

- Προσδιορισμός των τμημάτων του μίγματος μάρκετινγκ στον τουρισμό, "το 7 Ps". 

- επιχειρηματική επικοινωνία: ανάπτυξη του μίγματος μάρκετινγκ στον τουρισμό - 

στρατηγικές για τα προϊόντα, την τιμή, την προώθηση και τη διανομή · 

- μαγειρικές τέχνες: τεχνολογία επεξεργασίας και παρασκευής πιάτων ψαρικών. Οι 

μαθητές έμαθαν πώς να προετοιμάζουν διάφορα είδη ψαριών, να ονομάζουν τα διαφορετικά 

συστατικά που χρησιμοποιούνται, καθώς και τη διαδικασία προετοιμασίας τους. 

Δραστηριότητες: 

α. Επιχειρησιακή επικοινωνία: Σε ζευγάρια, οι μαθητές επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν την 

πολιτική μάρκετινγκ για ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

β. Επιχειρησιακή επικοινωνία: παρουσίαση 3 αντιπροσωπευτικών ορόσημων από τη χώρα 

υποδοχής. 

γ. Σύσκεψη μαγειρέματος: προετοιμασία πιάτων ψαριών, παρουσίαση των συστατικών και της 

τεχνολογικής διαδικασίας και εξυπηρέτηση αυτών. 

 

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 και οι εκτυπωτές. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: η επίσημη έναρξη της έκτης (και τελευταίας) συνάντησης του έργου 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο υποδοχής, την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, με τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς των χωρών εταίρων να καλωσορίζονται από την υποδιευθύντρια και τον 

σύλλογο εκπαιδευτικών του σχολείου και να καλούνται να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς 

χορούς που είχαν προετοιμάσει οι μαθητές/τριες του σχολείου υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτών 

έγινε και παρουσίαση της αντρικής και γυναικείας παραδοσιακής φορεσιάς. Στην συνέχεια όλοι 

πέρασαν στο αμφιθέατρο του σχολείου όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κόψουν 

από ένα κομμάτι ψωμιού και να το φάνε αφού πρώτα το βουτήξουν σε αλάτι- το έθιμο αυτό 

υποδηλώνει φιλοξενία και χαρακτηρίζει μια πολύχρονη και σταθερή φιλία. Κατόπιν έγινε 

χαιρετισμός και καλωσόρισμα από τον διευθυντή του σχολείου και ξεκίνησε η παρουσίαση των 

μελών κάθε ομάδας, των χωρών προέλευσης και των σχολείων. Κάθε ομάδα παρουσίασε τα 

συμμετέχοντα μέλη της και την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα,  τη χώρα 

καταγωγής, την πόλη και το σχολείο τους στα αγγλικά, εστιάζοντας στα τουριστικά αξιοθέατα, 

τις γαστρονομικές συνήθειες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τομέα του 

τουρισμού και των τροφίμων. 

 Κατόπιν έγινε παρουσίαση του ρουμανικού  εκπαιδευτικού συστήματος και πτυχές αυτού όσον 

αφορά τον τομέα τροφίμων και του τουρισμού. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των 



 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν κατά την διάρκεια της κινητικότητας και κατόπιν οι 

μαθητές  χωρίστηκαν σε δύο μικτές ομάδες: 

 Η Ομάδα 1 (Τουρισμού) συμμετείχε στο μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας webquest και 

το Διαδίκτυο « Προώθηση τουριστικού προϊόντος – ένα συστατικό της εμπλοκής του 

Marketing» 

 Η Ομάδα 2 ( Γαστρονομία/τεχνολογία τροφίμων) συμμετείχε σε συνεδρία  μαγειρικής με 

θέμα τις αρχές επεξεργασίας και παρασκευής παραδοσιακών πιάτων κάθε χώρας με βάση 

τα ψάρια, παρουσίαση των συστατικών, της επεξεργασίας και του σερβιρίσματος 

Την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικοί είχαν μια συζήτηση για τα πνευματικά προϊόντα, όπου έγινε και 

ανάλυση των μαθημάτων CLIL που είχαν ήδη παρουσιαστεί. 

Κατόπιν παρατέθηκε γεύμα στο σχολείο. 

Το απόγευμα της Δευτέρας έγινε ξενάγηση στην πόλη: οι μαθητές του σχολείου υποδοχής  

παρείχαν πληροφορίες για πολιτιστικές δραστηριότητες από τον τόπο τους, κατά την διάρκεια 

της ξενάγησης στο Κάστρο της Suceava, στο Μουσείο Ιστορίας της Bucovina και στο Princely 

Inn.  

Μάθαμε ότι: 

- το φρούριο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πέτρου Β΄ της Μολδαβίας (1375-1391) 

στη συνέχεια επεκτάθηκε και ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου Α΄ της 

Μολδαβίας (1400-1432) και του Στέφανου του Μεγάλου (1457-1504 ). Το μεσαιωνικό κάστρο 

ήταν μέρος του συστήματος οχυρώσεων, που κατασκευαστηκε στη Μολδαβία στα τέλη του 14ου 

αιώνα, λόγω της εμφάνισης του Οθωμανικού κινδύνου. Ηταν αρκετή ισχυρό για να αποκρούσει 

μια επίθεση του Οθωμανού σουλτάνου Μωάμεθ Β΄  Κατά την περίοδο που η Σουτσεάβα ήταν η 

πρωτεύουσα του πρώην Πριγκιπάτου της Μολδαβίας, το κάστρο ήταν η πριγκιπική κατοικία. 

Έχασε την αίγλη του όταν ο  Αλέξανδρος Λαπουσνεάνου μετέφερε την πρωτεύουσα στο Ιάσιο το 

1565 και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ντουμιτράσκου Καντακουζηνού καταστράφηκε, 

μένοντας εγκαταλειμμένο  για πάνω από δύο αιώνες, Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 

20ου αιώνα, υπό την αιγίδα του Αυστριακού αρχιτέκτονα Adolf Karl Romstorfer, ξεκίνησε μια 

σειρά έργων αποκατάστασης. Τελικά το κάστρο επανήλθε στην αρχική αρχιτεκτονική και σχήμα 

του το 2013. Σήμερα το κάστρο αποτελεί σημείο αναφοράς της Σουτσεάβα και τουριστικό 

αξιοθέατο.  

- το μουσείο Ιστορίας της Bucovina άνοιξε το 1900, με πρωτοβουλία κάποιων τοπικών 

διανοουμένων, περιλαμβάνοντας μόνο μερικές συλλογές που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των 

ερευνών και εργασιών ανασκαφής στο Φρούριο-Έδρα της Σουτσεάβα. Το μουσείο επεκτάθηκε και 

αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου και έγινε ένα σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο που  

διαχειρίζεται το Φρούριο, την Πριγκιπική Αυλή και το Μουσείο του Χωριού Βουκοβίνας, κτλ Το 

Μουσείο Χωριού Μπουκοβίνας είναι ένα υπαίθριο μουσείο που αναδεικνύει την παραδοσιακή 

πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής Μπουκοβίνας, που ιδρύθηκε τη δεκαετία 

του '70, αλλά αναπτύχθηκε μετά το 1990. Το μουσείο έχει σχεδιαστεί ως ένα παραδοσιακό χωριό 

της Μπουκοβίνας, που περιέχει σπίτια και διάφορα αντικείμενα από τις περιοχές. Το μουσείο 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα νερόμυλο από το Μοναστήρι Χουμορουλούι, ένα παραδοσιακό 

εργαστήριο σιδηρουργού, ένα εργαστήριο κεραμικής από τη Μαρτζινέα και μία από τις πολλές 

παλιές ξύλινες εκκλησίες της βόρειας Μολδαβίας, την Εκκλησία της Αναλήψεως, Ρουμανική 



 

Ορθόδοξη ξύλινη εκκλησία του 1783 στο Βάμα, χωριό Επαρχίας της Σουτσεάβα, κτλ. 

Περιπλανώμενοι στα σπιτάκια είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλαπλές ομοιότητες στα 

ήθη και τα έθιμα της χώρας υποδοχής με την δική μας.  

- το Princely Inn είναι ένα πανδοχείο του 17ου αιώνα που μετατράπηκε σε μουσείο το 1968 και 

περιέχει μια τεράστια συλλογή από λαϊκή τέχνη, παραδοσιακές φορεσιές, κεραμικά και 

τεχνουργήματα 

 

Το πρωί της 14ης Μαΐου 2019, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν  εκπαιδευτική 

εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή της Σουτσεάβας:  

 Εργαστήριο Κεραμικής Marginea -όπου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους 

τεχνίτες να δουλεύουν και να θαυμάσουμε τα έργα τους. Μάλιστα μια μαθήτρια είχε την 

ευκαιρία να συμμετάσχει σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής ,  

 Μνημείο Palma,  

 εταιρία Valeputna -όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στα επιμέρους στάδια  

επεξεργασίας και παρασκευής εδεσμάτων με βάση την καπνιστή πέστροφα.  

 Egg Museum Vama -όπου είχαν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εργαστήριο 

διακόσμησης Πασχαλινών αυγών και  

 το μοναστήρι Voronet.  

Μάθαμε ότι: 

-το  Εργαστήριο Κεραμικής Marginea είναι ένα από τα λίγα σημεία στον κόσμο όπου η μαύρη 

αγγειοπλαστική έχει διατηρηθεί και ευημερεί.  

- Στην κοιλάδα Putna το τοπικό έδεσμα, γνωστό ως “Cobza”, είναι  καπνιστή πέστροφα με 

κώνους ελάτης και οξιάς, τυλιγμένη σε κλαδιά έλατου  και δεμένη με κούτσουρα φουντουκιάς. 

Βασισμένη σε αυτό η εταιρία Valeputna είναι μια νεοσύστατη αλλά βραβευμένη εταιρεία (“Great 

taste awards”, “Superior taste awards” ) διεθνώς αναγνωρισμένων βιολογικών προϊόντων με 

βάση την  καπνιστή πέστροφα.   

- Τον συμβολισμό της διακόσμησης των πασχαλινών αυγών για κάθε χώρα μέσα από  μια συλλογή  

3000 εκθεμάτων  που συγκεντρώθηκαν από όλη τη Ρουμανία και το εξωτερικό. 

- το μοναστήρι Voronet αποτελεί την Καπέλα Σιξτίνα της Ανατολής και  περιλαμβάνεται στη λίστα 

των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO μαζί με έξι ακόμη εκκλησίες της περιοχής.Είναι 

χτισμένο από τον Στέφανο τον Μέγα το 1488. Η αρχιτεκτονική του έχει και αμυντικό ρόλο. Οι 

αναπαραστάσεις των αγιογραφιών αναπαριστούν εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη, την 

Αποκάλυψη, την Κρίση, την ζωή και τα μαρτύρια των Αγίων, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, 

την ζωή της Παναγίας, εικόνες Αγίων, αγγέλων, προφητών, κα. Οι πολλαπλές απεικονίσεις είχαν 

ρόλο εκπαιδευτικό για τους κατοίκους της κάθε περιοχής κυρίως τους αναλφάβητους χωρικούς. 

Κάθε μοναστήρι είναι αφιερωμένο σε θρησκευτική μορφή και παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. 

Στο Voronet είναι χαρακτηριστικό το μπλε χρώμα, που κυριαρχεί στις αγιογραφίες. Μάλιστα η 

συγκεκριμένη απόχρωση έχει πάρει το όνομα του μοναστηριού, «μπλε Voronet».  
 

Στο τέλος της ημέρας παρασχέθηκε δείπνο με παραδοσιακά πιάτα και barbeque στον υπαίθριο 

χώρο του Casa Doamnei, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν ακόμη 

πιο κοντά μέσα από την μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς όλων των χωρών που 

συμμετείχαν.  

 

 



 

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συναντηθήκαν το πρωί στο 

σχολείο, όπου οι μαθητές όλων των χωρών παρουσίασαν τις δραστηριότητες που είχαν 

υλοποιηθεί από την χώρα τους, με σκοπό την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Κατόπιν αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων παρακολούθησαν τις δραστηριότητες του 

σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  μαθητές.  Στην συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και 

ασχοληθήκαν με μαθήματα CLIL με τη χρήση webquests:  

-Μαθητές Τουρισμού : «Στρατηγικές Τουριστικού Προϊόντος» 

- Μαθητές Γαστρονομίας/τεχνολογίας τροφίμων: « Τεχνολογία προετοιμασίας Ρουμάνικων 

παραδοσιακών πιάτων» προετοιμασία πιάτων , παρουσίαση των συστατικών, της επεξεργασίας 

και του σερβιρίσματος. 

Κατόπιν πάλι σε ομάδες των 3 ατόμων παρακολούθησαν τις δραστηριότητες του σχολείου μαζί 

με τους Ρουμάνους  μαθητές ενώ οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν επί των υλικοτεχνικών πτυχών του 

προγράμματος και τα πνευματικά προϊόντα.  

Μετά το γεύμα που παρασχέθηκε σε εστιατόριο κοντά στο σχολείο όλοι μαζί συναντήθηκαν στο 

γυμναστήριο του σχολείου και συμμετείχαν σε μάθημα εκμάθησης Capoeira. 

 

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν μια πολιτιστική 

διαδρομή στην περιοχή του Neamt: Φρούριο Neamt, Κόκκινη Λίμνη, Bicaz Gorge, Neamt 

Monastery, Καταφύγιο βίσωνα Οι μαθητές του σχολείου υποδοχής παρουσίασαν τα αξιοθέατα 

στην περιοχή.   

Μάθαμε ότι: 

- η περιοχή Neamt είναι γνωστή ως η περιοχή με τα περισσότερα μοναστήρια ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο στον κόσμο.  

- το φρούριο Neamt αποκαταστάθηκε στις 4 Ιουλίου 2009. Αποτελείται από 21 δωμάτια 

διατεταγμένα, συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας συμβουλίου, του οπλοστασίου, της φυλακής, της 

αποθήκης, της τραπεζαρίας, του  παρεκκλησίου, κ.λπ. Σε κάποια δωμάτια αναπαράγεται η 

ατμόσφαιρα του παρελθόντος, όπου το φρούριο ακόμη κατοικούταν, γεγονός που μας επέτρεψε ένα 

νοητό ταξίδι στο παρελθόν.  

-η κόκκινη λίμνη γνωστή και ως Lake Ghilcos είναι μια τεχνητή λίμνη με φράγμα που 

σχηματίστηκε από την κατάρρευση της πλαγιάς έπειτα από ένα σεισμό. Το περιβάλλον της λίμνης 

έχει ένα ευχάριστο μικροκλίμα, ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη θεραπεία της σωματικής και πνευματικής 

εξάσκησης, την αϋπνία, τη νευρασθένεια.  

-Η εκπληκτική διαδρομή  του φαραγγιού μήκους 8 χλμ συχνά ελικοειδής με βράχια από τη μια 

πλευρά και γκρεμό από την άλλη είναι μία από τις πιο θεαματικές της χώρας.  

Εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά του τοπίου και χορτασμένοι από τον φυσικό πλούτο της 

χώρας επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. 

 

Την τελευταία ημέρα, Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των 

3 ατόμων παρακολούθησαν τις δραστηριότητες του σχολείου μαζί με τους Ρουμάνους  μαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν το διαφημιστικό βίντεο προώθησης που παρουσιάζει τα 

CLIL που χρησιμοποιήθηκαν στα τμήματα Τουρισμού και Γαστρονομίας.. Η ποιότητα του έργου 

αξιολογήθηκε από τους εκπροσώπους των σχολείων, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων 

ανάδρασης που ανέπτυξε ο συντονιστής του έργου. Στόχος ήταν να μετρηθεί ο αντίκτυπος των 

δραστηριοτήτων στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με την ανάπτυξη μιας ανάλυσης SWOT 

που υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων και τις κύριες απειλές που τυχόν 



 

παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προτείνονται στο έργο. Κατόπιν 

τα πιστοποιητικά συμμετοχής και τα πιστοποιητικά Europass εκδόθηκαν και δόθηκαν μαζί με 

μικρά αναμνηστικά και φυλλάδια με ορόσημα των χωρών, σε κάθε συμμετέχοντα. Η συνάντηση 

του έργου ολοκληρώθηκε με ένα εορταστικό γεύμα, όπου συγκινημένοι ανταλλάξαμε 

εντυπώσεις και δοκιμάσαμε παραδοσιακά πιάτα και επιδόρπια.  

 

 Αποτελέσματα 

Η συνάντηση ήταν μια πραγματική ευκαιρία για επαγγελματική, πολιτιστική κατάρτιση, 

ανταλλαγή εμπειριών και εμβάθυνση των αγγλικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων για 

συμμετέχοντες φοιτητές και καθηγητές. Το δε έργο του οποίου η συγκεκριμένη κινητικότητα 

ήταν η τελευταία μας άφησε όλους πλήρως ικανοποιημένους για τα όσα μάθαμε και καταφέραμε 

κατά την διάρκειά του και πεπεισμένους ότι θα συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε και 

συμβουλευόμαστε κατά τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα αυτής της 

συνάντησης ήταν: 

- ένα διαφημιστικό βίντεο που δείχνει CLIL που χρησιμοποιείται στις τάξεις τουρισμού και 

γαστρονομίας 

- 4 έτοιμα για χρήση σενάρια CLIL με οδηγίες και υλικά 

- ηλεκτρονική συλλογή υλικού και σχολιασμός συνδέσμων με πόρους στην ιστοσελίδα του 

έργου 

- βελτίωση της παιδαγωγικής του CLIL των δασκάλων με την ανταλλαγή, συζήτηση και 

σύγκριση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των μαθητών 

- προσαρμογή της διαδικασίας διδασκαλίας στις ανάγκες κατάρτισης, μέσω της μετάβασης από 

προγράμματα σπουδών με επίκεντρο του περιεχομένου σε εκείνα που επικεντρώνονται σε 

μαθησιακές καταστάσεις · 

- δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος που διευκολύνει την επίσημη, μη τυπική και άτυπη 

μάθηση · 

- οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται και να μιλούν αγγλικά σε πραγματικές καταστάσεις, σε 

πολυεθνικά περιβάλλοντα. 

- κατανόηση της σημασίας της χρήσης επαγγελματικής ξένης γλώσσας στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας. 

Διάχυση 

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

περιεχόμενο, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, τις αποφάσεις που ελήφθησαν 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 

http://english4hospitality.esy.es 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.  

http://1epal-nafpakt.ait.sch.gr/
http://1epal-nafpakt.ait.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/aspamylona/
http://en4hosts-nafpaktos.weebly.com/
http://en4hosts-nafpaktos.weebly.com/
http://english4hospitality.esy.es/


 

 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. 

 Δημιουργία βίντεο από την υπεύθυνη διάδοσης αποτελεσμάτων της παιδαγωγικής 

ομάδας μας, κ.Αναστασιάδου Αθηνάς, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την στιγμή 

αναχώρησης της ομάδας έως την επιστροφή μας.  

 

Προκλήσεις και δυσκολίες  
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. Το συμπέρασμά μας ήταν ότι τα ονειρικά φυσικά τοπία, η πλούσια 

ιστορία της χώρας που διαβάζεται σε κάθε πέρασμα, τα «ζωντανά» μνημεία και τα 

πολυάριθμα  Ορθόδοξα μοναστήρια,  η φιλοξενία και η καλοσύνη των ντόπιων καθώς 

και η καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι τα σημεία που θα πρέπει να αποτελούν 

μερικούς από τους λόγους επίσκεψης στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Παρατηρήσεις  
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη μας επαφή με την δράση ΚΑ2 και 

αισθανόμαστε όλοι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το σχολείο της Ρουμανίας, τους 

συντονιστές αυτού του προγράμματος, που μας εμπιστεύτηκαν και μας συμπεριέλαβαν 

στους εταίρους τους. Μέσα από αυτό το πρωτόγνωρο διετές ταξίδι συνειδητοποιήσαμε 

ότι η συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕRASMUS+ είναι μια μοναδική 

ευκαιρία τόσο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 

την ενίσχυση των γνώσεων και την προσωπική εξέλιξη όσο και για την δημιουργία 

ευέλικτων διαδρομών μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών, 

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, τη βελτίωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και 

του «ανοίγματος» του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία με μεγάλο όφελος τόσο για 

τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους αυριανούς πολίτες του κόσμου, τους μαθητές μας.  

Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις σχέσεις φιλίας που 

αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 

και διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου. 

  

 

Ναύπακτος, 04/06/2019 

 

H Διευθύντρια                                                   Η Υπεύθυνη Σύνταξης της Έκθεσης 

           Πατσιού Ιωάννα                                                                Μυλωνά Ασπασία 


