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AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10/θεσιου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 

Στα πλαίσια της πολυμερούς σύμπραξης Comenius στην οποία 

συμμετέχει το σχολείο μας για την περίοδο 2013 – 2015  με 

θέμα “Sharing Myths And Local Legends of Europe” και αριθμό έγκρισης 

2013-1-CY1-COM06-03231 7, πραγματοποιήθηκε η πρώτη  πράξη 

κινητικότητας με βασικό  προορισμό το New Seaham Academy στο 

Seaham  της M. Bρετανίας. 
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Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 09-10-2013 έως 13-

10-2013 με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν οι:  Κουτσουνάς Ιωάννης (ΠΕ11) 

και  Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα (ΠΕ 70).  

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και από τις 8 

συμμετέχουσες 

χώρες(Ισπανία,Ρουμανία,Πολωνία,Αγγλία,Νορβηγία,Κύπρος,Γαλλία) και   

με διαφορετικό αριθμό εκπαιδευτικών η κάθε χώρα. Το θέμα της 

συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός για τον πρώτο χρόνο του 

προγράμματος. Έγινε η ξενάγηση στο χώρο του σχολείου το  οποίο ήταν 

ένα βικτωριανό κτήριο πολύ καλά συντηρημένο, με πολύ χρώμα σε 

κάθε τάξη, με εργασίες ή άλλα θέματα διάσπαρτα στους τοίχους και με 

διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις τάξεις και αρκετό  αθλητικό .’Επειτα   

συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το VLE και αποφασίστηκε η δημιουργία 

μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα παρουσιάζονται 

όλα τα πεπραγμένα του κάθε σχολείου σχετικά με το πρόγραμμα με 

κόστος που θα καλυφθεί ισομερώς από τα συμμετέχοντα σχολεία. 

Επισημάνθηκε  και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη χρήσης ΤΠΕ ως μέσο 

επικοινωνίας αλλά και ταυτόχρονα επαφής με τις νέες τεχνολογίες . 

Ακολούθησε παρουσίαση όλων των σχολείων κυρίως με φωτογραφίες ή 

βίντεο. Η παρουσίαση του σχολείου μας έγινε με ένα 5λεπτο βίντεο με 

σκηνές από την Αρχαία Ολυμπία και από το Σχολείο μας και είχε 

εμπλουτιστεί με μουσική επένδυση από τραγούδι του Μ.Χατζιδάκι. Στη 

συνέχεια παρακολουθήσαμε μια 15λεπτη παρουσίαση από μια τάξη 

του Σχολείου με θέμα σχετικό από την διδακτέα ύλη της εβδομάδας 

που πέρασε και ακολούθησε η άποψη των παιδιών που 

παρακολούθησαν την παρουσίαση. 

Και τις δύο μέρες που βρεθήκαμε στο Σχολείο παρατέθηκε γεύμα με 

παρουσία όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου. 

Τη δεύτερη μέρα αποφασίστηκαν οι δραστηριότητες του πρώτου 

χρόνου όπως για παράδειγμα δημιουργία e-book με έναν μύθο από 

κάθε χώρα, χριστουγεννιάτικων κατασκευών ,ηλεκτρονική επικοινωνία 

των μαθητών μέσω e-book friends και η ενασχόληση με ακόμα έναν 

μύθο μετά τα Χριστούγεννα. 



Ακολούθησε μια ώρα στην οποία μαθητές από την 5η τάξη του Σχολείου 

απηύθυναν ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

για διάφορα ζητήματα. 

Τέλος συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν όλες οι κινητικότητες κατά τη 

διάρκεια των δύο ετών του προγράμματος. 

Οι εκπαιδευτικοί είχαμε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Πόλη 

του Νιουκάστλ και τα βασικά αξιοθέατά της  καθώς και την ιστορική 

πόλη Ντάρχαμ της οποίας το όνομα έχει και η περιοχή του Σχολείου που 

επισκεφθήκαμε. 

Συμπερασματικά η συνάντηση θεωρείται επιτυχημένη και πλούσια σε 

ιδέες και εμπειρίες που θα βοηθήσουν στην καλή πορεία του 

προγράμματος. 

 

 

 

                                                                                                             Ο Υπεύθυνος  του προγράμματος 

 Κουτσουνάς Ιωάννης(ΠΕ 11) 


