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Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων
για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο διάστημα 25/9/2016 έως 1/10/2016
στο σχολείο Hólabrekkuskóli, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί :
Πρέντζα Λαμπρινή (ΠΕ06)
Συλιβέστρου Λαμπρινή (ΠΕΟ4)
Συμμετέχοντες μαθητές:
Ζάγκλη Χριστίνα Λουϊζα
Ζέζα Ειρήνη- Αικατερίνη
Μοσχονά Θεανώ
Τσακιρίδης Αλέξανδρος
Στοιχεία της δραστηριότητας
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και μαθητές μετακινήθηκαν στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ2 με τίτλο “WAY TO GOpaths of life ” και αριθμό σύμβασης 2015-1-FI01-KA219-009059_3 με σκοπό τη συμμετοχή
των μαθητών σε κοινές διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες με τους μαθητές σχολείων
από Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Κροατία και Σλοβακία με τίτλο «Το μονοπάτι της
Φύσης».
Υπεύθυνο για την διοργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ήταν το σχολείο
Hólabrekkuskóli στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Προετοιμασία της επίσκεψης
Είχε προηγηθεί η δημιουργία οπτικό-ακουστικού υλικού με το λογισμικό Thinglink από τους
μαθητές του σχολείου μας σχετικά με τις φυσικές ομορφιές και αξιοθέατα της χώρας μας
https://www.thinglink.com/scene/802077400270635010. Το υλικό έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του προγράμματος https://waytogopathsoflife.wordpress.com/ και στο blog του
σχολείου μας. http://blogs.sch.gr/1gympyrg/
Η ομάδα των Ελλήνων μαθητών ενημερώθηκε για το θέμα του course από την υπεύθυνη του
προγράμματος κ. Αργυροπούλου Μαγδαληνή καθώς και για τις δραστηριότητες που θα
πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
Δεν πραγματοποιήθηκε γλωσσική προετοιμασία διότι το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας των συγκεκριμένων μαθητών είναι πολύ καλό.
Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και τρεις ενημερωτικές
συναντήσεις με τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία, αρκετές μέρες πριν την μετακίνηση, μέσω Facebook και emails με τους αντίστοιχους Ισλανδούς μαθητές που τους φιλοξένησαν, οπότε έτσι είχε ήδη
αναπτυχθεί μια φιλική σχέση που ενίσχυσε το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των οικογενειών.
Οι οικογένειες των μαθητών επέλεξαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα για δώρα στις
οικογένειες φιλοξενίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
25/09/2016 Κυριακή (1η ημέρα)
Αναχώρηση από Πύργο για Αθήνα και άφιξη, μέσω Ντίσελντορφ, στο Ρέικιαβικ.
26/09/2016 Δευτέρα (2η ημέρα)
09.00- 10.00:Υποδοχή στο σχολείο Hólabrekkuskóli και πρωινό σε μαθητές και καθηγητές
στην τραπεζαρία του σχολείου.
10.00 -11.00:

Παρουσίαση των ομάδων των σχολείων και

προβολή των παρουσιάσεων από τους μαθητές των σχολείων
της κάθε χώρας σχετικά με το συγκεκριμένο course.

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε

11.00– 12.00:

workshops για τη δημιουργία κατασκευών με φυσικά υλικά.
12.00-13.00: Διάλειμμα για φαγητό στο σχολείο.
13.00-15.00: Επίσκεψη στο γυμναστήριο του σχολείου

και

συνεργασία των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες.
Επίσκεψη των μαθητών στο κολυμβητήριο. Ενημέρωση των
καθηγητών για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισλανδίας και το
νέο πρόγραμμα αξιολόγησης.
15.00 -16.30: Συνάντηση των συντονιστών του προγράμματος
σχετικά με την υλοποίηση δραστηριοτήτων των επόμενων
course στην Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία. Κατά τη διάρκεια
της

συνάντησης

συντονιστές

για

έγινε

επίσης

αξιολόγηση

από

τους

την

μέχρι

τώρα

υλοποίηση

των

δραστηριοτήτων, τη συνεργασία των εταίρων, τη συμμετοχή
των μαθητών στο πρόγραμμα αλλά και τα οφέλη που
αποκόμισαν.
16.30: Επιστροφή μαθητών στις οικογένειες.

27/9/2016 Τρίτη (3η ημέρα)
09.00-11.00: Συνάντηση στο σχολείο Hólabrekkuskóli και περιήγηση στο χώρο και στις
εγκαταστάσεις του σχολείου.

11.00-13.00: Πεζοπορία στην κοιλάδα Ellidaárdalur, στο κέντρο
του Ρέικιαβικ κοντά στο σχολείο.
13.00-14.00: Διάλειμμα για φαγητό στο σχολείο.
14.00-16.00: Επίσκεψη στο Family Park and Zoo στο Ρέικιαβικ.
16.00-17.30: Κολύμβηση στο Laugardalslaug Swimming Pool.
17.30: Επιστροφή μαθητών στις οικογένειες.

28/9/2016 Τετάρτη (4η ημέρα)
08.30 – 10.30: Επίσκεψη στον καταρράκτη Seljalandsfoss.
10.30-12.00: Πεζοπορία στην περιοχή Seljavallalaug και επίσκεψη
στη φυσική γεωθερμική πισίνα Seljavallalaug.
12.00-13.00: Γεύμα
13.00-14.00:

Επίσκεψη

στο

Ιδιωτικό

Κέντρο

Επισκεπτών

Eyjafjallajökull Þorvaldseyri Visitor Centre και παρακολούθηση
video σχετικά με την ηφαιστειακή έκρηξη το 2010 του ηφαιστείου
/παγετώνα Eyjafjallajökull.
14.00-15.00: Επίσκεψη στον καταρράκτη Skógafoss
15.00-17.00: Επίσκεψη στο Γεωπάρκο Katla και στον παγετώνα
Solheimajokull Glacier.
16.00-17.00: Επίσκεψη στην παραλία Reynisfjara -Black Sand Beach
17.00: Επιστροφή στο Ρέικιαβικ

29/9/2016 Πέμπτη (5η ημέρα)
Περιήγηση στη διαδρομή του λεγόμενου ¨Χρυσού Κύκλου» . Πρόκειται για μία διαδρομή με
ενδιαφέροντα φυσικά αξιοθέατα..
8.30-10.30: Πρώτη στάση στο Vinaskógur «Δάσος της Φιλίας».
Μαθητές και καθηγητές πήραν μέρος σε δεντροφύτευση ως
ένδειξη φιλίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια
αναδάσωσης που καταβάλλει η χώρα.
10.30-12.30: Δεύτερη στάση στο Εθνικό Πάρκο Þingvellir.
12.30-13.30:

Επίσκεψη

στη

Διαδραστική

Έκθεση

εργοστασίου παραγωγής ενέργειας.
13.30-14.30: Γεύμα
14.30-15.30: Επίσκεψη στo Geysir –Θερμοπίδακας
15.30-16.30: Επίσκεψη στον καταρράχτη Gullfoss
16.30: Επιστροφή στο Ρέικιαβικ.

του

30/9/2016 Παρασκευή (6η ημέρα)
Περιήγηση στη Χερσόνησο Reykjanes, γνωστή για την ηφαιστειακή και γεωθερμική της
δραστηριότητα. Αποτελεί παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO και το μοναδικό σημείο όπου η
μεσο-ωκεάνια ράχη του Ατλαντικού ανέρχεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
8.30-9.30: 1η στάση στη Λίμνη Kleifarvatn
9.30-10.30: 2η στάση στη Γεωθερμική περιοχή Krýsuvík.
10.30-11.30: 3η στάση στην περιοχή κοντά στο Φάρο Reykjanesviti
11.30-12.30: 4η στάση στη Γέφυρα των Δύο Ηπείρων, σημείο όπου
συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Αμερικής.
12.30-13.30: Γεύμα
13.30: Επιστροφή στο Ρέικιαβικ.
19.00-21.00: Αποχαιρετιστήριο πάρτι για

μαθητές και

καθηγητές.

1/10/2016 Σάββατο (7η ημέρα)
Aναχώρηση από Ρέικιαβικ. Άφιξη στην Αθήνα μέσω Κοπεγχάγης. Επιστροφή στον Πύργο
στις 19.30.

Αντίκτυπος και αξιοποίηση αποτελεσμάτων της δραστηριότητας
Η συγκεκριμένη κινητικότητα είχε θετική επίδραση και στους τέσσερις μαθητές μας από τις
πρώτες ώρες παραμονής στην χώρα υποδοχής. Παρουσίασαν με επιτυχία την εργασία που
είχαν εκπονήσει και συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις κοινές δράσεις με τους μαθητές των
άλλων σχολείων. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν σπάνια φυσικά φαινόμενα όπως
το Βόρειο Σέλας, παγετώνες και θερμοπίδακες. Ο εντυπωσιασμός και ο θαυμασμός ήταν τα
συναισθήματα που κυριάρχησαν σε όλη την αποστολή γιατί η Ισλανδία είναι ένας ιδιαίτερος
προορισμός και το πρόγραμμα ήταν έτσι διαμορφωμένο που μας έδωσε την ευκαιρία να τη
γνωρίσουμε. Η διαμονή τους στις οικογένειες των Ισλανδών μαθητών έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των μαθητών και στην ανταλλαγή
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την κουλτούρα και την καθημερινότητα της κάθε
χώρας. Τις εμπειρίες αυτές έχουν ήδη μεταδώσει και στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου
μας.
Οι εκπαιδευτικοί είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα
της Ισλανδίας και να εξοικειωθούμε ακόμα περισσότερο με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές
που καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε για την επίτευξη των στόχων μας κατά τη διάρκεια
του προγράμματος. Η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών με τους εκπαιδευτικούς- μέλη
και των άλλων αποστολών αποτελεί πηγή ανατροφοδότησης τόσο για το σχολικό μας
περιβάλλον όσο και για συναδέλφους εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων της περιοχής μας.
Οι μαθητές από κάθε σχολείο έχουν ήδη αναρτήσει ταξιδιωτικά ημερολόγια στην ιστοσελίδα
του προγράμματος. Έχει επίσης αναρτηθεί ταξιδιωτικό ημερολόγιο των Ελλήνων μαθητών
στο blog του σχολείου μας και έχει δοθεί μία συνέντευξη Τύπου από τους μαθητές και
καθηγητές που συμμετείχαν στη μετακίνηση στην τοπική εφημερίδα «Πατρίς».
Υπεύθυνη σύνταξης της έκθεσης:
Αργυροπούλου Μάγδα.

