
 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Της Παναγοπούλου Μαρίας, ΠΕ04.04, και της Καρκάτσα Αλεξάνδρας, ΠΕ06, 

συντονίστριας και μέλους αντίστοιχα της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος 

ERASMUS + (Δράση KA210-SCH/«Συμπράξεις μικρής κλίμακας») με θέμα: «Take Action For 

The Earth !» (TAFTE), εκπαιδευτικών στο ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, κατά τη συμμετοχή τους στην 

πρώτη διεθνική συνάντηση του σχεδίου στο Περπινιάν της Γαλλίας στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος. 

Η Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας αποκλειστικά μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση, στην οποία το «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ» συμμετέχει 

ως εταίρος, έχει εγκριθεί και επιχορηγείται από το Agence Erasmus+ France / Education 

Formation (Αριθμός Σύμβασης: «2022-1-FR01-KA210-SCH-000083968»). 

Σε αυτήν συμμετέχουν σχολεία από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Πολωνία, Ελλάδα) 

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στο Περπινιάν  της Γαλλίας με διάρκεια από Τετάρτη 16 

έως Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτή συμμετείχαν δύο (2) εκπαιδευτικοί από καθεμία 

από τις χώρες-εταίρους (Πολωνία, Ελλάδα) που υλοποίησαν μετακίνηση ενώ από πλευράς 

Γαλλίας ως συντονίστρια χώρα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Σύμπραξη 

εκπαιδευτικοί. 

 

1. Προετοιμασία της επίσκεψης 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου των καθηγητών του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου, καθώς 

και συνάντηση της παιδαγωγικής ομάδας, ώστε να προετοιμαστεί η επίσκεψη τόσο στο 

τυπικό όσο και στο ουσιαστικό της μέρος. Δημιουργήθηκε επιπλέον ηλεκτρονικό αρχείο με το 
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σύνολο των σχετικών με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στις συναντήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών στην Γαλλία. 

 

2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά μέρα 

 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 
10.30   Αναχώρηση των δυο εκπαιδευτικών από Πάτρα και μετάβαση στο-Αεροδρόμιο 

«Ελ. Βενιζέλος»  
15.20    Πτήση  Αθήνα Βαρκελώνη (Vueling).   Αρ. πτήσης VY8101.    
17.30      Άφιξη στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.  
22.00    Άφιξη στο Περπινιάν* 

*ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε διανυκτέρευση στη Βαρκελώνη, 
τελικά κατέστη δυνατό να μεταβούν οι εκπαιδευτικοί στο Περπινιάν το ίδιο 
βράδυ. 

 
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
08.00 Μετάβαση  στο σχολείο Lycee Francois Arago και παρακολούθηση μαθήματος 

Αγγλικών 
09:00 - 17:00 Υποδοχή-Ξενάγηση-Σχεδιασμός προγράμματος 
 
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 
08.00 Μετάβαση  στο σχολείο Lycee Francois Arago και παρακολούθηση μαθήματος 

στο εργαστήριο της Βιολογίας 
09:00 - 17:00 Σχεδιασμός προγράμματος  
 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 
03.00 Μετάβαση στη Βαρκελώνη για την πτήση της επιστροφής (Vueling). Αρ. πτήσης 

VY8102 
 

3. Προϊόντα-αποτελέσματα της επίσκεψης 

 Παρουσίαση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος και ξενάγηση στο σχολείο 
 Οργάνωση των μαθητικών και διεθνικών κινητικοτήτων (αριθμός συμμετεχόντων, 

ημερομηνίες υλοποίησης) 
 Προγραμματισμός μηνιαίων διαδικτυακών συναντήσεων 
 Λεπτομερής σχεδιασμός της πρώτης κινητικότητας μαθητών του προγράμματος στο 

Περπινιάν της Γαλλίας από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2023. 

 Εξέταση τρόπων επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στη διάρκεια του 
προγράμματος 

 Δημιουργία σελίδας στο twinspace 
 Τρόποι διάχυσης του προγράμματος 
 Εργαλεία αξιολόγησης της κάθε μαθητικής και διεθνικής κινητικότητας: δημιουργία 

ερωτηματολόγιων για να αξιολογηθούν οι δεξιότητες των μαθητών και εκπαιδευτικών 
(όπως ψηφιακές, γλωσσικές, συνεργατικές, επικοινωνιακές) 

 Στο τέλος της διετίας θα γίνει αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράμματος 
 Παρουσίαση του ιστότοπου του προγράμματος, προτάσεις βελτίωσής του. 
 Συζήτηση για τη διάχυση του προγράμματος και τρόποι χρήσης των κοινωνικών δικτύων 

για το πρόγραμμα. 
 Οργάνωση των ομαδικών εργασιών: θέματα και προθεσμίες 



 Έγγραφα: δικαιολογητικά σύμπραξης, πρόγραμμα, βεβαίωση συμμετοχής, περίληψη 
πρακτικών. 

 

4. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων / Διάχυση – Αντίκτυπος 

 Ενημέρωση του συλλόγου των διδασκόντων και, αναλυτικότερα, των μελών της 

παιδαγωγικής ομάδας για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των εργασιών στη Γαλλία. Η 

ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη διεθνική 

συνάντηση. 

 Στην ίδια συνάντηση θα γίνει αξιολόγηση της επίσκεψης, από τους καθηγητές που 

συμμετείχαν, συζήτηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και για τη δυνατότητα 

αξιοποίησής τους στις επικείμενες επισκέψεις.  

 Οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για τις επόμενες κινητικότητες θα 

χρησιμοποιήσουν τα πρακτικά της συνάντησης ώστε να προετοιμάσουν οι μαθητές τις 

απαιτούμενες εργασίες για κάθε συνάντηση. 

 

Κάτω Καστρίτσι, 02-12-2022 

Οι καθηγήτριες  

Μαρία Παναγοπούλου 

Αλεξάνδρα Καρκάτσα 

 


