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C2 Short-term exchanges of groups of pupils 
POTENZA, ΙΤΑΛΙΑ 4 – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας 

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Νικολίτσα Καρκούλια ΠΕ01 

                                            Βασίλειος Σταυρίδης ΠΕ0404 

Συμμετέχουσες μαθήτριες: Ευδοκία Κωτσάκη (Γ τάξη) 

                                                   Μαρίνα Τρέβλια (Γ τάξη) 

                                                   Λευκοθέα Σέκα (Β τάξη) 

                                                   Μαρία Τσαρούχη (Β τάξη) 

                                                   Παρασκευή Μπαλτζή (Α τάξη) 

Σχολείο Υποδοχής: IIS da Vinci-Nitti, Potenza Ιταλίας 

Τίτλος Κινητικότητας: Zero waste 

Χρόνος: 4 έως τις 8 Απριλίου 2022 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Ελληνική αντιπροσωπία ξεκίνησε το ταξίδι της το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 από το Λιμάνι της Πάτρας  με 
προορισμό το Μπάρι κι επέστρεψε την Κυριακή 10 
Απριλίου στο Λιμάνι της Πάτρας. Παρότι το ταξίδι με πλοίο 
διαρκεί περισσότερες μέρες επιλέχθηκε (σύμφωνα με τους 
στόχους του προγράμματος) ως τρόπος μετακίνησης επειδή 
έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η επίσημη έναρξη της κινητικότητας έγινε τη Δευτέρα 4 
Απριλίου με μια τελετή υποδοχής στην αίθουσα  
συνελεύσεων του σχολείου IIS da Vinci-Nitti με την ομιλία 
της διευθύντριας του σχολείου,  κυρίας Napoli, και 
τραγούδια  στα ιταλικά και τα αγγλικά. Στη συνέχεια οι 
μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων παρουσίασαν τις 



περιφέρειες, τις πόλεις και τα σχολεία τους και ακολούθησε ξενάγηση  στα εργαστήρια, τη γωνιά Erasmus 
και τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κέντρο της 
πόλης. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι προσανατολισμού 
(Orienteering game) για να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Ακολούθησε ξενάγηση στον καθεδρικό 
ναό, τις  εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και του Αγίου Μιχαήλ . 

Καθ' όλη   τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι μαθητές παρακολούθησαν εργαστήρια και πραγματοποίησαν  
δραστηριότητες που συνδέονται με το θέμα του  σχεδίου:   

• Έλαβαν  μέρος σε ένα εργαστήριο για την 
τηλεϊατρική (Δευτέρα 4/4/22) όπου έμαθαν  ότι 
αυτή η  νέα προσέγγιση είναι βιώσιμη, καθώς 
μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα των επισκέψεων 
υγειονομικής περίθαλψης και ταυτόχρονα 
συνιστάται επειδή επιτρέπει σε μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων να λαμβάνουν ιατρική 
υποστήριξη όπου κι αν βρίσκονται. 

• Συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο για τον βιώσιμο 
τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος 
στο MuLabo (Τρίτη 5/4/22). 

• Οι μαθητές  συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη «γρήγορη μόδα», που 
πραγματοποιήθηκε σε έξι διεθνείς ομάδες.  Είχαν ήδη εργαστεί διαδικτυακά από τον Ιανουάριο έως 
τον Μάρτιο και είχαν επιλέξει σε ποιες πτυχές θα επικεντρωθούν.  Την Τετάρτη 6 Απριλίου 
ολοκλήρωσαν την έρευνά τους και προετοίμασαν τις παρουσιάσεις τους.   Την Παρασκευή 8 
Απριλίου οι διεθνείς ομάδες παρουσίασαν αποτελέσματά της εργασίας τους σχετικά με τις σούπερ 
γρήγορες μάρκες μόδας, τις φιλικές προς το περιβάλλον μάρκες, τον αντίκτυπο της γρήγορης μόδας 
στο περιβάλλον, την παιδική εργασία. Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα είχαν την ευκαιρία να 
εστιάσουν  στον εαυτό τους και τις επιλογές τους ως καταναλωτές και να αναλογιστούν την ευθύνη 
τους απέναντι στο περιβάλλον. 

 

• Την Τετάρτη 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ένας διαγωνισμός βίντεο για την κλιματική αλλαγή. 
Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο εκπροσωπήθηκε από ένα μαθητικό βίντεο ενός λεπτού με θέμα την 
κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες ψήφισαν χρησιμοποιώντας την  εφαρμογή Mentimeter. Το 
βίντεο του σχολείου υποδοχής, "Πώς να σταματήσετε τη γρήγορη μόδα", πήρε την πλειοψηφία των 
ψήφων, αλλά όλα τα βίντεο διερεύνησαν το θέμα της κλιματικής  αλλαγής  με  έναν πολύ 



ενδιαφέροντα τρόπο. 

• Την τελευταία ημέρα, Παρασκευή 8 Απριλίου, οι 
συμμετέχοντες, δουλεύοντας σε διεθνείς ομάδες, 
δημιούργησαν αφίσες για τις πιο εμπνευσμένες 
στιγμές της ανταλλαγής. 

• Ακολούθησε μια δράση καθαρισμού: οι μαθητές 
και μία εθελοντική τοπική οργάνωση  
(legambiente) φόρεσαν γάντια και ποδιές και 
μάζεψαν σκουπίδια κατά μήκος του μονοπατιού 
που συνδέει τους κήπους της πόλης με την 
περιοχή του σχολείου.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση για τη διαχείριση 

του έργου (Παρασκευή 8/4/22). Συζητήθηκαν κι εγκρίθηκαν οι ημερομηνίες των επόμενων ανταλλαγών.  

Εκτός από τις δραστηριότητες και τα  εργαστήρια, το σχολείο υποδοχής παρείχε  στους συμμετέχοντες 
πολιτιστικές επισκέψεις, ώστε να μπορούν να πάρουν μια εικόνα για την περιοχή Basilicata, την ιστορία 
και τον πολιτισμό της.  Πραγματοποιήθηκαν: 

• Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Alta Val d'Agri (Τρίτη 5/4/22) με τα σημαντικά 
ερείπια της προρωμαϊκής, ελληνικής και ρωμαϊκής περιόδου  και στο Αρχαιολογικό Πάρκο 
Grumentum,  το οποίο βρίσκεται στη   θέση της αρχαίας  πόλης που ιδρύθηκε στο  πρώτο μισό του 
3ου αιώνα π.Χ..  

• Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό  Μουσείο στην Ποτέντσα (Παρασκευή 8/4/22), το οποίο 
φιλοξενεί μια συλλογή ευρημάτων από την περιοχή Basilicata. Η συλλογή μαρτυρεί τη σχέση μεταξύ 
των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στα δυτικά και των κύριων εθνοτικών ομάδων που κατοικούσαν 
στις  κοιλάδες των Απεννίνων. 

• Ημερήσια εκδρομή στη Ματέρα, Πέμπτη 7 Απριλίου: Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα "Sassi", την 
περιοχή όπου μέχρι τη δεκαετία του 1950 οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ κακές. Σήμερα, τα 
περισσότερα σπίτια έχουν ανακαινιστεί χωρίς να αλλάξει η συνολική  εικόνα του  τόπου που διατηρεί 
την ίδια γοητεία  με την  Πέτρα στην Ιορδανία.  Ακολούθησε επίσκεψη στο "Palombaro lungo", μια 
γιγαντιαία στέρνα που χρησιμοποιείτο για τη συλλογή του βρόχινου νερού μέχρι τις αρχές του  
εικοστού αιώνα. 

 

 
 



• Πραγματοποιήθηκε επίσης μια επίσκεψη - ξενάγηση   στα κελάρια του βιώσιμου οινοποιείου 
"Cantina di Venosa" (Τετάρτη 6/4/22) που βοήθησε τους συμμετέχοντες να καταλάβουν πώς μπορεί 
μια επιχείρηση για να προστατεύσει το περιβάλλον (πολιτική εξοικονόμησης  ενέργειας, διαχείριση  
του νερού, συσκευασία και επαναχρησιμοποιήσιμο γυαλί). 

Αξιολόγηση κινητικότητας 

Οι στόχοι που έθεσε η ομάδα του έργου για αυτήν την ανταλλαγή έχουν επιτευχθεί πλήρως.  Η ατμόσφαιρα 
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και της ομαδικής εργασίας χαρακτηρίστηκε  από ενδιαφέρον για γνωριμία 
με τους άλλους, εκτίμηση άλλων πολιτισμών και συνεργασία στην προσπάθεια εύρεσης νέων ιδεών και 
τρόπων διερεύνησης του θέματος και επιλογής της καλύτερης μορφής παρουσίασης.  

Οι συμμετέχοντες ωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες που είχαν :  βελτίωσαν    τις  ικανότητες 
τους για την προσωπική, επικοινωνιακή και κριτική σκέψη, τις γνώσεις  τους για το τι είναι  η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα.  Ανέπτυξαν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία για 
να  ερευνήσουν, να  οργανώσουν και να κοινοποιήσουν δεδομένα και πληροφορίες.   

Επιπλέον, οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται σε διαφορετικές καταστάσεις βελτιώνοντας έτσι  τις 
δεξιότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης. 

 

Ειδικότερα, οι μαθήτριες του ΓΕΛ Παραλίας αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες και επέστρεψαν γεμάτες 
ενθουσιασμό, τον οποίο μετέδωσαν στους συμμαθητές τους, προετοιμάζοντας την υποδοχή των εταίρων από 
το σχολείο μας τον προσεχή Οκτώβριο 2022.  

 

 



Διάχυση 

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας έχει ενημερώσει την τοπική κοινότητα για τα αποτελέσματα της κινητικότητας με 
άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου  

https://lyk-paral.ach.sch.gr/wordpress/fist-short-term-exchange-of-group-of-pupils/  

και στον τοπικό τύπο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ 20/06/2022 
 

 
Η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός 

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 
 

ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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