Σηαθμοί ζηη διαδρομή σλοποίηζης ηοσ προγράμμαηος Comenius
“Eco –Tourism: a green path to future”
Οκηώβριος 2012: Η δηεπζύληξηα ηνπ ΓΔΛ Κάησ Αραΐαο, θ. Αιεμάλδξα Κνπαλά,
ζπκκεηέρεη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθό ζεκηλάξην εμεύξεζεο εηαίξσλ ζηελ πόιε Pultusk ηεο
Πνισλίαο.
Οκηώβριος 2012 – Φεβροσάριος 2013: Γηαξθήο ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
εθπξνζώπσλ επηθνηλσλίαο (θ. Φσηεηλή Φξαληδή γηα ην ειιεληθό ζρνιείν) γηα ηε
δηακόξθσζε ηεο αίηεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηινγή ηίηινπ, ζεκαηηθώλ
πεξηνρώλ, ζηόρσλ θαη παηδαγσγηθώλ ηερληθώλ.
Φεβροσάριος 2013: Τπνβνιή αίηεζεο.
Ιούλιος 2013: Έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ην ΙΚΤ.
Σεπηέμβριος 2013:
- Η παηδαγσγηθή νκάδα ζπγθξνηείηαη θαη απνηειείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Αιεμάλδξα
Κνπαλά (δηεπζύληξηα), Φσηεηλή Φξαληδή (ππεύζπλε πινπνίεζεο), Αγγειηθή Ρεηζηλά,
Αηκηιία ηαθνβέιε, νθία Κσλζηαληηλνπνύινπ, Αγγειηθή Καλειινπνύινπ, Βάζηα

Υξπζαλζαθνπνύινπ θαη Γεκήηξε Γηαλλαθόπνπιν.

- Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώλνληαη θαη δίλνπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο.
- Πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ πξώηε επίζθεςε ζην εμσηεξηθό.
- Πξαγκαηνπνηείηαη ζύζθεςε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΓΔΛ Κ. Αραΐαο ώζηε λα
ζπγθξνηεζνύλ εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ ρσξώλ
ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
27 Σεπηεμβρίοσ-2 Οκηφβρίοσ: Πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε επίζθεςε ζην Vikurskoli
ζηελ πόιε VIK ηεο Ιζιαλδίαο. πκκεηέρνπλ κόλν εθπαηδεπηηθνί θαη από ηηο 7 ρώξεο.
Καηά ηελ επίζθεςε νη εθπαηδεπηηθνί–κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο εγγξάθνληαη ζην etwinning θαη αλαπηύζζεηαη δίθηπν επαθώλ θαη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο,
δξνκνινγείηαη ε εγγξαθή ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαη
νξηζηηθνπνηείηαη ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.


Οκηώβριος 2013:
 Δλεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ, ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη
θεδεκόλσλ γηα ηελ επίζθεςε κε παξνπζίαζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, αλακλεζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ θαη ραξηώλ ηεο Ιζιαλδίαο.
 Δλεκέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ Αραΐαο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ
ιήθζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Ιζιαλδία θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο –

αλάζεζε επίβιεςεο δξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από θάζε νκάδα καζεηώλ.
 Δλεκέξσζε καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα, ρσξηζκόο ηνπο ζε νκάδεο (35 αηόκσλ) -θάζε νκάδα έρεη ην όλνκα κηαο ρώξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκααλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζε θάζε νκάδα θαη επίβιεςε θάζε νκάδαο από έλαλ

εθπαηδεπηηθό ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο.

 Σειηθή επηινγή ησλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα, κε βάζε ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ νηθνηνπξηζκό θαη ηε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθό επίπεδν αιιά

θαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο (πηπρία μέλσλ γισζζώλ θαη ζπλέληεπμε ζηα αγγιηθά).
Κάζε ζρνιείν δεκηνπξγεί αξρείν ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο (power point) ησλ
πεξηνρώλ όπνπ αλήθνπλ ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, αξρείν
ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο (power point) ηεο δηθήο ηνπ πεξηνρήο από ηελ
άπνςε ηεο γεσξγίαο, ησλ απνζεκάησλ λεξνύ θαη ησλ νξεηβαηηθώλ δηαδξνκώλ.
Κάζε ζρνιείν δεκηνπξγεί ειεθηξνληθό ράξηε ηεο Δπξώπεο κε επηζήκαλζε ησλ
ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα.
Γίλεηαη δηαγσληζκόο ζε θάζε ζρνιείν γηα ηε δεκηνπξγία ινγόηππνπ (logo) ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Νοέμβριος 2013:

Η παηδαγσγηθή νκάδα ζπλαληά θαη ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο. 

Σειηθή επηινγή ηνπ ινγόηππνπ ζηελ δεύηεξε ζπλάληεζε ζηα Καλάξηα Νεζηά
(Ννέκβξηνο 2013) κεηαμύ ησλ εθηά επηιεγκέλσλ από θάζε ζρνιείν. Νηθήηξηα ε Ιζπαλία! 

Αξρίδνπκε λα δεκηνπξγνύκε έλα γισζζάξην νηθνινγηθώλ όξσλ κε βάζε ηα ειιεληθά θαη
αγγιηθά. Κάζε ρώξα ζα πξνζζέζεη ηε κεηάθξαζε ζηε δηθή ηεο γιώζζα θαη θαηλνύξηεο
ιέμεηο. 
Γεκέμβριος 2013:
Φηηάρλνπκε θαη ηαρπδξνκνύκε ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο ζε όια ηα ζρνιεία πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. 

πκπιεξώλνπκε εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ
ζηελ πεξηνρή καο.


• Μάρηιος 2014: επίζκευη ζηην Οσγγαρία
• Σεπηέμβριος 2014: επίζκευη ζηην Πολφνία
• Οκηώβριος 2014: επίζκευη ζηην Βέλγιο
• Μάρηιος 2015: σποδοτή εηαίρφν ζηην Δλλάδα Ι
σποδοτή εηαίρφν ζηην Δλλάδα ΙΙ
σποδοτή εηαίρφν ζηην Δλλάδα ΙΙΙ
 Απρίλιος 2015: επίζκευη ζηην Γερμανία, Wörth

 Μαχος 2015: Από ηην Κ. Αταΐα ζηις Καναρίοσς Νήζοσς!
 Δηικέηα Ποιόηηηας για ηο πρόγραμμα Comenius «Eco-tourism a green path to
future»

