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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

του Λεωνίδα Λέτσα, φυσικού και της Σοφίας Κωνσταντινοπούλου, καθηγήτριας αγγλικών,

εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Κ. Αχαΐας  και μελών της παιδαγωγικής ομάδας της  Πολυμερούς

Σχολικής Σύμπραξης Erasmus+ ΚΑ229 “Fit for life”, κατά τη συμμετοχή τους στην τέταρτη,

για  το  ελληνικό  σχολείο  και  το  πρόγραμμα,  συμμετοχή  στην  διεθνική  συνάντηση  στο

σχολείο της πόλης Worth, στην Γερμανία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

H Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο “Fit for life” έχει εγκριθεί

και  επιχορηγείται  από το ΙΚΥ –  αριθμός σύμβασης  2019-1-DE03-KA229-059558_3  με

αρχική διάρκεια δύο έτη και έναρξη 1-8-2019. Λόγω των ειδικών συνθηκών (covid -19)

πολλές  από  τις  προγραμματισμένες  δράσεις  και  επισκέψεις  για  τα  έτη  2020-2021

αναβλήθηκαν  ή  τροποποιήθηκαν  και  η  σύμβαση  υλοποίησης  του  προγράμματος

παρατάθηκε  (2022). Σε  αυτήν  συμμετέχουν  σχολεία  από  έξι (6)  ευρωπαϊκές  χώρες

(Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Ισλανδία, Πολωνία και Φιλανδία). 

Η  τέταρτη  επίσκεψη  με  διάρκεια  από  την  Δευτέρα  7 Μαρτίου έως  και  την

Παρασκευή 11 Μαρτίου  2022 δεν έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί δια ζώσης από

την Ελληνική πλευρά ενώ υπήρξαν τροποποιήσεις και στις συμμετοχές των υπόλοιπων

πέντε (σε σύνολο έξι) από τις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ισλανδία, Πολωνία

και  Γερμανία).  Συγκεκριμένα  η Πολωνία συμμετείχε  με  έναν  μαθητή και  την  Ισλανδική

ομάδα  συνόδευε μια καθηγήτρια και ένας γονέας ενώ υπήρξε και αλλαγή σε έναν μαθητή

που συμμετείχε  στην κινητικότητα καθώς είχαν δύο covid -  θετικά κρούσματα.  Για την

Ελλάδα ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να συμμετάσχει με δύο εκπαιδευτικούς και τρεις

μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Δυστυχώς ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση ένας

εκπαιδευτικός και ένας μαθητής βρέθηκαν θετικοί Covid 19 και το ταξίδι ματαιώθηκε
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Πριν την επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν: 

1) Σύσκεψη  της  παιδαγωγικής  ομάδας  του  ΓΕΛ  Κ.  Αχαΐας  ώστε  να  συγκροτηθούν

ερωτήματα και προτάσεις προς τους συναδέλφους των άλλων χωρών σχετικά με την

υλοποίηση του προγράμματος.

2) Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των Ελλήνων μαθητών που συμμετείχαν στη

συγκεκριμένη διδακτική επίσκεψη και ενημέρωσή τους για πρακτικά και άλλα θέματα.

(έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας  ασφάλισης /ασθένειας κλπ)

3) Διενέργεια τεστ covid-19 για τη διασφάλιση της κινητικότητας.

4) Ηλεκτρονική σύσκεψη με τους εταίρους των άλλων χωρών ώστε οργανωθεί καλύτερα

η διδακτική επίσκεψη.

1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά ημέρα

Το  πρόγραμμα  δραστηριοτήτων  της  ελληνικής  ομάδας  ακολούθησε  κατα  το

δυνατόν τον  αρχικό  προγραμματισμό  με  εξ  αποστάσεως  συμμετοχή  όσων

δραστηριοτήτων η υφή και ο χαρακτήρας επέτρεπε.

7 Μαρτίου 2022, Δευτέρα:

 -  Συντονισμός  μαθητών-καθηγητών  και  προετοιμασία  για  τις  εξ’αποστάσεως

τηλεδιασκέψεις.  Συνεχής  επικοινωνία  (instant  messaging)  με  τους  Γερμανούς

συναδέλφους – διοργανωτές. 

8 Μαρτίου 2022, Τρίτη : 

- Πρωί (1η τηλεδιάσκεψη):  Γνωριμία μαθητών. Εισαγωγή στο θέμα της Γερμανικής 

επίσκεψης “Υπεύθυνος πολίτης”. Μετά την τηλεδιάσκεψη η ελληνική ομάδα συζητάει 

και προβληματίζεται πάνω στην παρουσίαση που προηγήθηκε. 

- Βράδυ 21.00 : Η ελληνική ομάδα  συνδιαλέγεται μέσω viber και ταυτόχρονα συμμετέχει 

στο εργαστήριο που συμβαίνει στη Γερμανία για την σύνθεση πολυγλωσσικού 

γλωσσαρίου πάνω στο θέμα (https://www.taskcards.de/).  

9 Μαρτίου 2022, Τετάρτη:

Αφιέρωση διδακτικών ωρών από τους καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για 

ενημέρωση και συζήτηση στη θεματολογία της συγκεκριμένης μέρας. Επίσκεψη σε 

διαδικτυακούς τόπους που συνέστησαν οι Γερμανοί συνάδελφοι σχετικά με τις 

επισκέψεις στο μουσείο βαβαρικής ιστορίας και την πόλη του Regensburg. Επιλογή

κατάλληλων διαδικτυακών πηγών (wikipedia κτλ) ως αφορμή για μάθηση και 

συζήτηση στο θέμα. Αξιοποιήθηκε η δια ζώσης εμπειρία του κ. Λέτσα από τα εν 

https://www.taskcards.de/board/5f886789-b871-47cf-9234-9cf98faf9736?token=ad2a33c9-b277-4fd4-92da-6821975242bd


λόγω μέρη όταν είχε ταξιδέψει για τις ανάγκες του προγράμματος στην πρώτη 

συνάντηση. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές.

10 Μαρτίου 2022, Πέμπτη :

- Πρωί: Οργάνωση ομάδας μαθητών για τη δημιουργία αφίσας με τη σχετική θεματολογία. 

Τα παιδιά συζητούν και ζωγραφίζουν εξηγώντας λέξεις από το γλωσσάρι που 

συμπληρώθηκε διαδικτυακά την Tρίτη. 

-Βράδυ 20.45 Ζωντανή σύνδεση και αποχαιρετισμός.

2. Προϊόντα- αποτελέσματα της επίσκεψης 

 Ενημέρωση  και  συζήτηση  για  τις  δραστηριότητες  που  είχαν  συμφωνηθεί  στην

προηγούμενη συνάντηση (Ισλανδία) και στις ηλεκτρονικές συζητήσεις. 

 Ενημέρωση  για  τον  τρόπο  λειτουργίας,  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα,  τους  χώρους,  τα

σχολικά εγχειρίδια και τις διδακτικές πρακτικές του  σχολείου της Γερμανίας. 

 Πραγματοποίηση εικονικής επίσκεψης, στο κέντρο νεότητας και στο Γερμανικό σχολείο 

 Κατασκευάστηκε  αφίσα,  διενεργήθηκαν  συζητήσεις  προβληματισμού  και

πραγματοποιήθηκαν  συνεργατικές  εργασίες  σχετικές  με  τους  σκοπούς  του

προγράμματος  από  τους  μαθητές  κατά  τη  συμμετοχή  τους  σε  βιωματικές

δραστηριότητες με τους μαθητές των άλλων χωρών.

 Χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαλείο taskards για την δημιουργία γλωσσαρίου.

 Συζητήθηκαν τελικές λεπτομέρειες για την επόμενη συνάντηση στην Ισπανία.

3. Προγραμματισμός – αποφάσεις συνέχισης του προγράμματος 

 Αξιοποίηση του E–twining, ανάρτηση και μετακίνηση υλικού στην πρώτη σελίδα του E-

twining για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο παραγόμενο υλικό.

 Προγραμματισμός  άλλης  μίας  ηλεκτρονικής  σύσκεψης   μία  εβδομάδα  πριν  από  τη

συνάντηση στη Ισπανία (28Μαρτίου-1 Απριλίου). 

 Να παρακολουθούμε τις  οδηγίες  της  Ισπανικής Κυβέρνησης για  να ξέρουμε τι  είναι

προαπαιτούμενο για το ταξίδι στη χώρα. 

 Να λαμβάνονται  υπόψη οι  περιορισμοί  λόγω  covid -19  και  να γίνονται  οι  ανάλογες

προσαρμογές στο σχεδιασμό των διδακτικών επισκέψεων.

4. Παρατηρήσεις, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές



 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην ευελιξία που έδειξε η Γερμανική διοργάνωση ώστε

να ξεπερασθούν οι δυσκολίες λόγω covid. (ματαίωση της Φινλανδικής συμμετοχής, Εξ

αποστάσεως  συμμετοχή  της  Ελληνικής  πλευράς,  αλλαγές  τελευταίας  στιγμής  στη

σύνθεση των ομάδων)

 Το  σχολείο  με  τις  άρτιες  και  φροντισμένες  εγκαταστάσεις  μπορεί  να  υποστηρίξει

ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και τρόπους διδασκαλίας.

 Ο  τρόπος  διεξαγωγής  των  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  που  φέρει  επιθυμητά

αποτελέσματα  μέσω  βιωματικών  –  συμμετοχικών  πρακτικών  στις  διάφορες

δραστηριότητες  τόσο για  τους μαθητές   όσο και  για τους καθηγητές  (παρουσιάσεις,

συζητήσεις χαιρετισμοί). 

 Ο  δημοκρατικός  τρόπος  στη  λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  την  πορεία  του

προγράμματος που λαμβάνονται μετά από συζήτηση και συμφωνία όλων των εταίρων.

 Οι συμμετέχοντες μαθητές μας παρόλο που βρίσκονταν σε απόσταση εντάχθηκαν στο

πνεύμα  και  τις  δραστηριότητες  του  προγράμματος  ώστε  σε  σε  σύντομο  χρονικό

διάστημα με τις υπόλοιπες ομάδες μαθητών, συζήτησαν και συνεργάστηκαν μαζί τους.

 Το σχολείο μας μπορεί να υποστηρίξει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι μαθητές μας

είναι  αρκετά  εξοικειωμένοι  με  το  διαδίκτυο.  Τα  υπάρχοντα  προβλήματα  υποδομής

ξεπερνώνται με την επιδυκνυόμενη αυταπάρνηση των εκπαιδευτικών. 

 Η πλατφόρμα TaskCards που χρισημοποιήθηκε για το γλωσσάριο, αναπτύσσεται και

λειτουργεί  από  τη  γερμανική  εταιρεία  dSign  Systems  GmbH.  Στους  σκοπούς  της

πλατφόρμας  αναφέρεται  η  προστασία  και  κατα  το  δυνατόν  απουσία  χρήσης

προσωπικών  δεδομένων.  Το  TaskCards  είναι  100%  συμβατό  με  το  GDPR.  Οι

TaskCards  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  καθολικά  για  κάθε  τύπο  εκπαιδευτικού

ιδρύματος (σχολεία, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), για εταιρείες για την οργάνωση

εργαζομένων,  ως  πίνακα  ανακοινώσεων  για  συλλόγους,  για  ιδιωτικά  ιστολόγια,  ως

ημερολόγιο εκδηλώσεων, για εξωσχολικές εργασίες και πολλά άλλα .

5. Προβλήματα – δυσκολίες και πώς ξεπεράστηκαν

Για  την   Ελλάδα  ο  αρχικός  προγραμματισμός  ήταν  να  συμμετάσχει με  δύο

εκπαιδευτικούς  και  τρεις   μαθητές  της  Γ΄  Λυκείου.  Ώρες πριν  την  προγραμματισμένη

αναχώρηση ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής βρέθηκαν θετικοί Covid 19 και το ταξίδι

ματαιώθηκε.



Η ματαίωση της ελληνικής δια ζώσης συμμετοχής δεν εμπόδισε  την ευελιξία  και

ομαλότητα της διδακτικής επίσκεψης, η οποία  κύλησε  ομαλά χωρίς επιπλέον απρόοπτα

και η συνεργασία με τους συναδέλφους των υπόλοιπων χωρών ήταν εξαιρετική.

Οι δράσεις σε εξωτερικούς χώρους και οι επισκέψεις παρόλο που δεν ήταν δυνατόν να

πραγματοποιηθούν  από  την  ελληνική  ομάδα,  αποδείχθηκαν  επωφελείς  και  για  τους

Έλληνες μαθητές αφού συζήτησαν, είδαν, προβληματίστηκαν και τελικά έμαθαν. 

Πολλά  ήταν  τα  προαπαιτούμενα  για  την  πραγματοποίηση  του  ταξιδιού

(Πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης πριν από την άφιξη στην Γερμανία για μαθητές και

καθηγητές,καθώς  και  συμπλήρωση  διάφορων  ειδικών  ηλεκτρονικών  εντύπων  (έκδοση

PLF).

6. Αντίκτυπος σε μαθητές – καθηγητές / διάχυση

 Ενημέρωση  του  συλλόγου  καθηγητών  και  των  μαθητών  του  σχολείου  για  τις

δραστηριότητες.

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του προγράμματος,  υλικού από την εκπαιδευτική επίσκεψη.

 Ενημέρωση της παιδαγωγικής ομάδας του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας για τις αποφάσεις που

λήφθηκαν και τις προγραμματισμένες δράσεις. 

 Συμμετοχή ενός ευρύτερου συνόλου μαθητών από αυτό του Erasmus, στις εικονικές

δραστηριότητες του προγράμματος. Πρακτικά συμμετείχαν ολόκληρα τμήματα.

 Ανάρτηση στο σχολείο των προϊόντων της συνάντησης όπως αφίσας και εργασιών των

μαθητών.

Κ. Αχαΐα, 14/3/2022                              

Ο υπεύθυνος υλοποίησης 

    του προγράμματος                                       οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

      Λεωνίδας Λέτσας                                          Σοφία Κωνσταντινοπούλου
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