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ΘΕΜΑ : ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΗΝ   

                ΙΣΠΑΝΙΑ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ERASMUS + 

 

Περιγραφή  της  επίσκεψης 

Η  προγραμματισμένη  για  την  Ισπανία  Πρώτη  Διεθνική  Συνάντηση  

(Transnational  Meeting)  των  συμμετεχόντων  στο  πρόγραμμα  Erasmus+  ''Let's  

save  the  life  on  our  planet''  με  κωδικό  2015-1-SK01-KA219-008877_2  έλαβε  

χώρα  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  από  14  Δεκεμβρίου  έως  και  18  Δεκεμβρίου  

2015  στην  πόλη  Amposta  και  σημείωσε  μεγάλη  επιτυχία. 

Ειδικότερα  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  Μιχαλίτση  Διονυσία  ΠΕ02  

(Διευθύντρια),  Παρασκευόπουλος  Σπυρίδων  ΠΕ06  (Υπεύθυνος  Επικοινωνίας - 

Contact  Person)  και  Λυκούδη  Άννα  ΠΕ11  (Μέλος  της  Παιδαγωγικής  ομάδας)   

είχαμε  την  ευκαιρία : 

1.  Να  γνωρίσουμε  μέρος  της  Ισπανικής  ιστορίας  και  παράδοσης. 

2.  Να  επισκεφτούμε  τα  σημαντικότερα  αξιοθέατα  της  περιοχής. 

3.  Να  γνωρίσουμε  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  της  Ισπανίας  αλλά  και  των  άλλων       

     συμμετεχουσών  χωρών. 

4.  Να  εμπλακούμε  σε  δραστηριότητες  αθλητικού, οικολογικού  και  επιστημονικού 

     χαρακτήρα.  (ποδηλασία  στην  φύση,  μελέτη  χλωρίδας-πανίδας  και  φυσικού 

     περιβάλλοντος  της  περιοχής,  επίσκεψη  σε  μετεωρολογικό  σταθμό  και   

     σεισμολογικό  κέντρο). 

5.  Να  πληροφορηθούμε  για  τις  γαστρονομικές  παραδόσεις  των  συμμετεχουσών   

     χωρών. 

6.  Να  απολαύσουμε  πραγματικά  την  Ισπανική  φιλοξενία  και  να  θαυμάσουμε   

     την  άψογη  οργάνωση  της  συνάντησης. 

7.  Να  γνωριστούμε  μεταξύ  μας  μέσα  από  δραστηριότητες  παρουσίασης  των   

     σχολείων  και  των  πόλεών  μας  καθώς  και  των  γλωσσών  μας. 

8.  Να  συσφίξουμε  τις  μεταξύ  μας  σχέσεις,  να  επικοινωνήσουμε,  να  ανταλλά- 

     ξουμε  απόψεις  πάνω  στα  περιβαλλοντικά  θέματα  που  μας  απασχολούν  από 

     κοινού. 

9.  Να  συν-εργαστούμε  για  την  λεπτομερής  θέσπιση  των  δραστηριοτήτων  τις     

     οποίες  θα  διεξάγουμε  καθόλη  την  διάρκεια  του  προγράμματος  για  την  επί- 

     τευξη  των  τελικών  του  στόχων. 

 

 

 ΠΡΟΣ: 



Διάδοση  και  Αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων 

Την  επόμενη  μέρα  από  την  επιστροφή  μας  στο  σχολείο  μας,  μετά  τη  λήξη  του  

διδακτικού  ωραρίου,  έγινε  αναλυτική  παρουσίαση  και  συζήτηση  με  τον  

Σύλλογο  Διδασκόντων  του  σχολείου  μας,  για  την  επίσκεψή  μας  και  τις  καλές  

πρακτικές  που  είδαμε  εκεί.  Συζήτηση  για  θέματα  οργάνωσης  και  λειτουργίας  

του  εκεί  σχολείου  αλλά  και για  εκπαιδευτικά  θέματα  και  μεθόδους  διδασκαλίας  

που  εφαρμόζονται  στις  άλλες  χώρες. 

Μοιραστήκαμε  τις  εμπειρίες  μας  τόσο  με  τους  μαθητές  μας  όσο  και  με  τους  

γονείς  τους  και  το  σύλλογο  γονέων  του  σχολείου  μας. 

Έγινε  ανάρτηση  φωτογραφιών  και  βίντεο  από  την  επίσκεψή  μας : 

1.  στο  μπλογκ  του  προγράμματος : savethelifeonourplanet.blogspot.sk 

2.  στα  ατομικά  μας  facebook,  twitter  και  μπλογκ. 

3.  στο   facebook  ''14ο  Γυμνάσιο  Πατρών - Πρόγραμμα  Erasmus+''. 

4.  στο   facebook  του  ΙΚΥ. 

5.  στο   facebook  του  προγράμματος  ''Let's  save  the  life  on  our  planet'' 

6.  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου  μας : 14gym-patras.ach.sch.gr. 

 

Έγινε  δημοσίευση  στην  τοπική  εφημερίδα  ''Πελοπόννησος''  καθώς  και  στις  

ειδησεογραφικές  ιστοσελίδες : ''patrastimes.gr'',  thebest.gr''  και  ''patrasevents.gr''.  

 

Τέλος  από  13-20  Ιανουαρίου  2016  στον  εκθεσιακό  χώρο  των  Δημοτικών  

Λουτρών  της  Πάτρας,  Γούναρη  118,  και  ώρες  10.00 - 13.00  και  18.00 - 21.00, 

εκτός  Σαββάτου  και  Κυριακής,  θα  πραγματοποιηθεί  έκθεση  των  

δημιουργημάτων  των  συμμετεχόντων  μαθητών  μας  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  Erasmus+  όπου  και  θα  γίνει  και  δημόσια  παρουσίαση  

φωτογραφιών  και  βίντεο  από  την  επίσκεψή  μας  στην  Ισπανία.     

 

Παρατηρήσεις  και  Προτάσεις 

Όλα  κύλησαν  ομαλά  καθώς  είχε  γίνει  έγκαιρα  η  προετοιμασία  της  συνάντησης  

μας  μέσω  της  καθημερινής  επικοινωνίας  μας  με  τους  εταίρους  και  την  χώρα  

υποδοχής  μέσω  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  όπου  είχε  ήδη  γίνει  η  πρώτη  

ανταλλαγή  απόψεων  και  είχαν  συζητηθεί  και  ρυθμιστεί  όλες  οι  λεπτομέρειες  

σχετικά  με  την  μετακίνηση  και  διαμονή  των  εμπλεκομένων  στην  συνάντηση  

ατόμων.  Στο  σημείο  αυτό  να  τονίσουμε  ότι  με  εξαίρεση  εμάς  και  τους  

Τούρκους  συναδέλφους  που  δεν  είχαμε  μαθητές  μαζί  μας,  καθώς  δεν  μας  

επετράπη  από  τους  εθνικούς  μας  φορείς  μιας  και  η  συνάντηση  ήταν  διεθνική,  

οι  Ιταλοί  και  οι  Σλοβένοι  συνάδελφοι  είχαν  φέρει  μαθητές  μαζί  τους  καθώς  οι  

δικοί  τους  εθνικοί  φορείς  τους  το  επέτρεπαν.  Είναι  άδικο  κατά  την  γνώμη  μας  

να  υφίστανται  τέτοιου  είδους  διακρίσεις  από  τους  εθνικούς  φορείς  όταν  

υποτίθεται  ότι  όλοι  οι  εταίροι  είμαστε  ίσοι  και συμμετέχουμε  ισότιμα  στις  

δραστηριότητες  του  προγράμματος  και  την  ίδια  στιγμή  να  υπάρχει  και  η  

ανισότητα  της  ασφυκτικής  γραφειοκρατίας  και  των  ασφυκτικών  χρονικών  ορίων  

για  την  έγκριση  της  μετακίνησής  μας  από  την  Περιφέρεια  στην  Ελλάδα  και  

στην  Τουρκία  σε  αντίθεση  με  τις  άλλες  χώρες  εταίρους  μας.  Η  ουσία  πρέπει  

να  δίνεται  στην  επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  για  μια  νέα,  

ουσιαστική  και  αναβαθμισμένη  παιδεία  κι  όχι  σε  τυπικότητες.   

 

Ένα  άλλο  στοιχείο  που  μας  προκάλεσε  μεγάλη  εντύπωση  ήταν  η  όλη  

οργάνωση  του  Ισπανικού  Σχολείου  που  καταλάμβανε  μια  τεράστια  έκταση  με  

άπειρες  κλειστές  και  ανοικτές  αθλητικές  εγκαταστάσεις,  με  εργαστήρια  και  



αίθουσες  τα  οποία  παρείχαν  στους  μαθητές  τον  προσωπικό  τους  υπολογιστή  

βιδωμένο  πάνω  στο  θρανίο  και  ο  κάθε  εκπαιδευτικός  είχε  τον δικό  του  

βιδωμένο  πάνω  στην  έδρα,  με  αίθουσα  καλλιτεχνικών  όπου  οι  μαθητές  

ζωγράφιζαν  πάνω  σε  καμβάδες  οι  οποίοι  ήταν  τοποθετημένοι  σε  καβαλέτα,  με  

αίθουσα  γλυπτικής,  γραμματεία  και  αναγνωστήριο  όπου  οι  μαθητές  

προετοιμάζονταν  κι  έτσι  δεν  είχαν  διάβασμα  στο  σπίτι.  Εδώ  να  αναφερθεί  ότι  

δεν  υπήρχαν  φροντιστήρια  εκτός  σχολείου  με  μόνη  εξαίρεση  τα  φροντιστήρια  

ξένων  γλωσσών.  Ένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  που  ουδέποτε  θα  βιώσουμε  στην 

χώρα  μας. 

 

Εκφράζουμε  την  πεποίθηση  πως  και  οι  υπόλοιπες  προγραμματισμένες  

συναντήσεις  θα  έχουν  ανάλογη  επιτυχία,  αφού  η  Ισπανική  ομάδα  ανέβασε  τον  

πήχυ  πολύ  ψηλά! 

 

                                                                Η  Ομάδα  των  Καθηγητών 

                                                            Μιχαλίτση  Διονυσία - Διευθύντρια 

                                             Παρασκευόπουλος  Σπυρίδων - Υπεύθυνος  Επικοινωνίας   

                                                    Λυκούδη  Άννα - Μέλος  Παιδαγωγικής  Ομάδας 


