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Οργάνωση 2η επίσκεψης με μαθητές 

 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/KA2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα 
της Σχολικής Εκπαίδευσης 

  

ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τίτλος:  «#Create_collaboratively #Teach_Locally #Share_Globally #Act_Sustainably»   
Αριθμός Σύμβασης:  2015-1-ES01-KA219-015922_2 
Ιστοσελίδα: www.4sustainable.eu  

 

 
Επωνυμία ιδρύματος/ οργανισμού προέλευσης: Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων 
 
Τόπος (πόλη/περιφέρεια/χώρα): Βραχναίικα-Πάτρα / Δυτικής Ελλάδας / Ελλάδα 
 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος εκπαιδευτικού 1: Σοφίας Θωμάς 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος εκπαιδευτικού 2: Μπίστα Μαργαρίτα 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος εκπαιδευτικού 3: Βάσιου Μαρία 
 
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 24  
 

 

Επωνυμία ιδρύματος(-ων)/ οργανισμού(-ών), όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη:           
ΓΕΛ Βραχναιίκων 
 

mailto:mail@lyk-vrachn.ach.sch.gr
http://www.4sustainable.eu/
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Τόπος (πόλη/περιφέρεια/χώρα): Βραχναίικα – Πάτρα (Ελλάδα) 

 

Είδος επίσκεψης: 

2nd Short-term exchange με μαθητές. 

Θέμα: Νερό 

Ημερομηνίες διεξαγωγής επίσκεψης (συμπεριλαμβανομένων των ημερών της μετακίνησης): 
από  (10/04/2016) έως  (16/04/2016) 

 
Περιεχόμενο της επίσκεψης: 
 

Περιγραφή:  

Αριθμός συμμετεχόντων από άλλες χώρες: 18 Μαθητές και 6 Καθηγητές 
 
Χώρες προέλευσης συμμετεχόντων: Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο 
 
Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλική 

 
Πριν την επίσκεψη: 

Δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την 
επίσκεψη. 

 
Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο 1η συνάντηση με μαθητές στο Veurne – Βέλγιο. Στην 
συνάντηση αυτήν έγινε ο προγραμματισμός για την 2η συνάντηση με μαθητές στην Ελλάδα. 
Αναλύσαμε όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα και θέσαμε τις 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που έπρεπε να λάβουν χώρα σε κάθε σχολείο. Τέλος, 
συζητήσαμε όλα τα οργανωτικά θέματα σχετικά με την επίσκεψη στην Ελλάδα.  

Η συνεργασία μέχρι την επίσκεψη ήταν άριστη. Η συνεργασία και συντονισμός γινόταν με  
e-mail και  skype.  

 

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας.  

Ενημερώσαμε τους γονείς, τους μαθητές και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την 
επικείμενη επίσκεψη. Ζητήσαμε την εκτίμηση τους και τις προτάσεις τους  για την 
υλοποίηση του σχεδίου.  

Οι μαθητές που ταξίδεψαν στην Ελλάδα δημιούργησαν το προφίλ με την εφαρμογή 
Voiki.com, χρησιμοποιώντας αντί για φωτογραφία τους ένα Avatar. Αυτό έγινε έτσι ώστε οι 
Έλληνες συμμαθητές τους να τους επιλέξουν  με βάση τα ενδιαφέροντα, χωρίς στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. Επίσης όλοι οι μαθητές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Erasmu+ 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο πάνω σε όλες τις δραστηριότητες που θα λάμβαναν χώρα 
στην επίσκεψη έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τις γνώσεις τους πριν την συνάντηση. Το ίδιο 
ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν και μετά την επίσκεψη. 

Δημοσιεύτηκα δελτίο τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. 

Η Ελληνική ομάδα ετοίμασε όλη την οργάνωση (περιγραφή δραστηριοτήτων, φύλλα 
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εργασίας, δράσεις, επισκέψεις κ.λ.π) 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 

Την Κυριακή μεταβήκαμε με ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Αθήνα για να 
παραλάβουμε τις αποστολές. Έγινε ξενάγηση στην Ακρόπολη και το μουσείο της Ακρόπολης. 
Αργά το βράδυ φθάσαμε Βραχναίικα. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των 
συμμαθητών τους και οι εκπαιδευτικοί τακτοποιήθηκαν σε ξενοδοχείο. 

Τη Δευτέρα, συναντηθήκαμε όλοι οι συμμετέχοντες στο Erasmus + στο σχολείο μας όπου 
έγινε το καλωσόρισμα  από τον διευθυντή, και τον Έλληνα συντονιστή. Στην συνέχεια 
παρουσιάστηκαν δύο βίντεο, το ένα ήταν σχετικό με τις προετοιμασίες της συνάντησης και 
το δεύτερο ήταν αφιερωμένο στα αξιοθέατα της περιοχής μας. Στη συνέχεια οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια γνωριμίας. Ακολούθως, 
έγινε η προετοιμασία των δύο ομάδων για τον αγώνα επιχειρηματολογίας με θέμα την 
ιδιωτικοποίηση του νερού. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο με 
θέμα τα τρόφιμα και το νερό που είχαν δημιουργηθεί από όλες τις ομάδες Erasmus+.  Τέλος, 
έγινε με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας επιχειρηματολογίας που ήταν και η πρώτη μας δράση! 

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η  2η Δράση. Έγινε επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό σταθμό του 

Γλαύκου. Επίσκεψη σε παραδοσιακό νερόμυλο στην Περιβόλα. Επίσκεψη στο «Σπίτι του 

Νερού». Και στις τρεις περιπτώσεις έγινε μελέτη πεδίου  και οι μαθητές κλίθηκαν να 

συμπληρώσουν σχετικά φύλλα εργασίας. Επίσης έγινε περιήγηση στην παλιά πόλη της  

Πάτρας, στο Ρωμαϊκό Ωδείο και το Κάστρο της Πάτρας. 

Την Τετάρτη έγινε η 3η Δράση. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μεσολόγγι και 

υλοποιήθηκε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: «Λιμνοθάλασσα και αλυκές 

Μεσολογγίου». Όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΚΕΠ 

Μεσολογγίου. Καταρχήν έγινε μια θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος, και στην 

συνέχεια έγινε μελέτη πεδίου. Επίσης έγινε και επίσκεψη στην πόλη της Ναυπάκτου. 

Επιστρέψαμε Πάτρα με το ferry boat. 

Την Πέμπτη έγινε ολοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία. Έγινε ξενάγηση 
στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο. Οι μαθητές έκαναν αγώνα δρόμου 
στο αρχαίο στάδιο. Είχαν την τύχη να δουν την γενική πρόβα για την αφή της Ολυμπιακής 
φλόγας. Το απόγευμα περπατήσαμε στην παραλία της Κουρούτας  

 

Την Παρασκευή έγιναν οι εξής δράσεις στο σχολείο μας: 

 Δράση 4η: Δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής από μεικτή ομάδα μαθητών. 

 Δράση 5η: Πείραμα σπατάλης νερού στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 

σχολείου μας. Δράση με μικρότερους μαθητές από το Δημοτικό και Γυμνάσιο 

Βραχναιίκων.  

 Δράση 6η: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μεικτές ομάδες και δημιούργησαν υλικό στην 

Αγγλική γλώσσα (σχέδια μαθήματος) και στην συνέχεια τα δίδαξαν σε μαθητές του 

Γυμνασίου Βραχναιίκων.  
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 Βράδυ: Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ανοικτή στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο 

διάχυσης του προγράμματος. 

Το Σάββατο νωρίς το πρωί έγινε η αναχώρηση από τα Βραχναίικα των εταίρων για την 

πατρίδα τους. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες τις δραστηριότητες μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του 
προγράμματός μας: www.4sustainable.eu  η δημιουργία, η επιμέλεια και η ενημέρωση της 
οποίας γίνεται από την Ελληνική ομάδα. 

 
Μετά την επίσκεψη: 

 Ενημερώσαμε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος (www.4sustainable.eu) 
καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του σχολείου μας (www.lyk-vrachn.gr). 

 Οι μαθητές που συμμετέχουν στο Erasmus+  συμπλήρωσαν το ίδιο 
ερωτηματολόγιο που είχαν συμπληρώσει και πριν την επίσκεψη έτσι ώστε να 
δούμε την σχετική πρόοδο. 

 Έγινε αξιολόγηση την επίσκεψης από τους  εκπαιδευτικούς όλων των χωρών 
μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 

 Μιλήσαμε με όλους τους μαθητές και τους παρουσιάσαμε όλο το παραπάνω 
υλικό, καθώς και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

 Οι μαθητές μετέφεραν τις εμπειρίες τους στους συμμαθητές τους. 
 
Συμπεράσματα: 

Η συνάντηση ήταν απόλυτα επιτυχημένη! Η συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ήταν 
άριστη. Οι δραστηριότητες πολύ καλά οργανωμένες με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μαθητές 
συνεργάστηκαν υποδειγματικά μεταξύ τους και συμπλήρωσαν όλα τα απαιτητικά φύλλα εργασίας με 
επιτυχία. Η φιλοξενία των ξένων μαθητών από τις Ελληνικές οικογένειες ήταν υποδειγματική! Οι 
μαθητές έμειναν κατενθουσιασμένοι, αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες.    
Όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αίτηση μας υλοποιήθηκαν! 
 

 

 

Ημερομηνία: 13/05/2016 

Τόπος: Βραχναίικα 

Υπογραφή συντονιστή προγράμματος  

 Σοφίας Θωμάς 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ 

 

Τσιμάς Κων/νος 

 
 
 

http://www.4sustainable.eu/
http://www.4sustainable.eu/
http://www.lyk-vrachn.gr/

