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1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ν. Αχαΐας 

 2. Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Θεμάτων – Τμήμα Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Προγραμμάτων του  ΥΠΠΕΘ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Της Πιερρή Ευγενίας, ΠΕ04.02 και της Καρκάτσα Αλεξάνδρας, ΠΕ06, μελών της 
παιδαγωγικής ομάδας του Σχεδίου Σύμπραξης Σχολείων με τίτλο: «#EUjoy!» στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ2, εκπαιδευτικών στο ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, κατά τη 
συμμετοχή τους στην τέταρτη Δραστηριότητα Μάθησης/ Διδασκαλίας/ Κατάρτισης/ 
Επιμόρφωσης (learning/teaching/training activity) – «Ευρωπαϊκή Ένωση: υπέρ ή κατά; 
Let’s Debate!» – του σχεδίου, στο Rosiorii de Vede της Ρουμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματος. 
Η Στρατηγική Σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση, στην οποία το «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ» συμμετέχει 
ως εταίρος, έχει εγκριθεί και επιχορηγείται από το ΙΚΥ (Αριθμός Σύμβασης: «2018-1-IT02- 
KA229-048038_2»). 

Σε αυτήν συμμετέχουν σχολεία από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Αυστρία, Ελλάδα, 
Ισπανία και Ιταλία). 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν.  ΑΧΑΪΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση:  Κάτω Καστρίτσι 
Ταχ. Κώδικας : 26504   
Πληροφορίες : Πιερρή Ευγενία 
Τηλέφωνο : 2610 995483 
Fax  : 2610 995294 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

    (μέσω ΔΔΕ Αχαΐας) 



Η κινητικότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Rosiorii de Vede της Ρουμανίας με διάρκεια από 
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου έως και Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. Σε αυτή συμμετείχαν δύο 
(02) εκπαιδευτικοί και έξι (06) μαθητές και μαθήτριες από καθεμία από τις τέσσερις χώρες 
(Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία) που υλοποίησαν μετακίνηση ενώ από πλευράς Ρουμανίας 
συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Σύμπραξη εκπαιδευτικοί και μαθητές. 

 

1. Προετοιμασία της επίσκεψης 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου των καθηγητών του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, καθώς 
και συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας και του συνόλου των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα μαθητών, ώστε να προετοιμαστεί η επίσκεψη τόσο στο τυπικό όσο και στο 
ουσιαστικό της μέρος. Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση των γονέων των μαθητών που 
συμμετείχαν στην μετακίνηση ενώ η επικοινωνία με τους Ρουμάνους εταίρους για την 
διευθέτηση των πρακτικών λεπτομερειών ήταν συνεχής.  
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έρεπε να προετοιμαστούν στην τεχνική του 
ρητορικού λόγου και πιο συγκεκριμένα στους κανόνες του debate. Η εκπαιδευτικός του ΓΕ.Λ. 
Καστριτσίου η οποία είναι υπεύθυνη των Ρητορικών δραστηριοτήτων είναι και μέλος της 
παιδαγωγικής ομάδας του #EUjoy! . Συνεπώς ανέλαβε να προετοιμάσει την ομάδα των 
μαθητών και μαθητριών και πραγματοποίησε συναντήσεις κατά τις οποίες αφενός οι 
μαθητές διδάχτηκαν τους κανόνες του debate και αφετέρου έκαναν έρευνα για τα θέματα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στα οποία θα διαγωνίζονταν. Συγκεκριμένα αυτά ήταν: 

 The House believes that English should be the only official language in the European 
Union 

 The House believes that 16 year-olds should be given the right to vote in the EU  
 The House believes that all European national governments should disappear and form 

the United States of Europe 
 The House believes that everyone in the world has the right to live wherever he/she 

wants 
 The House believes that the EU should do more to fight against climate change than to 

improve economy 

 
2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά μέρα 

      23 – 29 Φεβρουαρίου 2020 
 

Κυριακή 23/02   12.00: συνάντηση στο σταθμό του Ο.Σ.Ε. στην οδό Όθωνος Αμαλίας 
12.25: αναχώρηση με τρένο για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

    15.47: άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».   
17.40 – 19.15: πτήση Aegean για Βουκουρέστι, αεροδρόμιο Henri Coanda 
(A3 962) 
20.00: Μετάβαση στη Rosiorii de Vede με λεωφορείο 
22.00:  Παραλαβή μαθητών από τις οικογένειες που θα τους 
φιλοξενήσουν. 

 
Δευτέρα 24/02   9:00: Επίσημη έναρξη 

-συνάντηση στο σχολείο: 
-υποδοχή και πρώτες δραστηριότητες 



(μερικά λόγια από κάθε αποστολή, σύντομη παρουσίαση του 
σχολείου ) 
Διάλειμμα 
Γεύμα σε εστιατόριο  

14:30: εργαστήριο επιχειρηματολογίας (κανόνες του debate, παρουσίαση 
των        προτάσεων κλπ.) 
Βράδυ με τις οικογένειες 

 
Τρίτη 25/02   Εκδρομή στην ορεινή περιοχή της Ρουμανίας    
  

7:00: -Αναχώρηση από το σχολείο 
(ακολουθούμε την πορεία  Rosiorii de Vede-Pitesti- Campul Lung, 
και μετά Rucar-Bran corridor) 
-Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στην περιοχή του Bran 
-Επίσκεψη στο Bran Castle ή Κάστρο του Δράκουλα 
-Κατάλυμα στο Moeciu de Sus resort 

 
Τετάρτη 26/02   8:00:  -Αναχώρηση από την περιοχή Moeciu- Bran και πάμε στο Brasov 
      -Επίσκεψη στο πρώτο Ρουμανικό σχολείο στο Scheii Brasovului  
      -Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο του Brasov και γεύμα 
     -Επόμενος σταθμός –Peles Castle 
     -επιστροφή στο Rosiorii 
     -Βράδυ με τις οικογένειες 

Πέμπτη  27/02   9:30:  Συνάντηση στο σχολείο 
     - προετοιμασία των προτάσεων για το debate της επόμενης μέρας 

- χωρίζονται οι μαθητές σε διεθνικές ομάδες.  Συνεργάζονται για 
να βρουν επιχειρήματα υπέρ και κατά για τις πέντε προτάσεις  

-γεύμα σε εστιατόριο 
14:30: συνέχεια προετοιμασίας για τον διαγωνισμό επιχειρηματολογίας 
της επόμενης μέρας 
18.00: Όλοι οι μαθητές και καθηγητές καλούνται να συμμετάσχουν στην 
παράσταση “Dragobetele”, που διοργανώνεται από τους μαθητές του 
Anastasescu National College με αφορμή τη ρουμανική γιορτή της αγάπης 

Το δείπνο θα σερβιριστεί σε όλους τους μαθητές και καθηγητές στη γιορτή 

Παρασκευή  28/02  9:00:  Συνάντηση στο σχολείο 
- διαγωνισμός επιχειρηματολογίας 
- διεξαγωγή των δυο ημιτελικών αγώνων του διαγωνισμού 
- διάλειμμα ανάμεσα στους δυο ημιτελικούς αγώνες για αξιολόγηση 
Γεύμα σε εστιατόριο 

    14.30- ανακοίνωση των νικητών των ημιτελικών 
- ο τελικός αγώνας  
- ανακοίνωση της νικήτριας ομάδας 
- αξιολόγηση της κινητικότητας 
19:00: Αποχαιρετιστήριο πάρτι 

 
Σάββατο 29/02   06.00: Μετάβαση στο αεροδρόμιο Henri Coanda 

10.40 – 12.15: πτήση Aegean για Αθήνα, αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» (A3 
961) 

    14.09: αναχώρηση με τρένο για Πάτρα 
    17.40: άφιξη στην Πάτρα  



Τέλος μετακίνησης 

 
3. Προϊόντα-αποτελέσματα της επίσκεψης 

 Μαζί με τους συμμαθητές τους από Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία και Ρουμανία οι 
μαθητές/μαθήτριες εργάστηκαν σε μεικτές διεθνικές ομάδες και δημιούργησαν πίνακες 
με τα υπέρ και κατά του να ανήκει κανείς στη Ευρωαπϊκή Ένωση. Οι μαθητές 
αξιοποίησαν ελεύθερα τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την αισθητική τους. 

 Διεξήχθη αγώνας Debate όπου οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες 
ήταν διεθνικές, δηλαδή σε κάθε ομάδα υπήρχαν παίκτες και από τις πέντε χώρες. Έγιναν 
δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Σε αυτό το σημείο διαπιστώθηκε η πολύ καλή προετοιμασία 
που είχαν κάνει οι μαθητές πριν την κινητικότητα. 

 Είχαν παράλληλα  την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της Ρουμανίας (Peles Castle, 
Bran Castle) καθώς και τις γεωγραφικές, κοινωνικές και ιστορικές ιδιατερότητες της Βλαχίας 
και της Τρανσυλβανίας. Επιπλέον τους δόθηκε η ευκαιρία να συνδυάσουν τις νέες γνώσεις με 
την ιστορία της Ελλάδας και συγκεκριμένα να ανακαλύψουν κοινά σημεία των δυο χωρών 
σχετικά με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. 

 Ημερολόγιο επίσκεψης από τους/τις  έξι μαθητές/μαθήτριες του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου 
που συμμετείχαν στην μετακίνηση. Καταγραφή, μέρα προς μέρα, παρατηρήσεων, 
εντυπώσεων, αξιολόγησης, για όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της επίσκεψης. Συμπλήρωση αντίστοιχου ημερολογίου και από συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς. 
 Δημιουργία κολάζ με φωτογραφίες καθώς και αρχείου παρουσίασης της επίσκεψης 
στη Ρουμανία, από τους /τις  έξι μαθητές/μαθήτριες που έλαβαν μέρος.. 
 Προετοιμασία-προτάσεις για την επικείμενη συνάντηση στην Ελλάδα την άνοιξη του 
2020. (σημ. λόγω επικαιρότητηας, η συνάντηση στην Ελλάδα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
το φθινόπωρο του 2020) 
 
4. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων / Διάχυση – Αντίκτυπος 
 Ενημέρωση του συλλόγου των διδασκόντων και, αναλυτικότερα, των μελών της 
παιδαγωγικής ομάδας, για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των εργασιών στη Ρουμανία. 
 Ενημέρωση, σε τακτική συνάντηση του προγράμματος, των υπόλοιπων μαθητών και 
των μελών της παιδαγωγικής ομάδας, από τους μετακινηθέντες μαθητές. Θα γίνει προφορική 
παρουσίαση-σχολιασμός καθώς και η διάδραση με το κοινό (απάντηση αποριών-διάλογος). 
 Στην ίδια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της επίσκεψης, από τους 
καθηγητές και μαθητές που συμμετείχαν, συζήτηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και 
για τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στις επικείμενες επισκέψεις. Επισήμανση θετικών – 
αρνητικών στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όσον αφορά την επίσκεψη των 
εταίρων (καθηγητών και μαθητών) στην Πάτρα. Βάση της συζήτησης-αξιολόγησης-διάχυσης 
αποτέλεσαν τα ακόλουθα σημεία: 

Α. Οι επισκέπτες μαθητές και οι Ρουμάνοι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
πήραν μέρος, όλοι μαζί, σε  εργαστήρια, όπως προβλέπεται άλλωστε από το σχέδιο για κάθε 



δραστηριότητα μάθησης/κατάρτισης/επιμόρφωσης. Βίωσαν την συνεργασία σε διεθνικές 
ομάδες με γλώσσα εργασίας την αγγλική. Τα παιδιά συνεργάστηκαν και έγιναν όλοι μαζί μια 
όμορφη ομάδα με άφθονη χαρά, γέλιο, επικοινωνία και αίσθημα αλληλεγγύης. Τέλος, 
αποκόμισαν γνώσεις και ανέπτυξαν προβληματισμό σχετικά με τα ζητήματα που 
απασχολούν τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. 

Β. Όλοι οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από αντίστοιχο αριθμό οικογενειών των μαθητών 
του ρουμανικού σχολείου. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Τόσο οι έξι μαθητές/μαθήτριες όσο 
και οι δύο καθηγητές του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου που συμμετείχαν στο ταξίδι στη Ρουμανία 
αποκόμισαν μια πολύ θετική και πλούσια εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής καθώς και 
γνώσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας και τέλος την ιστορία, τα 
αξιοθέατα και την κουλτούρα των περιοχών που επισκέφτηκαν.  

Κάτω Καστρίτσι, 17-03-2020 

Οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί 

Πιερρή Ευγενία 

Καρκάτσα Αλεξάνδρα 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ 
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