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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

του Λεωνίδα Λέτσα, φυσικού, υπεύθυνου υλοποίησης Σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης με τίτλο “Fit for life”
και  του  Μακρίδη  Ευστάθιου,  καθηγητή  φυσικής  αγωγής,  εκπαιδευτικών  στο  ΓΕΛ  Κ.  Αχαΐας  κατά  τη
συμμετοχή τους στην πρώτη επίσκεψη στο Mittelschule του Wörth a.cl. Donau της Γερμανίας στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος.

Η στρατηγική σύμπραξη ΚΑ229 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση στην
οποία το “ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ” συμμετέχει ως εταίρος, έχει εγκριθεί και επιχορηγείται από το
ΙΚΥ  “αριθμός σύμβασης 2019-1-DE03-KA229-059558_3”.
Η διάρκεια του σχεδίου έχει ορισθεί σε 24 μήνες από 01/09/2019 έως 31/08/2021.
Στο σχέδιο συμμετέχουν σχολεία από έξι ευρωπαϊκές χώρες που εκτός από την Ελλάδα είναι η Ισπανία, η
Γερμανία, η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Πολωνία.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Mittelschule του Wörth a.cl. Donau της Γερμανίας
με  διάρκεια  από  την   Πέμπτη  3  Οκτωβρίου  έως  και  την  Τετάρτη  9  Οκτωβρίου  2019.  Αφορούσε  μόνο
εκπαιδευτικούς των έξι συμμετεχόντων χωρών.

1. Προετοιμασία της επίσκεψης

Πριν την επίσκεψη συγκλήθηκε ο σύλλογος διδασκόντων του ΓΕΛ Κ. Αχαΐας όπου 
γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο του προγράμματος από τον κ. Λέτσα Λεωνίδα, και διερευνήθηκε η
πρόθεση συμμετοχής των καθηγητών με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί η παιδαγωγική ομάδα του 
προγράμματος. Η παιδαγωγική ομάδα κατόπιν συζήτησης συγκέντρωσε ερωτήματα, ιδέες και 
προτάσεις για την υλοποίηση και την πορεία του προγράμματος  ώστε να τεθούν στους 
συναδέλφους των άλλων χωρών. Επίσης έγινε σύντομη ενημέρωση στους μαθητές για το 
περιεχόμενο, τον τρόπο υλοποίησης και τους επιδιωκομένους στόχους του προγράμματος  και 
διερευνήθηκε η επιθυμία και η δυνατότητα συμμετοχής τους. Προς τούτο συντάχθηκε έντυπο-
ερωτηματολόγιο σχετικό με το πρόγραμμα με το οποίο ενθαρρύνθηκε η συζήτηση και η 
συναπόφαση περί της συμμετοχής με τους κηδεμόνες.

2. Ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
06:00 Αναχώρηση από Πάτρα με αυτοκίνητο για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (είχε 
προκηρυχθεί απεργία των ΜΜΜ)



12:45 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο.
13:45 Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μονάχου και μετακίνηση στην πόλη Rengersburg της Γερμανίας 
με το τραίνο. 
15:00 Άφιξη στο  Rengersburg, παραλαβή από τους Γερμανούς συναδέλφους και μετακίνηση με 
αυτοκίνητο στον ξενώνα Gasthof Geier της πόλης  Wörth an der Donau. 
20:00 Δείπνο γνωριμίας στο Butz με τους συναδέλφους από όλες τις χώρες και όλη τη Γερμανική ομάδα.

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
09:00: Επίσκεψη στο σχολείο  Mittelschule Wörth a.cl. Donau καλωσόρισμα από την Γερμανική ομάδα που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα. Περιήγηση στους χώρους του σχολείου και σε αίθουσες την ώρα του μαθήματος 
(αίθουσα μαγειρικής, τεχνολογίας, αίθουσα φυσικών επιστημών, εκδηλώσεων). Γνωριμία με τους Γερμανούς 
συναδέλφους στην αίθουσα του συλλόγου διδασκόντων.
10:00: Επίδειξη και βιωματική συμμετοχή στο μάθημα “Voll in form” (ολοκληρωτικά σε φόρμα). Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν και Γερμανοί μαθητές
11:00: Οργάνωση των βεβαιώσεων και μια πρώτη συζήτηση για το πρόγραμμα. 
13:30 Μετακίνηση στο Regensburg. Άφιξη στο Νέο Μουσείο Βαυαρικής Ιστορίας (Museumswirtschaft) και 
γεύμα στο εστιατόριο του μουσείου  (wirtshaus im museum)
14:45: Ξενάγηση στους χώρους του  Νέου Μουσείου Βαυαρικής Ιστορίας και αποχαιρετισμός από την 
Γερμανική ομάδα
16:00: Πεζή περιήγηση της ελληνικής ομάδας στο Regensburg (καθεδρικός ναός, περπάτημα δίπλα στον 
Δούναβη,ρωμαϊκό τείχος, πλατείες κτλ). Επιστροφή με λεωφορείο στο ξενοδοχείο.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε ατομικά προγράμματα η Ελληνική ομάδα 
μαζί με την Ισπανική και την Ισλανδική αποφασίσαμε να επισκεφθούμε από κοινού την ιστορική πόλη της 
Νυρεμβέργης. 
12:00 Άφιξη στη Νυρεμβέργη. Πεζή περιήγηση μέχρι και το ιστορικό κάστρο της Νυρεμβέργης
13:30 Γεύμα στο κέντρο της πόλης κοντά στην πλατεία της κεντρικής αγοράς με το εντυπωσιακό συντριβάνι
15:00 Περιήγηση στους ναούς και κοντά στο Handwerkerhof. Μεταξύ των άλλων επίσκεψη στην εκκλησία  
St. Sebald που είναι η παλαιότερη της πόλης και στην εκκλησία της Παναγίας Church of Our Lady 
18:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο
21:00 Γεύμα με τις άλλες ομάδες στο εστιατόριο του ξενοδοχείου

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
09:00 Επίσκεψη στην περιοχή του δήμου του Kelheim. Πεζοπορία και επίσκεψη στο 
“Befreiungshalle” την εντυπωσιακή αίθουσα της απελευθέρωσης.
10:00 Συνέχεια της πεζοπορίας μέσα στο παραδουνάβιο δάσος και πέρασμα με βάρκα στην 
απέναντι όχθη του Δούναβη.
13:00 Επίσκεψη και γεύμα στο αβαείο Kloster Weltenburg που υπάρχει και η παλαιότερη μπυραρία
στον κόσμο
14:00 Διάπλους στο φαράγγι του Δούναβη που αποτελεί φυσικό μνημείο με ποταμόπλοιο 
13:00 Επίσκεψη στο πάρκο “Nepal-Himalaya” και περιήγηση στους κήπους – Επιστροφή στο 
Wörth
15:00 Πεζή περιήγηση εκτός προγράμματος της ελληνικής ομάδας στο Wörth και επίσκεψη στο κάστρο της 
πόλης.

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019
08.30 Άφιξη στο σχολείο και προετοιμασία του εργαστηρίου e-twinning 
12:00 Διάλειμμα
12:30 Εισαγωγή σε διαδικτυακά εργαλεία και e-μάθηση
13:30 Γεύμα στο σχολικό εστιατόριο



14:00 Εργαστήριο e-twinning με τον Mr. Schwarz από ISB Bayern
20:00 Γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με τους συναδέλφους του προγράμματος και 
εκμάθηση παιχνιδιού-χορού „skittles“ στον ίδιο χώρο

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019
08.30 Άφιξη στο σχολείο και απολογισμός του εργαστηρίου e-twinning. Συν-δημιουργία αναφοράς 
πεπραγμένων και μελλοντικού προγραμματισμού εργασιών.
10.00 Πρακτική των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο εργαστήριο  e-twinning(άνοιγμα 
λογαριασμών μαθητών, δημιουργία σελίδων, ανέβασμα υλικού στο twinspace κτλ)
13:30 Γεύμα στο σχολικό εστιατόριο
15:00 Αναχώρηση με λεωφορείο για το Rengersburg και πεζή περιήγηση εκτός προγράμματος μαζί
με συνάδελφο της ισπανικής ομάδας.
19.00 Αποχαιρετιστήριο γεύμα στο „La Posta“

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
9:00 Αναχώρηση και μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφοράς προς το Μόναχο.
12:00 Πεζή περιήγηση στο Μόναχο
16:00 Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μονάχου
18:40 Αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Μονάχου προς Αθήνα
21:30 Αναχώρηση από την Αθήνα
12:00 Άφιξη στην Πάτρα

3. Προϊόντα – Αποτελέσματα 
 Ενημέρωση και βιωματική άσκηση στο e-twinning (εγγραφή μελών, δημιουργία σελίδων 

στο twinspace)
 Αναπτύχθηκε δίκτυο επαφών και επικοινωνία μέσω του e-twinning.
 Γνωριμία με το δικτυακό εργαλείο kahoot και συναπόφαση για το πως θα χρησιμοποιηθεί 

στο πρόγραμμα
 Παραλήφθηκε ενημερωτικό υλικό για την περιοχή 
 Γνωριμία με το Europass mobility για έκδοση πιστοποιητικών κινητικότητας

4. Προγραμματισμός – Αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος

 Σχετικά με την προετοιμασία της επόμενης συνάντησης στην Πολωνία
> κάθε εταίρος θα στείλει το προφίλ των μαθητών που θα ταξιδέψουν
> η Γερμανική ομάδα θα στείλει σε όλους τη φόρμα
> η Πολωνική ομάδα θα στείλει λίστα των οικογενειών που θα προσφέρουν φιλοξενία
> όλες οι χώρες συμφωνούν στους κανόνες για τις συναντήσεις που περιλαμβάνουν μαθητές να είναι 
κοινοί (απαγόρευση καπνίσματος, αλκοόλ, ναρκωτικών) Περιλαμβάνει και τα δώρα από και προς τις 
οικογένειες.

 Σχετικά με τα εργαστήρια κατά τις επισκέψεις των μαθητών
> Συμφωνία στις απαιτήσεις (δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν των συναντήσεων 
ώστε να υπάρχει διαρκής εμπλοκή στο πρόγραμμα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε 
μικτές διεθνείς ομάδες, αξιολόγηση, διάδοση και τεκμηρίωση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων
>  Κάθε  χώρα  προετοιμάζει  τους  μαθητές  στα  θέματα  της  συνάντησης  (διατροφική  πυραμίδα,  
παρουσίαση του kahoοt στους μαθητές)
> Το σχολείο που φιλοξενεί γνωστοποιεί εάν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις ή προετοιμασία των
φιλοξενούμενων.

 Διαγωνισμός επιλογής λογοτύπου του προγράμματος



> κάθε χώρα σχεδιάζει λογότυπα και επιλέγει με διαγωνισμό τα τρία καλύτερα τα οποία ανεβάζει στο 
twinspace
>  Στο  twinspace  η  Ελλάδα  (κ.  Λέτσας  Λεωνίδας)  σχεδιάζει  διεθνή  ψηφοφορία  μεταξύ  των  
συμμετεχόντων μαθητών που οδηγεί στην επιλογή του δημοφιλέστερου λογοτύπου. Η διαδικασία  
τελειώνει μέχρι 8 Νοεμβρίου.

 Συμφωνία πάνω στη φιλοξενία
> Κάθε εταίρος που φιλοξενεί είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκάστοτε συνάντησης ενώ έχει
καλύπτει το κόστος τοπικών εκδηλώσεων.

 Ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων
Πολωνία 27/11 - 03/12/2019   
Ελλάδα 18/03 - 24/03/2019   
Ισλανδία 06/05 - 12/05/2019   
Φινλανδία 30/09 - 06/10/2019   
Γερμανία 25/11 - 01/12/2019   
Ισπανία 03/03 - 09/03/2019   
Ελλάδα 12/05 - 18/05/2019    (συμμετέχουν μόνο καθηγητές)
Η πρώτη και τελευταία μέρα των ημερομηνιών είναι ημέρες μετακινήσεως.

 E-twinning
> Υπεύθυνοι  δομής της  ιστοσελίδας  και  ανεβάσματος  και  διαχείρισης  υλικού είναι  οι  Λεωνίδας  
Λέτσας από την ελληνική και δύο συνάδελφοι από δύο άλλους εταίρους.

 Υποχρεώσεις
>κάθε εταίρος τεκμηριώνει (με φωτογραφίες, βίντεο κτλ) τις συναντήσεις στο σχολείο της
> Κάθε χώρα που φιλοξενεί “ανεβάζει” στο δίκτυο μια παρουσίαση για την περιοχή της ένα μήνα πριν
τη συνάντηση.
>  οι  μαθητές  που πραγματοποιούν μια  επίσκεψη προσθέτουν  στην  παρουσίαση της  χώρας   στο  
etwinning την δική τους οπτική γωνία στην παρουσίαση της περιοχής.

 Δώρα
> κάθε εταίρος που φιλοξενεί παρέχει φυλλάδια και οδηγούς της περιοχής στους καθηγητές
> κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παραχθούν από κοινού προϊόντα (τσάντες, κούπες κτλ)

5. Παρατηρήσεις, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα σχολείο που βρίσκεται σε μια πόλη με λιγότερους από 5000
κατοίκους διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις (κλειστό και υπαίθριο γυμναστήριο,αμφιθέατρο, κουζίνα, γραφείο
καθηγητών, διευθυντή γραμματείας, εργαστήρια πληροφορικής, ξυλουργικής,). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει
στο εστιατόριο που ενώ προσφέρει ποιοτικό φαγητό ενημερωθήκαμε ότι έχει  χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Όλες  οι  αίθουσες  διδασκαλίας  διαθέτουν  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  και  διατίθενται  υπολογιστές  και
βιντεοπροβολείς. Εκτιμούμε ότι η ηχητική εγκατάσταση σε όλες τις αίθουσες εξυπηρετεί τη λειτουργία του
σχολείου (ανακοινώσεις) πρακτικά και γρήγορα.

Υποδειγματικός  ήταν  ο  τρόπος  εισαγωγής  και  οργάνωσης  καινοτόμων  πρακτικών.  Η  βιωματική
δράση “ολοκληρωτικά  σε  φόρμα”  στην  οποία  συμμετείχαμε  καθηγητές  και  μαθητές,  παρουσιάστηκε  από
καθηγητή που την επεξεργάζεται ως διδακτορική διατριβή, θα παρουσιασθεί σε βιβλίο και αφού δοκιμασθεί
και αξιολογηθεί θετικά στο σχολείο που επισκεφθήκαμε πιθανόν να υιοθετηθεί προς εφαρμογή σε όλα τα
σχολεία της Βαυαρίας.

Παρόλο που συντονιστές ήταν οι Γερμανοί εταίροι   όλες οι  αποφάσεις  σχετικά με το πρόγραμμα
λήφθηκαν κατόπιν συζητήσεως και από κοινού συμφωνίας όλων των χωρών μελών.

6. Προβλήματα - δυσκολίες

Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά την μετακίνηση και παραμονή στη Γερμανία. Αντίθετα κατά
την αναχώρηση μας στην Ελλάδα όμως υπήρχε απεργία των ΜΜΜ οπότε για να μην διακινδυνέψουμε την



υλοποίηση της μετακίνησης αναγκαστήκαμε να μετακινηθούμε με ΙΧ γεγονός που ενίσχυσε την κόπωση του
ταξιδιού. Επίσης θεωρούμε χρέος να αναφερθούμε στην ελληνική γραφειοκρατία  η οποία υπερκεράζει αυτήν
όλων των άλλων χωρών. 

6. Αντίκτυπος σε μαθητές – καθηγητές / διάχυση

 Ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών και ειδικά των μαθητών του σχολείου με συζήτηση 
κυρίως πάνω στο πραγματοποιηθέν πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τις καλές 
εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεράσματα με Γερμανικά προϊόντα.

 Λεπτομερής ενημέρωση της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος για τα πεπραγμένα 
και τις αποφάσεις. Μια πρώτη συζήτηση για τις δράσεις και την διαμέριση ευθυνών ώστε 
να συνεχισθεί ομαλά και εποικοδομητικά το πρόγραμμα στο σχολείο μας. 

 Χωρισμός μαθητών σε ομάδες 3-5 ατόμων η και ατομικά ώστε να φέρουν εις πέρας τις 
επόμενες δράσεις (ερωτηματολόγια, χριστουγεννιάτικες κάρτες, λογότυπος του 
προγράμματος) μέχρι τη επόμενη συνάντηση στην Πολωνία

Κ. Αχαϊα 20/12/2019    

Οι καθηγητές         
Λεωνίδας Λέτσας    

Ευστάθιος Μακρίδης 
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