
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 
ηεο Φσηεηλήο Φξαληδή, θηινιόγνπ θαη ηεο Αγγειηθήο Ρεηζηλά, θηινιόγνπ, 

εθπαηδεπηηθώλ ζην ΓΔΛ Κ. Αραΐαο θαη κειώλ ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο 

πινπνίεζεο ζρεδίνπ ηξαηεγηθήο ύκπξαμεο απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ 

κε ηίηιν «R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & 

Cultural Tolerance)» θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ  δεύηεξε επίζθεςε ζην 

ζρνιείν Publiczne Gimnazjium Nr 1 w Birczy ηεο πόιεο Bircza ηεο Πνισλίαο 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Η ηξαηεγηθή ύκπξαμε απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ρνιηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία ην «ΓΔΝΙΚΟ 

ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ» ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο, έρεη εγθξηζεί θαη 

επηρνξεγείηαη από ην ΙΚΤ (Αξηζκόο ύκβαζεο: 

2016‐1‐ES01‐KA219‐025156_5). 

Η δηάξθεηα ηνπ ρεδίνπ νξίδεηαη ζε 24 κήλεο θαη δηαξθεί από 

01/09/2016 έσο θαη 31/08/2018. ε απηήλ ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία από 6 

επξσπατθέο ρώξεο (Διιάδα, Ιζπαλία, Γεξκαλία, Ιζιαλδία, Φηλιαλδία θαη 

Πνισλία).  

  Η δεύηεξε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν Publiczne 

Gimnazjium Nr 1 w Birczy ηεο πόιεο Bircza ηεο Πνισλίαο κε δηάξθεηα από ηo 

άββαην 18 Μαξηίνπ έσο θαη ην άββαην 25 Μαξηίνπ 2017. ε απηήλ 

ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο θαη από ηηο 6 ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. Η 

ειιεληθή απνζηνιή απνηειείην από 2 θαζεγήηξηεο – ζπλνδνύο θαη ηξεηο 

καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

 

 

                       Κάησ Αραΐα  3/4/2017 

                     Α.Π:  114  

 
      ΠΡΟ: Π.Γ.Δ Γπη. Διιάδαο 
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1. Πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο 

 

Πξηλ ηελ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπ ΓΔΛ Κ. Αραΐαο, θαζώο θαη κηα ζεηξά  ζπλαληήζεσλ ηεο 

παηδαγσγηθήο νκάδαο, ώζηε λα ζπγθξνηεζνύλ εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο 

πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ ρσξώλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη εξσηήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ επηζθεπηόκελνπ ζρνιείνπ.  

 Δπίζεο, ελεκεξώζεθαλ νη καζεηέο γηα ην πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο 

θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ είρε ζρεδηάζεη ην πνισληθό ζρνιείν θαη 

πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο (π.ρ. πξνεηνηκαζία γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε αγγιόθσλε ζεαηξηθή παξάζηαζε – εθκάζεζε ησλ ξόισλ ηνπο). 

Αθόκα, νη καζεηέο πνπ επξόθεηην λα ηαμηδέςνπλ θαη λα θηινμελεζνύλ 

ζπκπιήξσζαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξσηεκαηνιόγηα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

ηαθηνπνίεζή ηνπο ζε νηθνγέλεηεο ππνδνρήο, ελώ ήξζαλ ζε επαθή θαη 

αλέπηπμαλ ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πνισλνύο καζεηέο πνπ ζα ηνπο 

θηινμελνύζαλ (κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο) γηα αξθεηέο εβδνκάδεο πξηλ από  ηελ επίζθεςε.    

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ησλ 

Διιήλσλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή επίζθεςε θαη 

θηινμελήζεθαλ από πνισληθέο νηθνγέλεηεο θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα πξαθηηθά 

θαη άιια ζέκαηα. 

 

 

2. Πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ αλά εκέξα 

 

άββαην, 18 Μαξηίνπ:  

02.45  αλαρώξεζε κε  mini bus από ηελ Κάησ Αραΐα γηα αεξνδξόκην 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο».   

08.25 πηήζε Α3860 Aegean Airlines γηα αεξνδξόκην Frederic Chopin, 

Βαξζνβία.  

Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Metropole ζηε Βαξζνβία, γεύκα, πεξηήγεζε 

ζηελ πόιε, επίζθεςε ζην κνπζείν “Marie Curie”. 

 

Κπξηαθή, 19 Μαξηίνπ:  

22.40 πηήζε LO 3803 από Βαξζνβία  γηα ην αεξνδξόκην Rzeszow, Jasionka.  

23.35 άθημε ζην αεξνδξόκην ηνπ Rzeszow, Jasionka , ππνδνρή από κέινο 

ηεο πνισληθήο παηδαγσγηθήο νκάδαο, κεηάβαζε ζηε Bircza, ηαθηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ησλ θαζεγεηξηώλ ζην μελνδνρείν. 

 

Δεπηέξα, 20 Μαξηίνπ:  

9.00 -10.00 επίζεκε επίζθεςε ησλ θαζεγεηώλ ζην Γεκαξρείν ηεο Bircza, 

ππνδνρή από ηνλ δήκαξρν / βησκαηηθά εξγαζηήξηα γηα ηνπο καζεηέο. 
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10:00 – 12:00 επίζθεςε ζην Forest Education Center, βησκαηηθά εξγαζηήξηα 

γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ θέληξνπ, γεύκα. 

12.30 – 14:00 δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ RESPECT/ 

επίζθεςε ησλ θαζεγεηώλ ζην ζρνιείν θαη εξγαζία ζε ζέκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 14.30 -17:00 επίζθεςε ζην Bieszczady Mountain, πεδνπνξία.   

   

Σξίηε, 21 Μαξηίνπ:  

08:00 – 12:00 εξγαζηήξηα γηα ηνπο καζεηέο θαζνδεγνύκελα από εηδηθνύο 

ςπρνιόγνπο / εξγαζία ησλ θαζεγεηώλ ζε ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.    

12:00 - 14:00 παξαθνινύζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ έμη ρσξώλ, ζρεηηθήο κε ην ζέκα ηνπ κπνύιηλγθ, θαη 

αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ ηξαγνύδηα από ηνπο καζεηέο, γεύκα. 

14:30 -17:00 εξγαζία ησλ θαζεγεηώλ γηα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

18:00 -20:00 παξαδνζηαθό πνισληθό ππαίζξην κπάξκπεθηνπ ζην δάζνο γηα 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο.  

 

Σεηάξηε, 22 Μαξηίνπ: 

08:00 – 09:00 δξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν γηα ηνπο καζεηέο. 

09.30 – 17.00 επίζθεςε ησλ  καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ όισλ ησλ ρσξώλ 

ζηελ πόιε Przemysl, ζην Kazimierz Castle θαη ζην Arlamow κε κέξηκλα ηνπ 

πνισληθνύ ζρνιείνπ. 

19:00 – 21:00 απνραηξεηηζηήξην δείπλν ζην Karczma Forest γηα ηνπο 

θαζεγεηέο,  ηνπο πνισλνύο γνλείο πνπ θηινμελνύλ καζεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπηθνύο παξάγνληεο. 

 

Πέκπηε, 23 Μαξηίνπ: 

Οινήκεξε επίζθεςε ζηελ Κξαθνβία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο 

όισλ ησλ ρσξώλ κε μελάγεζε από ηελ ππεύζπλε πινπνίεζεο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο ηεο πνισληθήο νκάδαο. 

 

Παξαζθεπή, 24 Μαξηίνπ: 

05:30 αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην Rzeszow, Jasionka  κε κέξηκλα ηνπ 

πνισληθνύ ζρνιείνπ. 

09:05 πηήζε LO3806 γηα αεξνδξόκην Frederic Chopin Βαξζνβία.  

Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Metropole ζηε Βαξζνβία, γεύκα, πεξηήγεζε 

ζηελ πόιε, επίζθεςε ζηελ πεξηνρή όπνπ βξηζθόηαλ ην γθέην ηεο Βαξζνβίαο 

θαη όπνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ιίγα ελαπνκείλαληα ζεκεία ηνπ. 

 

άββαην, 25 Μαξηίνπ:  

10:45 πηήζε A3861 Aegean Airlines από Βαξζνβία γηα αεξνδξόκην 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη θαηόπηλ αλαρώξεζε  από αεξνδξόκην κε mini – 

bus γηα Κάησ Αραΐα.    
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3. Πξντόληα- απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο 

 

Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιάβεζε από ηελ 1ε ζπλάληεζε ζηελ Ιζιαλδία, έσο ηελ παξνύζα 2ε 

ζπλάληεζε ζηελ Πνισλία (δεκηνπξγία αξρείνπ ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο 

(power point) ηεο πεξηνρήο θάζε ζρνιείνπ, δεκηνπξγία logo ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγία ράξηε ηεο Δπξώπεο κε επηζήκαλζε ησλ ζρνιείσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα, ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία 

απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθνύ κε ην ζρνιηθό εθθνβηζκό, 

δεκηνπξγία ρεηξνπνίεησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ θαη απνζηνιή κε 

ηαρπδξνκείν ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, αλάξηεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ 

θαξηώλ ζην ζρνιείν, δεκηνπξγία video ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο ζηελ 

Ιζιαλδία, θαη πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ). 

Παξνπζηάζηεθαλ από ηελ πνισληθή νκάδα ηα ζπγθεληξσηηθά – ηειηθά  

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (ζρεηηθά κε ην ζρνιηθό εθθνβηζκό) πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε όια ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαηά 

ην πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Σα επηκέξνπο δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο είραλ απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηελ πνισληθή νκάδα.   

Παξνπζηάζηεθε ζην θνηλό (θαζεγεηέο, καζεηέο, θάηνηθνη ηεο Bircza) 

καζεηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε (ζηα αγγιηθά) κε ζέκα ην ζρνιηθό εθθνβηζκό 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ζπκκεηνρή καζεηώλ θαη από ηηο έμη ρώξεο.  

Πξνβιήζεθε ην βίληεν πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην ειιεληθό ζρνιείν γηα ηελ 

πξώηε επίζθεςε ζηελ Ιζιαλδία, ελώ ιήθζεθαλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην δεύηεξν βίληεν.  

 

 

4. Πξνγξακκαηηζκόο – απνθάζεηο ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

Βξαρππξόζεζκνο πξνγξακκαηηζκόο 

(έσο ηελ επόκελε ζπλάληεζε – επηέκβξηνο  2017): 

 

Η πνισληθή νκάδα ζα αλαξηήζεη ζην e-twining ηα δύν αξρεία 

παξνπζίαζεο (power point) κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

γηα ην ζρνιηθό εθθνβηζκό. 

Η νκάδα ηεο Φηλιαλδίαο ζα δεκηνπξγήζεη έλα blog γηα λα αλαξηώληαη 

ζε απηό (θαη ζην e-twinning) ηδέεο γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (θαη 

πεξηγξαθέο εθαξκνγήο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ) πνπ κπνξνύλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο εθδειώζεηο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Ο απώηεξνο ζθνπόο είλαη 

ε δεκηνπξγία ελόο απνζεηεξίνπ δξαζηεξηνηήησλ.  

Η ειιεληθή νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη ην video ηεο δεύηεξεο ζπλάληεζεο 

θαη ζα ην αλαξηήζεη ζην e-twinning θαη ζην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Απνθαζίζηεθαλ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δύν επόκελσλ 

επηζθέςεσλ (Φηλιαλδία, επηέκβξηνο 2017 θαη Γεξκαλία Ννέκβξηνο 2017). 

 

Μαθξνπξόζεζκνο  πξνγξακκαηηζκόο: 

 

πγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ  θαη 

θαηαξηίζηεθε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ αλάξηεζή  ηνπο από θάζε ρώξα. Η 

ειιεληθή νκάδα ζα αλαξηήζεη πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνλ 

Απξίιην θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017.  

Σέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη σο πξνο ηελ νπηηθή ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε βάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην ζρνιηθό 

εθθνβηζκό πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζρνιεία. ην εμήο ζα εζηηάζνπκε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, όπσο νη ιεθηηθέο επηζέζεηο θαη ε 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ κπνύιηλγθ ζηα δηαιείκκαηα, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα αλαπηύμνπκε ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπο, ελώ νη πξνηεηλόκελεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από θάζε ζρνιείν ζα ζπλδένληαη, θαηά ην 

δπλαηόλ, κε απηέο ηηο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. 

πδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ρξήζεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ 

αλάξηεζε δεδνκέλσλ θαη πξντόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνθαζίζηεθε ε 

απνθπγή ηνπο ιόγσ ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ “θιεηζηώλ” blog, ηνπ e-twining θαη ηνπ 

vimeo γηα ηελ αλάξηεζε ησλ βίληεν.  

 

 

5. Παξαηεξήζεηο, θαιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

 

Δληππσζηαθό είλαη ην γεγνλόο πσο κηα κηθξή θσκόπνιε ηεο Πνισλίαο 

δηαζέηεη ππεξζύγρξνλν αζιεηηθό θέληξν κε πιήζνο εγθαηαζηάζεσλ θαη 

μελώλεο, πνιηηηζηηθό θέληξν θαη Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δάζνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ  γηα ηηο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θάζε είδνπο - ζρνιηθέο θαη 

κε - δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.  

Σν ζρνιείν κε ηηο θαζαξέο, θξνληηζκέλεο θαη δηαθνζκεκέλεο κε ηα έξγα  

ησλ καζεηώλ εγθαηαζηάζεηο  απνηειεί έλαλ νηθείν θαη επράξηζην ρώξν γηα 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο. 

Αθνινπζήζεθαλ βησκαηηθέο – ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηόζν γηα ηνπο καζεηέο  όζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο 

(πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο, ζεαηξηθό δξώκελν, παξνπζηάζεηο).  

Όιεο νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιήθζεθαλ κεηά από ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία όισλ ησλ εηαίξσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο καο ελαξκνλίζηεθαλ ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο καζεηώλ, έλησζαλ νηθεία ζηηο νηθνγέλεηεο 
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ζηηο νπνίεο θηινμελήζεθαλ, ζπδήηεζαλ καδί ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθό απηό 

ηαμίδη απνηέιεζε γηα απηνύο κία εμαηξεηηθά ζεηηθή εκπεηξία. 

 

 

6. Πξνβιήκαηα – δπζθνιίεο θαη πώο μεπεξάζηεθαλ 

Οη όπνηεο δπζθνιίεο ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ην ηαμίδη 

θαη ηε δηακνλή ζηε ρώξα (πνιύσξν ηαμίδη, ώξεο πηήζεο, δηαθνξά λνκίζκαηνο 

θιπ) δελ πξόιαβαλ θαλ λα παξνπζηαζηνύλ ράξε ζηελ επγεληθή θαη θηιόμελε 

νξγάλσζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ ηεο Πνισλίαο. Η ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ππόινηπσλ ρσξώλ θαη ε θηινμελία ήηαλ εμαηξεηηθή.  

Να ζεκεηώζνπκε ζε απηό ην ζεκείν πσο ε απνθπγή πξνβιεκάησλ 

ήηαλ απνηέιεζκα θαη ηνπ έγθαηξνπ ζρεδηαζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο 

από ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ: ε έθδνζε ησλ αεξνπνξηθώλ 

εηζηηεξίσλ έλα εμάκελν πεξίπνπ πξηλ ηελ επίζθεςε ζηελ Πνισλία καο έδσζε 

ηε δπλαηόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ, άλεηνπ (επηινγή θαηάιιεισλ σξώλ πηήζεο) 

θαη αζθαινύο (επηινγή αεξνδξνκίσλ κόλν εληόο Πνισλίαο) ηαμηδηνύ.  

 

 

7. Αληίθηππνο ζε καζεηέο – θαζεγεηέο / δηάρπζε 

 

Δλεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ επίζθεςε, κε παξνπζίαζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, βίληεν θαη 

αληηθεηκέλσλ (λνκίζκαηα, αλακλεζηηθά, ράξηεο) από ηελ Πνισλία.  

Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο (http://blogs.sch.gr/lyk-k-

ac/)  θαη ζην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο (http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/), 

πιηθνύ από ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. 

Λεπηνκεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ 

Αραΐαο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Πνισλία θαη 

ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο – αλάζεζε επίβιεςεο δξάζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ από θάζε νκάδα καζεηώλ. 

 

 

 

 

Κ. Αραΐα, 3/4/2017   

                             

   

                                                                           Οη θαζεγήηξηεο 

                             

                                     Φσηεηλή Φξαληδή 

 

                                                                                                  

                                                                  Αγγειηθή Ρεηζηλά 

http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/
http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/
http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/

