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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΚΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Πατρών Πύργου 170  
 250 02 Βραχναίικα Αχαΐας 

Τηλ.:  2610 670852 & Fax  :   2610 670 868 
E-mail :  mail@lyk-vrachn.ach.sch.gr 

 

 

            

 
 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/KA2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα 
της Σχολικής Εκπαίδευσης 

  

ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Γενικές Πληροφορίες: 

Τίτλος: “ The Soil under my Feet” 
Αριθμός Σύμβασης:  2020-1-DE03-KA229-076877 
Ιστοσελίδα: www.lyk-vrachn.gr 

 

 
Επωνυμία ιδρύματος/ οργανισμού προέλευσης: Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων 
 
Τόπος (πόλη/περιφέρεια/χώρα): Βραχναίικα-Πάτρα / Δυτικής Ελλάδας / Ελλάδα 
 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος εκπαιδευτικού 1: Ψωράκη Ευσταθία 
 
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος εκπαιδευτικού 2:  Μαχαίρα Αναστασία  
 
 
 
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 8 (5 κορίτσια και 3 αγόρια) 
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Επωνυμία ιδρύματος/ οργανισμού, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη: 
Collegio Zolla , Las Rozas Madrid Ισπανία  
Τόπος (πόλη/περιφέρεια/χώρα): Madrid, Ισπανία 

 

Είδος επίσκεψης: 
C2- Short-term exchanges of groups of pupils 
 Θέμα: My origin and identity  
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής επίσκεψης (συμπεριλαμβανομένων των ημερών της μετακίνησης): 
από  (16/10/2022) έως  (22/10/2022) 

 
Περιεχόμενο της επίσκεψης: 
 
Περιγραφή:  

Αριθμός συμμετεχόντων από άλλες χώρες: 45 Μαθητές και 10 Εκπαιδευτικοί 
 
Χώρες προέλευσης συμμετεχόντων: Γερμανία, Ισπανία, Κροατία 
 
Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλική 

 
Πριν την επίσκεψη: 

Δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την 
επίσκεψη. 

Είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο  του 2022 συνάντηση συντονιστών στην Ισπανία. Στην 
συνάντηση αυτήν έγινε ο προγραμματισμός για τη συνάντηση με μαθητές στην Ισπανία. 
Αναλύσαμε όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιούνταν στην Ισπανία και θέσαμε τις 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που έπρεπε να λάβουν χώρα σε κάθε σχολείο. Τέλος, 
συζητήσαμε όλα τα οργανωτικά θέματα σχετικά με την επίσκεψη στην Ισπανία.  

Το σχολείο υποδοχής μας έδινε πληροφορίες για το προορισμό μας αλλά και όλες τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού μας.  Η συνεργασία μέχρι την επίσκεψη ήταν άριστη. Η 
συνεργασία και συντονισμός γινόταν με  e-mail,  skype και google drive.  

 

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας.  

Ενημερώσαμε τους γονείς, τους μαθητές και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την 
επικείμενη επίσκεψη. Ζητήσαμε την εκτίμηση τους και τις προτάσεις τους  για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνταν στην συνάντηση.  

Οι μαθητές που ταξίδεψαν δημιούργησαν το προφίλ τους με την εφαρμογή power point. 
Αυτό έγινε έτσι ώστε οι Ισπανοί συμμαθητές τους να τους επιλέξουν  με βάση τα 
ενδιαφέροντα τους. Η ομάδα Erasmus+ του σχολείου μας δημιούργησε ένα βίντεο για το 
σχολείο και την περιοχή μας.  

 
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 
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Φτάσαμε στο Las Rozas de Madrid το απόγευμα της Κυριακής. Στο σχολείο μας περίμεναν 
ήδη οι οικογένειες που φιλοξένησαν τους μαθητές μας στους οποίους επιφύλαξαν θερμή 
υποδοχή. 

Τη Δευτέρα, συναντηθήκαμε όλοι οι συμμετέχοντες στο σχολείο Grupo Zola Educaciόn S.L., 
όπου μας υποδέχτηκαν ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 
Oι μαθητές συμμετείχαν για την 1η ώρα στο κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων των Ισπανών 
συμμαθητών τους, ενώ οι καθηγητές ξεναγήθηκαν στο σχολείο. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη προγραμματισμένη δράση του προγράμματος: 
Με την παρουσία μιας ψυχολόγου έγινε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype με μία πρόσφυγα, η 
οποία μας εξιστόρησε τις περιπέτειές της και τα συναισθήματά της. Έπειτα σχηματίστηκαν 
μεικτές ομάδες εργασίας από τους μαθητές όλων των συμμετεχουσών χωρών και οι 
μαθητές κατασκεύασαν κολλάζ εμπνεόμενοι από την ιστορία της πρόσφυγος.  
Γεύμα στο εστιατόριο του σχολείου. 
Το απόγευμα ένας μαθητής από κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα της εργασίας 
της ομάδας και έγινε συζήτηση  για τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα από την 
προηγούμενη παρουσίαση.  
Στη συνέχεια οι μαθητές πέρασαν το βράδυ στις οικογένειες που τα φιλοξένησαν. 
 
Την Τρίτη οι μαθητές συμμετείχαν την πρώτη ώρα στο μάθημα του σχολείου. 
Κατόπιν έγιναν διαδραστικές δραστηριότητες σχετικές με το προσφυγικό 
Στις 11.00πμ επίσκεψη στο δημαρχείο της περιοχής και ενημέρωση- συζήτηση για τις 
ενέργειες του δήμου για το προσφυγικό  
Επιστροφή στο σχολείο για γεύμα 
Οι μαθητές στις οικογένειες που τα φιλοξενούν 
 
Την Τετάρτη συγκεντρωθήκαμε το πρωί στις 9.00 στο χώρο του σχολείου , επιβιβαστήκαμε 
σε λεωφορεία του σχολείου και μεταβήκαμε στην Μαδρίτη, όπου ξεναγηθήκαμε στα 
κυριότερα μνημεία της πόλης. Γεύμα στην Μαδρίτη και επιστροφή το απόγευμα στο 
σχολείο. 
 
Στη συνέχεια οι μαθητές πέρασαν το βράδυ στις οικογένειες που τα φιλοξένησαν.  
 
Την Πέμπτη συγκεντρωθήκαμε το πρωί στις 9.00 στο χώρο του σχολείου και επισκεφθήκαμε 
την παλιά πόλη της Segovia καθώς και το μουσείο της. 
Στη συνέχεια οι μαθητές πέρασαν το βράδυ στις οικογένειες που τα φιλοξένησαν 
 
Την Παρασκευή συγκέντρωση στο σχολείο. Οι μαθητές συμμετείχαν την πρώτη ώρα στο 
μάθημα του σχολείου. Έγινε η παρουσίαση των εργασιών των δραστηριοτήτων των 
προηγουμένων ημερών.  
Το μεσημέρι γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. 
Το απόγευμα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων. 
Στη συνέχεια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο χώρο του σχολείου. 
Οι μαθητές πέρασαν το βράδυ στις οικογένειες που τα φιλοξένησαν. 
 
Το Σάββατο στις 12.00 συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου και μετάβαση στο αεροδρόμιο. 
Στις 15.00 αναχώρηση για Αθήνα με την εταιρεία Iberia. Άφιξη στην Αθήνα και μετάβαση με 
λεωφορείο στα Βραχναίικα. 
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Μετά την επίσκεψη: 
• Ενημερώσαμε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στη πλατφόρμα 

eTwinning καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του σχολείου μας (www.lyk-vrachn.gr) 
• Οι μαθητές που ταξίδεψαν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο. 
• Έγινε αξιολόγηση την επίσκεψης από τους  συμμετέχοντες στην συνάντηση 

εκπαιδευτικούς όλων των χωρών μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
• Συζητήσαμε με όλους τους συναδέλφους και τους μεταφέραμε όλες μας τις 

εμπειρίες από την επίσκεψη.  
• Τους παρουσιάσαμε όλο το υλικό που φέραμε από την επίσκεψη. (video, 

φωτογραφίες, παρουσιάσεις από όλα τα σχολεία κ.λ.π) 
• Μιλήσαμε με όλους τους μαθητές και τους παρουσιάσαμε όλο το παραπάνω 

υλικό, καθώς και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 
• Ξεκίνησαν οι εργασίες προετοιμασίας υλικού για την επόμενη επίσκεψη. 
• Οι μαθητές μετέφεραν τις εμπειρίες τους στους συμμαθητές τους. 

 
Συμπεράσματα: 

Η συνάντηση ήταν απόλυτα επιτυχημένη! Η συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ήταν 
άριστη. Οι δραστηριότητες πολύ καλά οργανωμένες με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η φιλοξενία των 
μαθητών μας από τις Ισπανικές οικογένειες υποδειγματική! Οι μαθητές έμειναν κατενθουσιασμένοι, 
αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες.    
Όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αίτηση μας υλοποιήθηκαν! 
 

 

 

http://www.lyk-vrachn./

