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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

του Μακρίδη Ευστάθιου, καθηγητή φυσικής αγωγής, κατά τη συμμετοχή του στην τελευταία 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”.
Στο σχέδιο αρχικα συμμετείχαν σχολεία από έξι ευρωπαϊκές χώρες που εκτός από την Ελλάδα είναι η Ισπανία,
η Γερμανία, η Ισλανδία, η Πολωνία ενώ η Φινλανδία αποχώρησε.

Η τελευταία επίσκεψη πραγματοποιήθηκε  στο σχολείο IES Valsequillo - Gran Canaria της Ισπανίας
από 25 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου 2022. Αφορούσε μόνο εκπαιδευτικούς των πέντε συμμετεχόντων χωρών.

Από το σχολείο μας συμμετείχε ο εκπαιδευτικός Μακρίδης Ευστάθιος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας.
 Στο πλαίσιο της επίσκεψης επισκεφτήκαμε το σχολείο και την πόλη Agaete.   Οι εκπαιδευτικοί  από τις
χώρες που συμμετείχαν, έλαβαν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες και εργάστηκαν για τη δημιουργία
εντύπου (leaflet) που αποτύπωνε το σύνολο των δράσεων του προγράμματος. 
 Έγινε  επίσης  ενημέρωση  για  τις  δράσεις  που  πραγματοποίησε  κάθε  χώρα,  από  την  προηγούμενη
συνάντηση στην Ελλάδα,  μέχρι την παρούσα συνάντηση. 
 Η οργάνωση και η φιλοξενία από την πλευρά του ισπανικού σχολείου ήταν άριστη και η συνεργασία με
τους συναδέλφους των υπόλοιπων χωρών εξαιρετική.
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1. Προετοιμασία της επίσκεψης

Πριν την επίσκεψη γνωστοποιήθηκε στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας το περιεχόμενο της
επίσκεψης από τον κ. Λέτσα Λεωνίδα. Κατόπιν συζήτησης κατατέθηκαν διερευνητικά ερωτήματα
και ιδέες σχετικές με την λήξη του προγράμματος ώστε να τεθούν στους συναδέλφους των άλλων
χωρών.  Τα  μέλη  της  παιδαγωγικής  ομάδας  βοήθησαν  στην  συγκέντρωση  υλικού  από  όλη  τη
διάρκεια  του  προγράμματος  ώστε  εφόσον  χρειαζόταν  να  τεθούν  στη  διάθεση  όλων  των
συναδέλφων σε πιθανό σχετικό εργαστήριο.

2. Προϊόντα – Αποτελέσματα 
Όπως πάντα, ουσιαστικό μέρος της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τη γεωγραφία και τον

πολιτισμό της χώρας υποδοχής.  Στις γνώσεις που αποκτήθηκαν ανήκουν οι διαφορετικές ζώνες
βλάστησης, η ποικίλη γεωγραφία του νησιού, η παραδοσιακή παραγωγή αιγοπρόβειου τυριού κατά
την επίσκεψη σε μια φάρμα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην υγεία των  εκπαιδευτικών, αλλά
καθώς το έργο πλησιάζει στο τέλος του, ήρθαν στην επιφάνεια ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο
χρήσης των ψηφιακών εργαλείων. 

 Εργαστήριο  για  το  Mobility  Tool.  Χρήση του  περιβάλλοντος  (interface)  και  σημαντικά
σημεία.

 Εργαστήριο για ασκήσεις χαλάρωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες τόσο
για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Βιωματικότητα μέσω ενός φανταστικού
ταξιδιού. 

 Εργαστήριο etwinning:  Καθώς το έργο διακόπηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα από  την
επιδημία Covid19  και  στο  μεταξύ  νέοι  συμμετέχοντες  εντάχθηκαν  στο  έργο,  ορισμένοι
συνάδελφοι δεν είχαν πλέον τη γνώση από τη συνάντηση C1 για το θέμα του etwinning.
Επανελήφθη ο τρόπος δημιουργίας σελίδων, προσθήκης περιεχομένου και επεξεργασίας της
δομής του Twinspace. 

 Σχεδιασμός βαμβακερών τσαντών ως βιωματική εφαρμογή χαλάρωσης, συγκέντρωσης και
προσοχής. 

 Επεξήγηση του νέου συστήματος διαπίστευσης για το Erasmus+ σε αναμονή της συνέχισης
των προγραμμάτων

 Ανασκόπηση  τριών  επιτυχημένων  κοινών  έργων  και  ενθάρρυνση  από  όλους  τους
συμμετέχοντες να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων
που δημιουργήσαμε μαζί.

3. Παρατηρήσεις, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές

Μας εντυπωσίασε η οργάνωση της συνάντησης και οι υποδομές του σχολείου . Υποδειγματικός ήταν
ο  τρόπος  εισαγωγής  και  οργάνωσης  καινοτόμων  πρακτικών.  Η  ομαλή  εναλλαγή  δραστηριοτήτων,
ξεκούραστης μάθησης μέσω επισκέψεων, βιωματικών και καθοδηγητικών εργαστηρίων. Θετικό στοιχείο η
δημοκρατική λήψη αποφάσεων μέσα από συνεννόηση και συζήτηση. Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε και
διευκόλυνε όλες τις δραστηρίοτητες.
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Ο καθηγητής         

Ευστάθιος Μακρίδης 




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

