ΕΛ ΛΗΝ ΙΚΗ Δ ΗΜΟ ΚΡ ΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ. Ε. ΑΧΑΪΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ
ΣΕΡΜΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ
Σ.Κ. 25200 Κ. ΑΧΑΪΑ
Σθλ: 2693022204 – Fax: 2693024832
Ιςτοςελίδα: http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/
email: mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr

Κάτω Αχαΐα 15/03/2018
Α.Π: 146
ΠΡΟ: Π.Δ.Ε Δυτικισ Ελλάδασ
ΚΟΙΝ:
 Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν
Θεμάτων /Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν
Προγραμμάτων ΤΠΠΕΘ
 Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκ/πςθσ Αχαΐασ

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΙΠΑΝΙΑ
27 Φεβρουαρίου ζωσ 5 Μαρτίου 2018
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 Ελζνησ
Ντρζκη, φιλολόγου – μζλουσ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ, εκπαιδευτικϊν ςτο ΓΕΛ
Κάτω Αχαΐασ κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τρίτθ ςυνάντθςθ (Learning, Teaching
and Training Activity) ςτο IES Valsequillo ςτο Valsequillo de Gran Canaria τθσ
Ιςπανίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.
Η τρατθγικι φμπραξθ αποκλειςτικά μεταξφ ςχολείων ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ Erasmus+ χολικι Εκπαίδευςθ, ςτθν οποία το «ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ
ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ» ςυμμετζχει ωσ εταίροσ, ζχει εγκρικεί και επιχορθγείται από το ΙΚΤ
(Αρικμόσ φμβαςθσ: 2016‐1‐ES01‐KA219‐025156_5). Η διάρκεια του χεδίου
ορίηεται ςε 24 μινεσ και διαρκεί από 01/09/2016 ζωσ και 31/08/2018. ε αυτιν
ςυμμετζχουν ςχολεία από 6 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Ελλάδα, Ιςπανία, Γερμανία,
Ιςλανδία, Φινλανδία και Πολωνία).
Η επίςκεψθ πραγματοποιικθκε IES Valsequillo ςτο Valsequillo de Gran
Canaria τθσ Ιςπανίασ με διάρκεια από τθν Σρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 ζωσ και την
Δευτζρα 5 Μαρτίου 2018. ε αυτιν ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ από τισ
6 ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Από τθ χϊρα μασ ςυμμετείχαν οι δφο προαναφερκείςεσ
κακθγιτριεσ, κακϊσ και τρεισ (3) μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ.
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1. Προετοιμαςία τησ επίςκεψησ
Πριν 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. Πραγματοποιικθκε επίςθσ
ςυνάντθςθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ και των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα. τθ ςυνάντθςθ ζγινε αναφορά ςτισ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτο
ςχολείο μασ από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ ςτθν Γερμανία μζχρι τθν παροφςα
ςυνάντθςθ, κακϊσ και ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ομάδασ μασ μζχρι το τζλοσ του
προγράμματοσ.

2. Πρόγραμμα δραςτηριοτήτων ανά ημζρα







Σρίτη, 27 Φεβρουαρίου:
07:00 Αναχϊρθςθ από Κάτω Αχαΐα για Πάτρα.
08:00 Αναχϊρθςθ από Πάτρα για Ακινα (αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ) με τον
προαςτιακό.
14:20 Αναχϊρθςθ από τθν Ακινα (αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ) για Βαρκελϊνθ
(Πτιςθ IB 5401 - IBERIA).
16:25 Άφιξθ ςτθ Βαρκελϊνθ – παραμονι ςτο αεροδρόμιο.
21:40 Αναχϊρθςθ από Βαρκελϊνθ για Λασ Πάλμασ (Πτιςθ IB 5090 – IBERIA).
23:59 Άφιξθ ςτο Λασ Πάλμασ – παραλαβι των μακθτϊν από τισ οικογζνειεσ
υποδοχισ και μετάβαςθ ςτο Valsequillo. Οι κακθγιτριεσ μετζβθκαν ςτο
ξενοδοχείο Parque ςτο Λασ Πάλμασ.

Σετάρτη, 28 Φεβρουαρίου:
 Λόγω του τυφϊνα Emma που επθρζαςε το νθςί, τα ςχολεία παρζμειναν κλειςτά
τθν Σετάρτθ και οι προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ μετατζκθκαν για τθν επόμενθ
μζρα. Οι μακθτζσ παρζμειναν ςτισ οικογζνειεσ και οι κακθγθτζσ ςτο ξενοδοχείο.
Πζμπτη, 1 Μαρτίου:
 Πρωί: Τποδοχι ςτο ςχολείο, καλωςόριςμα από τθ διευκφντρια, γνωριμία με τουσ
κακθγθτζσ του ςχολείου - περιιγθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ.
Τποδοχι ςτο Δθμαρχείο για κακθγθτζσ και μακθτζσ, επίδοςθ αναμνθςτικϊν
δϊρων από τθ δθμοτικι αρχι.
Κακθγθτζσ: Εργαςία για το πρόγραμμα, αξιολόγθςθ – προγραμματιςμόσ
εργαςιϊν – γεφμα ςτο ςχολείο.
Μακθτζσ: Εργαςία ςε ομάδεσ για τθ δθμιουργία του δεκαλόγου καλϊν
πρακτικϊν ςχετικά με το ςχολικό εκφοβιςμό - Επιςτροφι ςτισ οικογζνειεσ
υποδοχισ.
 Απόγευμα: Περιιγθςθ ςτο Telde για τουσ κακθγθτζσ.
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Παραςκευή, 2 Μαρτίου:
 Εργαςία για το πρόγραμμα - παρουςίαςθ τελικϊν αποτελεςμάτων των εργαςιϊν
των μακθτϊν ςτο πολιτιςτικό κζντρο του Διμου.
 Επίδοςθ αναμνθςτικϊν δϊρων από το ιςπανικό ςχολείο - περιιγθςθ ςτο
Valsequillo.
 Αποχαιρετιςτιριο γεφμα και ξενάγθςθ ςτθν ενδοχϊρα για τουσ κακθγθτζσ.
άββατο, 3 Μαρτίου:
 Κακθγθτζσ: Επίςκεψθ και περιιγθςθ ςτο Μασ Παλόμασ.
 Μακθτζσ: Περιιγθςθ ςτο νθςί με τισ οικογζνειεσ υποδοχισ.
Κυριακή, 4 Μαρτίου:
 Περιιγθςθ ςτο Λασ Πάλμασ.
 18:35 Αναχϊρθςθ από Gran Canaria για Μαδρίτθ (Πτιςθ IB 3833 - IBERIA).
 22:20 Άφιξθ ςτθ Μαδρίτθ – διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο IBIS, κοντά ςτο
αεροδρόμιο.






Δευτζρα, 5 Μαρτίου:
10:40 Αναχϊρθςθ από Μαδρίτθ για Ακινα (Πτιςθ IB 3150 - IBERIA).
15:15 Άφιξθ ςτθν Ακινα.
17:15 Αναχϊρθςθ από Ακινα (αεροδρόμιο) για Πάτρα με τον προαςτιακό.
20: 45 Άφιξθ ςτθν Πάτρα και μετάβαςθ ςτθν Κάτω Αχαΐα ςτισ 21:30.

3. Προϊόντα - αποτελζςματα τησ επίςκεψησ
 Ζγινε ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν το διάςτθμα που
μεςολάβθςε από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ ςτθν Γερμανία, ζωσ τθν παροφςα
ςυνάντθςθ ςτθν Ιςπανία (διδακτικζσ παρεμβάςεισ - δράςεισ από κάκε χϊρα και
ανάρτθςι τουσ ςτο blog - https://respecterasmus.blogspot.gr/.
 Οι μακθτζσ εργάςτθκαν ομαδικά για τθ δθμιουργία του δεκαλόγου καλϊν
πρακτικϊν ςχετικά με το ςχολικό εκφοβιςμό.
 Ζγινε παρουςίαςθ των εργαςιϊν των ομάδων ςτο πολιτιςτικό κζντρο του Διμου.
 Η ςυνάντθςθ καλφφκθκε από τον τοπικό τφπο.
 Λιφκθκαν φωτογραφίεσ και βίντεο για να δθμιουργθκεί το βίντεο για τθν
επίςκεψθ ςτθν Ιςπανία.

4. Προγραμματιςμόσ –
αποφάςεισ ςυνζχιςησ του προγράμματοσ
 υμπλιρωςθ από κάκε χϊρα του ερωτθματολογίου που δθμιοφργθςε θ
Γερμανία και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων από τθν Πολωνία.

3

 Ανάρτθςθ των όλων των δραςτθριοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα που δθμιοφργθςε θ
ςυντονίςτρια χϊρα, Ιςπανία.
 Επικοινωνία ςυμμετεχόντων κακθγθτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
 Οριςτικοποιικθκαν οι υποχρεϊςεισ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςχολείου (video,
ερωτθματολόγια, blog, web page, e-twinning κλπ).
 Οριςτικοποιικθκε θ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ επίςκεψθσ ςτθν Ελλάδα
(1/5/18 – 6/5/18).
 Τλοποίθςθ των υπολοίπων διδακτικϊν παρεμβάςεων από κάκε χϊρα και
ανάρτθςι τουσ ςτο blog, ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο e-twinning.
(https://respecterasmus.blogspot.gr/).
υγκεκριμζνα:
Απρίλιοσ 2018
 υμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου από όλεσ τισ χϊρεσ και αποςτολι
αποτελεςμάτων ςτθν Πολωνία.
 Τλοποίθςθ των υπολοίπων διδακτικϊν δραςτθριοτιτων.
 υνάντθςθ με τουσ γονείσ και παρουςίαςθ των δράςεων του προγράμματοσ.






Μάιοσ 2018
υνάντθςθ ςτθν Ελλάδα (1/5/18 – 6/5/18).
Παρουςίαςθ των video τθσ δεφτερθσ χρονιάσ από τθν Ελλάδα.
Επεξεργαςία ερωτθματολογίου από τθν Πολωνία.
Δθμιουργία από τθ Φινλανδία του τελικοφ δεκαλόγου καλϊν πρακτικϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ που προζκυψε από τθ ςυνεργαςία των
ομάδων των μακθτϊν ςτθν Ιςπανία.

Ιοφνιοσ – Ιοφλιοσ – Αφγουςτοσ 2018
 Ανάρτθςθ όλων των δραςτθριοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο blog.
 Προετοιμαςία τελικισ ζκκεςθσ.

5. Παρατηρήςεισ, καλζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ
 Εξαιρετικι υποδοχι και ξενάγθςθ ςτο ςχολείο.
 Ακολουκικθκαν βιωματικζσ – ςυμμετοχικζσ πρακτικζσ ςε όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ επίςκεψθσ (εργαςία ςε ομάδεσ, δραματοποίθςθ επίλυςθσ
προβλθματικϊν καταςτάςεων, παιχνίδια γνωριμίασ/ςφςφιξθσ ςχζςεων των
μακθτϊν, παρουςιάςεισ power point, επίδοςθ αναμνθςτικϊν δϊρων).
 Όλεσ οι αποφάςεισ ςχετικά με το πρόγραμμα λιφκθκαν μετά από ςυηιτθςθ και
ςυμφωνία όλων των χωρϊν – μελϊν.
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6. Προβλήματα – δυςκολίεσ και πϊσ ξεπεράςτηκαν
Δεν παρουςιάςτθκαν δυςκολίεσ κατά τθν μετακίνθςθ και παραμονι μασ ςτθν
Ιςπανία. Η ζκτακτθ κατάςταςθ λόγω του τυφϊνα Emma που επθρζαςε το νθςί, με
αποτζλεςμα να παραμείνουν κλειςτά τα ςχολεία ςτισ 28/2, αντιμετωπίςτθκε
ικανοποιθτικότατα με βάςθ τισ οδθγίεσ που μασ παρείχε το ςχολείο ςχετικά με τισ
μετακινιςεισ μασ τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα. Οι μετακινιςεισ είναι εφκολεσ με τα
δθμόςια μζςα μεταφοράσ (λεωφορείο). Η οργάνωςθ και θ φιλοξενία από τθν
πλευρά του ιςπανικοφ 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 Ιςπανία και τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ.
 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, 15/03/2018

Οι κακθγιτριεσ
Αιμιλία ιακοβζλθ

Ελζνθ Ντρζκθ
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