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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 Τρίτη διεθνική συνάντηση του σχεδίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας 
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). 

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
έως και Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020. Σε αυτή συμμετείχαν δύο (2) εκπαιδευτικοί από 
καθεμία από τις τέσσερις χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία) που υλοποίησαν 
μετακίνηση ενώ από πλευράς Ισπανίας συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Σύμπραξη 
εκπαιδευτικοί. 

1. Προετοιμασία της επίσκεψης 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου των καθηγητών του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, καθώς 
και συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας, ώστε να προετοιμαστεί η επίσκεψη τόσο στο 
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(μέσω ΔΔΕ Αχαΐας) 



τυπικό όσο και στο ουσιαστικό της μέρος. Δημιουργήθηκε επιπλέον ηλεκτρονικό αρχείο με το 
σύνολο των σχετικών με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στις συναντήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών στην Ισπανία. 
 
2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά μέρα 

 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 
07.00   Αναχώρηση των δυο εκπαιδευτικών από Πάτρα και μετάβαση στο-

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»  
11.55    Πτήση  Αθήνα- Βαρελώνη (Vueling)   [αρ. πτήσης VY8101]    
14.05       Άφιξη στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.  
15.00 Μετάβαση στη Santa Coloma de Gramenet με αστική συγκοινωνία 
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 
13.00   Ξενάγηση στην πόλη. 
19.00  Δείπνο υποδοχής 
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 
09.00    Συνάντηση στο σχολείο και προγραμματισμός έργου 
11.00   Διάλειμμα 
11.30   Προγραμματισμός έργου 
14.30   Γεύμα στο σχολείο και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
20.30   Συνάντηση στο ξενοδοχείο για δείπνο 
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 
09.00   Συνάντηση στο σχολείο και προγραμματισμός έργου  
11.00   Διάλειμμα 
11.30   Προγραμματισμός έργου 
14.30   Γεύμα στο σχολείο και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
20.30   Συνάντηση στο ξενοδοχείο για δείπνο 
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 
07.15   Πτήση Βαρκελώνη-Αθήνα (Vueling).  [αρ. πτήσης  VY8100]  
11.10    Άφιξη στην Αθήνα 
12.00    Μετάβαση Πάτρα – Αθήνα  
15.00    Άφιξη στην Πάτρα 
 
3. Προϊόντα-αποτελέσματα της επίσκεψης 
 Προσδιορισμός γνωστικών και τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν. 

 Συζήτηση για τις εμπειρίες της κάθε ομάδας-χώρας στις τρεις πρώτες κινητικότητες 
μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης /επιμόρφωσης στην Αυστρία, την Ιταλία και την 
Ισπανία 

 Συζήτηση για τεχνικά θέματα του eTwinning και ενημέρωση των σελίδων του 
προγράμματος 

 Παρουσίαση του ιστότοπου του προγράμματος, προτάσεις βελτίωσής του. 
 Συζήτηση για τη διάχυση του προγράμματος και τρόποι χρήσης των κοινωνικών δικτύων 

για το πρόγραμμα. 
 Λεπτομερής σχεδιασμός της τέταρτης Δραστηριότητας 
Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης/Επιμόρφωσης (learning/teaching/ training activity) του 
προγράμματος «#EUjoy!» στο Rosiorii de Vede της Ρουμανίας στις 23-29 Φεβρουαρίου 2020.  



 Λεπτομερής σχεδιασμός της πέμπτης Δραστηριότητας 
Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης/Επιμόρφωσης (learning/teaching/ training activity) του 
προγράμματος «#EUjoy!» στην Πάτρα στις 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2020.  
 Καθορισμός προθεσμιών για τις εργασίες των μαθητών στο etwinning 

 Ανταλλαγή υλικού και μεθόδων σχετικά με το θέμα της συνάντησης  στη Ρουμανία 
«Ευρωπαϊκή Ένωση: υπέρ ή κατά; Let’s Debate!»(παρουσίαση κανόνων debate, 
καθορισμός ομάδων, κλπ) 

 Ανταλλαγή υλικού και μεθόδων σχετικά με το θέμα της συνάντησης στην Ελλάδα 
«Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες: η κληρονομιά  μας για το μέλλον» (προετοιμασία έκθεσης 
καλλιτεχνικών έργων με θεματικό άξονα την Ευρώπη, δημιουργία επιτραπέζιου 
παιχνιδιού γνώσεων για την Ευρώπη) 

 Έγγραφα: δικαιολογητικά, πρακτικά, πρόγραμμα 
 Οργανωτικές πτυχές των συναντήσεων στη Ρουμανία και την Ελλάδα 
 Βεβαίωση συμμετοχής/ περίληψη πρακτικών, κλπ 
 
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 στην Ισπανία. 
 Στην ίδια συνάντηση έγινε αξιολόγηση της επίσκεψης, από τους καθηγητές που 
συμμετείχαν, συζήτηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και για τη δυνατότητα 
αξιοποίησής τους στις επικείμενες επισκέψεις.  
 Οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για τις επόμενες δυο κινητικότητες στη 
Ρουμανία και την Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουν τα πρακτικά της συνάντησης ώστε να 
προετοιμάσουν οι μαθητές τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε συνάντηση. 

 

Κάτω Καστρίτσι, 31-01-2020 

Οι συμμετέχοντες καθηγητές 

Ευγενία Πιερρή 

Αλεξάνδρα Καρκάτσα 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ 
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