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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Επωνυμία σχολείου: Γενικό Λύκειο Παραλίας                                        
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: Νικολίτσα Καρκούλια ΠΕ01 
(αρχηγός), Βασίλειος Πανούσος ΠΕ02 (συνοδός) 
Συμμετέχουσες μαθήτριες:  
Ελένη Παρασκευοπούλου (Γ τάξη) 
Ελισάβετ Ανδρικοπούλου (Γ τάξη) 
Ζωή Φάλαρη (Γ τάξη) 
Μαρία-Άννα Σμυρνή (Γ τάξη)  
Σπυριδούλα Δευτεραίου (Β τάξη) 
Επωνυμία Σχολείου Υποδοχής: Daniel Theysohn IGS, 
Waldfischbach – Burgalben, Γερμανία 
Είδος κινητικότητας: C4 Short-term exchanges of groups of 
pupils 
Θέμα Κινητικότητας: “Sustainability around the year” 
Ημερομηνίες διεξαγωγής επίσκεψης (συμπεριλαμβανομένων των ημερών της μετακίνησης):  19 έως τις 26 
Νοεμβρίου 2022 

Περιγραφή της κινητικότητας 

• Αριθμός συμμετεχόντων από όλες τις χώρες: 37 Μαθητές και 14 Εκπαιδευτικοί 
• Χώρες προέλευσης συμμετεχόντων: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία και Ελλάδα 

• Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλική 

Προετοιμασία:  
Τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του  Erasmus ενημέρωσαν το σύλλογο διδασκόντων τους μαθητές και τους 
γονείς για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τους στόχους και τις υποχρεώσεις της κινητικότητας.  
Οι συμμετέχουσες μαθήτριες εργάστηκαν τοπικά και δημιούργησαν δύο βίντεο για να παρουσιάσουν στους 
εταίρους μας το σχολείο και την πόλης της Πάτρας. Επίσης εργάστηκαν διαδικτυακά σε διεθνείς ομάδες για 
την προετοιμασία των δραστηριοτήτων που θα λάμβαναν χώρα στο Γερμανικό σχολείο.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 
Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί οδικά με προορισμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχωρήσαμε για 
Φρανκφούρτη με την πτήση A3 830 της AEGEAN.  Φτάσαμε στη Φρανκφούρτη και αναχωρήσαμε οδικώς για 
το Pirmasens, όπου φτάσαμε το μεσημέρι. Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακαθήσαμε 
σε δείπνο υποδοχής. 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 
Πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της κινητικότητας στο Daniel Theysohn IGS, WaldfischbachBurgalben. 



Οι μαθητές παρουσίασαν τα σχολεία και τις 
πόλεις τους και οι τοπικοί μαθητές ξενάγησαν 
τους εταίρους στο σχολείο, παρουσιάζοντας την 
ατζέντα βιωσιμότητας. Ακολούθησε ομαδική 
εργασία για βιώσιμη χριστουγεννιάτικη 
διακόσμηση/δώρα, μια δραστηριότητα που 
συνδύαζε περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
επαναχρησιμοποίηση υλικών και 
δημιουργικότητα καθώς και μια διαπολιτισμική 
ανταλλαγή για τις χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
πεζοπορία στο Δάσος του Παλατινάτου 
αναγνωρισμένο από την UNESCO ως καταφύγιο 
βιόσφαιρας Pfälzerwald-Nordvogesen. Κατά τη 
διάρκεια της πεζοπορίας πραγματοποίησαν 

μετρήσεις σχετικά με το κλίμα στο νοτιοδυτικό Παλατινάτο χρησιμοποιώντας διάφορα όργανα μέτρησης.           

 
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022  
Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στην Trier, την 
παλαιότερη πόλη της Γερμανίας. Ξεναγηθήκαμε στην 
πόλη (καθεδρικός ναός, ρωμαϊκά μνημεία κ.λπ.) και 
απολαύσαμε την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη 
αγορά. Επισκεφτήκαμε το Πανεπιστήμιο και πήραμε μια 
γεύση από την ατζέντα βιωσιμότητας του, 
απολαμβάνοντας ένα βιώσιμο γεύμα στο εστιατόριο του 
Πανεπιστημίου, το οποίο παρασκευάστηκε με τοπικά 
συστατικά.   

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022  
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στο σχολείο Daniel Theysohn IGS Waldfischbach-
Burgalben: οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και 
επέλεξαν εργαστήρια βιωσιμότητας (μαγειρική με 
υπόλοιπα, παρασκευή φυσικών καλλυντικών και 
προϊόντων περιποίησης δέρματος) Το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο o WAWI Schokoladen 
Welt, η οποία επικεντρώθηκε στην παραγωγή σοκολάτας με προϊόντα δίκαιου εμπορίου.  

 
 
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022  
Ημερήσια εκδρομή στο Στρασβούργο (Γαλλία).  Αρχικά 
έγινε ξενάγηση στην παλιά πόλη και στη συνέχεια 
επισκεφτήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ενημερωθήκαμε για τον τρόπο λειτουργίας του 
κοινοβουλίου, παρακολουθήσαμε  ταινία μικρού 
μήκους για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ενωμένη Ευρώπη, επισκεφτήκαμε την αίθουσα της 
ολομέλειας και παρακολουθήσαμε μέρος της 
συνεδρίασης ενώ ενημερωθήκαμε και για τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην περιβαλλοντική πολιτική . 

 
 
 
 



Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022  
Την τελευταία ημέρα της κινητικότητας μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγηθήκαμε στις μονάδες βιοαερίου 
στο Ενεργειακό Πάρκο Pirmasens-Winzeln. Ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα της πόλης Pirmasens για μια 
πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Το απόγευμα συμμετείχαμε σε καθαρισμό του δάσους κοντά στο Waldfischbach. 
Ακολούθησε η τελετή λήξης και δείπνο αποχαιρετισμού. 

 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022  
Το μεσημέρι αναχωρήσαμε από το Pirmasens με προορισμό τη Φρανκφούρτη και πήραμε την πτήση A3 833 
της AEGEAN με προορισμό την Αθήνα. Φτάσαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αργά το βράδυ και αναχωρήσαμε 
οδικώς για Πάτρα. Φτάσαμε στο ΓΕ.Λ. Παραλίας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 
2022. 

Αξιολόγηση κινητικότητας 

Οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα επωφελήθηκαν ποικιλοτρόπως από τις εμπειρίες που είχαν.  
1. ενίσχυση του αισθήματος συλλογικότητας: Η κοινή βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή έδωσε στους 

συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να νιώσουν μέρος μιας κοινότητας από 
διαφορετικούς πολιτισμούς που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για χάρη της βιωσιμότητας και της 
διεθνούς φιλίας. Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και των ταξιδιών 
χαρακτηρίστηκε από το ενδιαφέρον για γνωριμία και συνεργασία. 

2. διαπολιτισμική μάθηση: Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία ήρθαν σε επαφή 
με το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, την εθνική και τοπική κουζίνα, καθώς και με τις παραδόσεις 
και τα έθιμα. Επιπλέον, μετάφεραν τις δικές τους παραδόσεις και πολιτισμούς, γεγονός που 
εμπλούτισε τη γνώση και την κατανόηση όλων.   

3. γλωσσική ανάπτυξη: Η βελτίωση της ευχέρειας και η μείωση των αναστολών στη χρήση της αγγλικής 
ως lingua franca ήταν σαφώς αισθητή μεταξύ των συμμετεχόντων.  

4. περιβαλλοντική εκπαίδευση: Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν ανησυχίες και εμπειρίες σχετικά με τη 
βιωσιμότητα. Η συνεργασία και η μάθηση σε διαφορετικές καταστάσεις συνέβαλαν επίσης στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων συνεργασίας και διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, ενίσχυσαν τις γνώσεις τους 
για το τι είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ειδικά οι πρακτικές δραστηριότητες τους έδειξαν 
πώς να ξεκινούν με μικρές πράξεις στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, η κινητικότητα τους ενθάρρυνε 
να είναι πιο βιώσιμοι. 



 

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/3rd-short-term-exchange-of-
groups-of-pupils/ και στον τοπικό τύπο: https://pelop.gr/sti-germania-to-geniko-lykeio-paralias-me-erasmus/  
https://www.patrasevents.gr/article/617412-sti-germania-to-geniko-likeio-paralias# 
 
 

         Παραλία 19/01/2023  

                     ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ                                                                                                                               

Ο Διευθυντής 

                                                                        
 
 
                                                                                                                    

ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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