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«Επίσκεψη Εκπαιδευτικών από την Αυστρία στο Πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus KA1». 

Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους διαμορφώθηκε ως εξής: 

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 

09:45-

10:00 

Υποδοχή από τη Διευθύντρια, Μπογδάνη Ελένη και την 

Υποδιευθύντρια, Δαγκλή Αλίκη- Μαρία και γνωριμία. Έλεγχος των 

δικαιολογητικών COVID και προσφορά καφέ και εδεσμάτων. 
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10:00-

10:30 

Πραγματοποίηση μικρής τελετής καλωσορίσματος, με τραγούδια και 

χορούς προκειμένου να γίνει σύνδεση τόσο της τοπικής, εθνικής 

παράδοσης με τα ανθρώπινα δικαίωμα και το ύψιστο δικαίωμα της 

ελευθερίας όσο και με τους δεσμούς των δύο χωρών, Ελλάδας και 

Αυστρίας. Την τελετή ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Σπίγγου 

Κωνσταντίνα –Αθανασία και Δαγκλή Αλίκη- Μαρία, με μαθητές από 

τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

10:30-

11:45 

Παρακολούθηση διδασκαλίας/ job shadowing από την πρώτη ομάδα 

στο Ε1 τμήμα του σχολείου με την εκπαιδευτικό του τμήματος, 

Βοσκάκη Αικατερίνη και με θέμα την προέλευση της Δημοκρατίας, την 

ετυμολογία και την εξέλιξή της στο πέρασμα των χρόνων με ιδιαίτερη 

αναφορά στο Χρυσό Αιώνα του Περικλή.  
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10:30-

11:45 

Παρακολούθηση διδασκαλίας/ job shadowing από την δεύτερη ομάδα 

στο Δ1 τμήμα του σχολείου με την εκπαιδευτικό του τμήματος, Τζώρη 

Βαΐα και με θέμα την εξέλιξη των πολιτευμάτων στην αρχαϊκή εποχή 

και τον δρόμο προς τη Δημοκρατία.  

 

12:00-

12:30 

Επίσκεψη στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης με ξενάγηση από 

τη Διευθύντρια του Παραρτήματος κα Παπασωτηρίου Μαρίνα. 

Συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία του Σχολείου με το Μουσείο και 

τον τρόπο εκπόνησης από κοινού προγραμμάτων. 
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12:30 Αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το Σχολείο. 

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 

09:30-

10:00 

Υποδοχή από τη Διευθύντρια, Μπογδάνη Ελένη και την 

Υποδιευθύντρια, Δαγκλή Αλίκη- Μαρία και συζήτηση σχετικά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τη λειτουργία του Σχολείου τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Αυστρία. Σύγκριση στον τρόπο εργασίας, στις 

συνθήκες και στη μεθοδολογία. Μικρή ξενάγηση στο χώρο του 

Σχολείου. 

10:00-

11:30 

Παρακολούθηση διδασκαλίας/ job shadowing από την πρώτη ομάδα 

στο Β2 τμήμα του σχολείου με τον εκπαιδευτικό του τμήματος, 

Κουριπά Ιωάννη και με θέμα την προέλευση της Δημοκρατίας, την 

ετυμολογία, την εξέλιξή της στο πέρασμα των χρόνων και την 

σημαντικότητά της. Έγινε παρουσίαση του παραμυθιού «Η Κυρά 

Δημοκρατία», της εκπαιδευτικού Αρμενιάκου Κωνσταντίνας, 

αξιοποιώντας τα τεχνικά μέσα που προσφέρει το Σχολείο ώστε να 

αναδειχτεί η αξία της Δημοκρατίας ενώ ακολούθησαν διαδραστικές 

ασκήσεις. 
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10:00-

11:30 

Παρακολούθηση διδασκαλίας/ job shadowing από την πρώτη ομάδα 

στο ΣΤ1 τμήμα του σχολείου με την εκπαιδευτικό του τμήματος, 

Γραμμένου Αθηνά- Αγγελική και με θέμα την Επανάσταση του 1821 

και την διεκδίκηση του Ελληνικού λαού του ύψιστου ανθρώπινου 

δικαιώματος της Ελευθερίας μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και 

τραγουδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των βασικών 

γεγονότων της Επανάστασης και των ηρώων της από τους ίδιους τους 

μαθητές.  



6 
 

 

 

11:30-

11:45 

Παρουσίαση, από την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, Σπίγγου 

Κωνσταντίνα –Αθανασία, και μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, παραδοσιακών 

στολών τόσο της Κέρκυρας  όσο και της Ελλάδας και αποσυμβολισμός 

της Ευζωνικής Φορεσιάς και τη σχέση της με την έννοια της ελευθερίας. 
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11:45-

12:30 

Γνωριμία με όλους τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και συζητήσεις 

σχετικά με τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι ομάδες. Ανταλλαγή 

αναμνηστικών από την επίσκεψη την Κέρκυρα και στο Δημοτικό 

Σχολείο Κάτω Κορακιάνας. 
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12:30 Αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το Σχολείο. 

 


