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ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 
τθσ Αιμιλίασ ιακοβζλη, οικονομολόγου, υπεφκυνθσ υλοποίθςθσ ςχεδίου 

ςτρατθγικισ ςφμπραξθσ αποκλειςτικά μεταξφ ςχολείων με τίτλο «R.E.S.P.E.C.T. 

(Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance)» και τθσ 

Αγγελικήσ Ρετςινά, φιλολόγου – μζλουσ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ, εκπαιδευτικϊν 

ςτο ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν δεφτερθ ςυνάντθςθ  (Learning, 

Teaching and Training Activity) ςτο Mittelschule Wörth an der Donau ςτο Wörth an 

der Donau τθσ Γερμανίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  
 

Η Στρατθγικι Σφμπραξθ αποκλειςτικά μεταξφ ςχολείων ςτο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ Erasmus+ Σχολικι Εκπαίδευςθ, ςτθν οποία το «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ 

ΑΧΑΪΑΣ» ςυμμετζχει ωσ εταίροσ, ζχει εγκρικεί και επιχορθγείται από το ΙΚΥ (Αρικμόσ 

Σφμβαςθσ: 2016‐1‐ES01‐KA219‐025156_5). Η διάρκεια του Σχεδίου ορίηεται ςε 24 

μινεσ και διαρκεί από 01/09/2016 ζωσ και 31/08/2018. Σε αυτιν ςυμμετζχουν 

ςχολεία από 6 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Ελλάδα, Ιςπανία, Γερμανία, Ιςλανδία, Φινλανδία 

και Ρολωνία).  
  

Η δεφτερθ επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτο Mittelschule Wörth an der 

Donau ςτο Wörth an der Donau τθσ Γερμανίασ με διάρκεια από τθν Τετάρτθ 8 ζωσ 

και τθν Τρίτθ 14 Νοεμβρίου 2017. Σε αυτιν ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ 

από τισ 6 ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. 
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1. Προετοιμαςία τησ επίςκεψησ 
 

Ρριν τθν επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ενθμζρωςθ του ςυλλόγου των 

κακθγθτϊν του ΓΕΛ Κ. Αχαΐασ, κακϊσ και ςφςκεψθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ, ϊςτε 

να ςυγκροτθκοφν ερωτιματα και προτάςεισ προσ τουσ ςυναδζλφουσ των άλλων 

χωρϊν ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Ρραγματοποιικθκε επίςθσ 

ςυνάντθςθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ και των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα. Στθ ςυνάντθςθ ζγινε αναφορά ςτισ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτο 

ςχολείο μασ από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ ςτθν Φινλανδία μζχρι τθν παροφςα 

ςυνάντθςθ και ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ομάδασ μασ κατά το δεφτερο χρόνο του 

προγράμματοσ. 
 

2. Πρόγραμμα δραςτηριοτήτων ανά ημζρα 
 

Σετάρτη, 8 Νοεμβρίου: 

 Αναχϊρθςθ από Κάτω Αχαΐα ςτισ 07:00 με minibus για Ακινα, αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιηζλοσ, και πτιςθ για Μόναχο, αεροδρόμιο Munich International ςτισ 12:55 

(πτιςθ  LH 1751 - LUFTHANSA).  

 Άφιξθ ςτο Μόναχο, αεροδρόμιο Munich International, ςτισ 14:30. 

 Μετάβαςθ ςτο Wörth an der Donau με δθμόςια ςυγκοινωνία, τακτοποίθςθ των 

μακθτϊν ςτισ οικογζνειεσ υποδοχισ και των κακθγθτϊν ςτο ξενοδοχείο Geier. 
 

Πζμπτη, 9 Νοεμβρίου: 

 08:30-10:00 Υποδοχι ςτο ςχολείο καλωςόριςμα από το διευκυντι, γνωριμία με 

τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου. Ρεριιγθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου 

(γραφείο κακθγθτϊν, βιβλιοκικθ, αμφικζατρο, γυμναςτιρια, εργαςτιρια).  

 10:00-13:00 Εργαςία για το πρόγραμμα. 

 13:00 Γεφμα ςτο εςτιατόριο του ςχολείου.  

 14:00 Επίςκεψθ ςτο Δθμαρχείο, υποδοχι από τον Διμαρχο Anton Rothfischer 

και τον ευρωβουλευτι Arne Gericke. 

 15:30 Ξενάγθςθ ςτο Wörth an der Donau. 

 18:30 Δείπνο υποδοχισ με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ. 
 

Παραςκευή, 10 Νοεμβρίου: 

 08:00-11:00 Επίςκεψθ ςτο ςχολείο. Ραρουςίαςθ ςχεδίου διαμεςολάβθςθσ για 

τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων από τθν κοινωνικι λειτουργό του ςχολείου. 

Ραρουςίαςθ μεταβατικισ τάξθσ για τθν ζνταξθ μεταναςτϊν και προςφφγων που 

φοιτοφν ςτο ςχολείο ςε κανονικζσ τάξεισ. 

 11:00 Μετάβαςθ ςτο Regensburg. Επίςκεψθ ςτον οργανιςμό που παρζχει 

εκπαίδευςθ ςε μακθτζσ που αποφεφγουν το ςχολείο. 

 12:30 Γεφμα. 

 14:00 Ξενάγθςθ ςτο Regensburg. 
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 18:00 Επιςτροφι ςτο Wörth an der Donau – δείπνο.  
 

άββατο, 11 Νοεμβρίου: 

 09:30-14:00 Μετάβαςθ και περιιγθςθ ςτο Regensburg (παλαιά πρωτεφουςα τθσ 

Βαυαρίασ). 

 14:00 Γεφμα ςε εςτιατόριο ςτο Regensburg. 

 17:00 Επιςτροφι ςτο  Wörth an der Donau, επίςκεψθ ςτθν κακολικι εκκλθςία. 

 19:00 Δείπνο.  
 

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου: 

 07:45 Μετάβαςθ και ξενάγθςθ ςτο μεςαιωνικό κάςτρο "Schloss Prunn".  

 11.30 Ρεριιγθςθ με ξενάγθςθ ςτο ηυκοποιείο Kuchlbauer – γεφμα. 

 15.30 Επιςτροφι ςτο Wörth an der Donau. 

 18:30 Δείπνο. 
 

Δευτζρα, 13 Νοεμβρίου: 

 08:00-09:00  Μετάβαςθ ςτο ςχολείο. Ραρουςίαςθ του προγράμματοσ SOR 

(ςχολείο χωρίσ ρατςιςμό) από τθν κοινωνικι λειτουργό και τθν ομάδα SOR. 

Ομαδικά παιχνίδια για τουσ μακθτζσ. 

 09:00-10:00 Ραρουςίαςθ του Γερμανικοφ/Βαυαρικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Ομαδικά παιχνίδια για τουσ μακθτζσ. 

 10:00-12:00 Εργαςία για το πρόγραμμα με τουσ μακθτζσ.  

 12:00-13:00 Αξιολόγθςθ – προγραμματιςμόσ εργαςιϊν. 

 13:00 Γεφμα. 

 19:00 Ραιχνίδι με κορφνεσ, μακθτζσ – κακθγθτζσ, δείπνο. 
 

Σρίτη, 14 Νοεμβρίου: 

 05:00 Αναχϊρθςθ με minibus από το Wörth an der Donau για το αεροδρόμιο ςτο 

Μόναχο. 

 07:15 Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο Munich International – πτιςθ ςτισ 08:40 για Ακινα 

(πτιςθ LH 1750 - LUFTHANSA). 

 Άφιξθ ςτθν Ακινα ςτισ 12:05 -  αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ, αναχϊρθςθ για τθν 

Κάτω Αχαΐα με minibus. 

 Άφιξθ ςτθν Κάτω Αχαΐα ςτισ 16:00. 
 

3. Προϊόντα - αποτελζςματα τησ επίςκεψησ 
 

 Ζγινε ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν το διάςτθμα που 

μεςολάβθςε από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ ςτθν Φινλανδία, ζωσ τθν 

παροφςα  ςυνάντθςθ ςτθν Γερμανία (διδακτικζσ παρεμβάςεισ - δράςεισ από 

κάκε χϊρα και ανάρτθςθ ςτο blog του προγράμματοσ που δθμιοφργθςε θ 

Φινλανδία - https://respecterasmus.blogspot.gr/). 
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 Ραρουςίαςθ παραδείγματοσ διαμεςολάβθςθσ για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων 

από τουσ μακθτζσ τθσ Γερμανίασ και τθσ Ιςπανίασ. 

 Δθμιουργικθκαν ομάδεσ εργαςίασ των μακθτϊν για τισ μελλοντικζσ εργαςίεσ 

του προγράμματοσ. 

 Ζγιναν παιχνίδια γνωριμίασ – ςφςφιξθσ ςχζςεων των μακθτϊν. 

 Δθμοςίευςθ άρκρου για τθν ςυνάντθςθ ςτθν εφθμερίδα  DonauPost. 

 Λιφκθκαν φωτογραφίεσ και βίντεο για να δθμιουργθκεί το βίντεο για τθν 

επίςκεψθ ςτθ Γερμανία.  
 

4. Προγραμματιςμόσ –  

αποφάςεισ ςυνζχιςησ του προγράμματοσ 
 

 Δθμιουργία και ςυντονιςμόσ των ομάδων εργαςίασ των μακθτϊν για τθν 

δθμιουργία του δεκάλογου καλϊν πρακτικϊν που κα παρουςιαςτεί τον Μάρτιο 

ςτθν Ιςπανία. 

 Ανάρτθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν  ιςτοςελίδα που δθμιοφργθςε θ 

ςυντονίςτρια χϊρα, Ιςπανία. 

 Επικοινωνία ςυμμετεχόντων κακθγθτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 Επαναπροςδιορίςτθκαν και οριςτικοποιικθκαν οι  υποχρεϊςεισ κάκε 

ςυμμετζχοντοσ ςχολείου (παρακολοφκθςθ των ομάδων εργαςίασ των μακθτϊν, 

video, ερωτθματολόγια, blog, web page, e-twinning κλπ).  

 Οριςτικοποιικθκαν οι θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ των επιςκζψεων ςτθν 

Ιςπανία-Κανάρια (27/2/18 – 4/3/18) και ςτθν Ελλάδα (1/5/18 – 6/5/18). 

 Υλοποίθςθ πζντε νζων διδακτικϊν παρεμβάςεων από κάκε χϊρα και ανάρτθςι 

τουσ ςτο blog, ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο e-twinning. 

 Υλοποίθςθ, από κάκε χϊρα, τριϊν διδακτικϊν παρεμβάςεων άλλων χωρϊν, από 

τισ ιδθ αναρτθμζνεσ ςτο blog (https://respecterasmus.blogspot.gr/).  
 

Νοζμβριοσ 2017 

 Υλοποίθςθ 1θσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ που ζχει πραγματοποιθκεί από 

άλλθ χϊρα. 
 

Δεκζμβριοσ 2017 

 Δθμιουργία χειροποίθτων χριςτουγεννιάτικων καρτϊν και αποςτολι με 

ταχυδρομείο ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. 
 

Ιανουάριοσ 2018 

 Δθμιουργία πίνακα με τισ χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ που κα λάβουμε από τισ 

άλλεσ χϊρεσ, φωτογράφιςθ και αποςτολι ςτθ ςυντονίςτρια. 

 Δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων μζςω δράςεων 

με ςυμμετοχι ειδικϊν και ςυνεργαςία με τθ δθμοτικι αρχι. Ραρουςίαςθ 

μεκόδων, αποτελεςμάτων και προτάςεων που κα προκφψουν. Ραρουςίαςθ 
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αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν όλεσ οι χϊρεσ τθν 

περςινι χρονιά, ςτθ δθμοτικι αρχι και ςτουσ εδικοφσ. 
 

Φεβρουάριοσ 2018 

 Ραρουςίαςθ των δράςεων του προγράμματοσ ςε ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

 Ρροετοιμαςία για τθν επίςκεψθ ςτθν Ιςπανία. 
 

Μάρτιοσ 2018 

 Υλοποίθςθ 2θσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ που ζχει πραγματοποιθκεί από 

άλλθ χϊρα. 

 Επίςκεψθ ςτθν Ιςπανία (27 Φεβρουαρίου 2018 ζωσ 4 Μαρτίου 2018).  

 Ραρουςίαςθ προτάςεων για το δεκάλογο από τισ ομάδεσ των μακθτϊν.  

 Δθμιουργία ερωτθματολογίου από τθν Γερμανία. 
 

Απρίλιοσ 2018 

 Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από όλεσ τισ χϊρεσ.  

 Συνάντθςθ με τουσ γονείσ και παρουςίαςθ των δράςεων του προγράμματοσ.  
 

Μάιοσ 2018 

 Συνάντθςθ ςτθν Ελλάδα (1/5/18 – 6/5/18).  

 Ραρουςίαςθ των video τθσ δεφτερθσ χρονιάσ από τθν Ελλάδα. 

 Επεξεργαςία ερωτθματολογίου από τθν Ρολωνία. 

 Δθμιουργία από τθ Φινλανδία δεκαλόγου καλϊν πρακτικϊν που κα προκφψει 

από τθ ςυνεργαςία ομάδων μακθτϊν. 

 Υλοποίθςθ 3θσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ που ζχει πραγματοποιθκεί από 

άλλθ χϊρα. 

 Ολοκλιρωςθ των πζντε νζων διδακτικϊν δραςτθριοτιτων. 
 

Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ – Αφγουςτοσ 2018 

 Ανάρτθςθ όλων των δραςτθριοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο blog. 

 Ρροετοιμαςία τελικισ ζκκεςθσ. 
 

5. Παρατηρήςεισ, καλζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 
 

 Το ςχολείο διακζτει άριςτεσ εγκαταςτάςεισ (κλειςτό και υπαίκριο γυμναςτιριο, 

εργαςτιρια (πλθροφορικισ, φυςικϊν επιςτθμϊν, ξυλουργικισ, αμφικζατρο, 

κουηίνα, βιβλιοκικθ, εςτιατόριο, γραφείο κακθγθτϊν, διευκυντι, γραμματείασ). 

 Πλεσ οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια διακζτουν ςφνδεςθ ςτο 

διαδίκτυο, υπολογιςτζσ, βιντεοπροβολείσ και  θχθτικι εγκατάςταςθ.  

 Ακολουκικθκαν βιωματικζσ – ςυμμετοχικζσ πρακτικζσ ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ επίςκεψθσ (δραματοποίθςθ επίλυςθσ προβλθματικϊν 
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καταςτάςεων – παιχνίδια γνωριμίασ/ςφςφιξθσ ςχζςεων των μακθτϊν -    

παρουςιάςεισ power point - επίδοςθ αναμνθςτικϊν δϊρων). 

 Πλεσ οι αποφάςεισ ςχετικά με το πρόγραμμα λιφκθκαν κατόπιν ςυηθτιςεωσ και 

ςυμφωνίασ όλων των χωρϊν – μελϊν. 
 

6. Προβλήματα – δυςκολίεσ και πϊσ ξεπεράςτηκαν 
 

Δεν παρουςιάςτθκαν δυςκολίεσ κατά τθν μετακίνθςθ και παραμονι μασ ςτθ 

Γερμανία. Οι μετακινιςεισ είναι εφκολεσ με τα δθμόςια μζςα μεταφοράσ 

(λεωφορεία, τρζνο). Η οργάνωςθ και θ φιλοξενία από τθν πλευρά του γερμανικοφ 

ςχολείου ιταν άριςτθ και θ ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ των υπόλοιπων 

χωρϊν εξαιρετικι.  
 

7. Αντίκτυποσ ςε μαθητζσ – καθηγητζσ / διάχυςη 
 

 Ενθμζρωςθ του ςυλλόγου κακθγθτϊν και των μακθτϊν του ςχολείου για τθν 

επίςκεψθ, με παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ και powerpoint. 

 Επίδειξθ αναμνθςτικϊν αντικειμζνων και χαρτϊν ςε προκικεσ και πίνακεσ 

ανακοινϊςεων ςτο ςχολείο. 

 Λεπτομερζςτερθ ενθμζρωςθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ για τισ αποφάςεισ που 

λιφκθκαν κατά τθν επίςκεψθ ςτθν Γερμανία και τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ 

– ανάκεςθ επίβλεψθσ δράςεων που κα πραγματοποιθκοφν από κάκε ομάδα 

μακθτϊν. 

 Ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα για 

τισ δραςτθριότθτεσ που κα υλοποιθκοφν.   

 Ανάρτθςθ του υλικοφ από τθν επίςκεψθ, ςτο ιςτολόγιο που ζχουμε 

δθμιουργιςει ςαν ελλθνικι ομάδα για τισ δράςεισ του προγράμματοσ 

(http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/) και ιςτολόγιο του ςχολείου μασ 

(http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/). 

 

 

Κάτω Αχαΐα, 21/11/2017  

                             

   

                                                                               Οι κακθγιτριεσ 

                             

                                      Αιμιλία Σιακοβζλθ 

                                                                                                

 

                                     Αγγελικι ετςινά 

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

