
1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Μελπομένη Κορδιστού 

Ειδικότητα: Νηπιαγωγός ΠΕ 60, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου και υπεύθυνη του προγράμματος 

Σχολείο που υπηρετεί: 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας 

Ενέργεια: Lifelong Learning Programme COMENIUS/Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις 

Δράση: Συμπράξεις Σχολείων 

Τίτλος σχεδίου: « Different tales, common values with initiative children”  

Αριθμός Σύμβασης: 2013-1-TR1-COMO6-48460 9 

Είδος επίσκεψης: Επίσκεψη εκπαιδευτικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Ημερομηνίες μετάβασης: 28/9/2014 – 4/10/2014 

Χώρα: Pakruojis, Λιθουανία 

Ιδρυμα επίσκεψης: Pakruojo Vaikulopselis Darzelis Vyturelis  

Αριθμός απόφασης μετάβασης: 245741/7730/24-9-2014 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. 1st Special Nursery school of Patras, Patras, GR- Greece 

2. Beylikduzu Imkb Ortaokulu, Istanbul, TR-Turkey 

3. Tallinna Suitsupaasupesa Lasteaed, Tallinn, ΕΕ-Estonia 

4. Przedszkole W Zgnansku, Zagnansk, PL-Poland 

5. Pakruojo Vaikulopselis Darzelis Vyturelis, Parkuojis, LT-Lithuania 

6. Direzione Didattica 2o Circolo di Rozzano, Rozzano, IT-Italy 

7. Ceip. Francisco Argos, Venta de Banos, Palencia, ES-Spain 



Η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματός μας 

Το πρόγραμμα « Different tales, common values with initiative children” μπήκε στον 2ο χρόνο  

υλοποίησής του και η ως τώρα πορεία του συνεχίζει να είναι απόλυτα επιτυχημένη. Εχουν ήδη 

γίνει συναντήσεις εργασίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας, της Εσθονίας, της Ιταλίας 

και τώρα της Λιθουανίας. Το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι του προγράμματος, καθώς και όλες οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται κανονικά και μέσα στον καθορισμένο χρόνο και αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα twinspace του προγράμματος. Τονίζεται ιδιαίτερα το υψηλό επίπεδο συνέπειας των 

συμμετεχόντων, ώστε το πρόγραμμα να εξελίσσεται ομαλά. Η τωρινή επίσκεψη ήταν η τέταρτη 

όλων των εταίρων και της εκπαιδευτικού και υπεύθυνης του προγράμματος του σχολείου μας. 

 

Συνεργασία με τις εταιρικές σχολικές μονάδες 

Η συνεργασία με το σχολείο που επισκεφθήκαμε γινόταν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με 

την Λιθουανή υπεύθυνη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του E-twinning και μέσω της 

πλατφόρμας επικοινωνίας Skype. 

 

Προετοιμασία για την πραγματοποίηση της επίσκεψης 

Το παραδοτέο υλικό για την συνάντηση στην Λιθουανία ήταν έργα των παιδιών για το μύθο της 

Ιταλίας «Τhe little Blue and the little yellow” που είχαμε επεξεργαστεί το προηγούμενο διάστημα 

και παρουσίαση των δραστηριοτήτων που κάναμε μετά την επιστροφή μας από την Ιταλία όπως: 

ζωγραφική του μύθου, θεατρική παρουσίαση κλπ. Πριν από την επίσκεψη στην Λιθουανία, είχε 

πραγματοποιηθεί επικοινωνία μέσω Skype με το σχολείο της Ιταλίας όπου οι εκεί μαθητές 

έδειξαν στους μαθητές μας δραστηριότητες σχετικές με τον ιταλικό μύθο. Προετοιμάσαμε επίσης 

μια παρουσίαση powerpoint για την εκπαίδευση στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην 

προσχολική ηλικία. Τέλος, λόγω της επίσκεψής μας στη Λιθουανία, προμηθευτήκαμε 

αναμνηστικά και δώρα από την πόλη μας (αντίγραφο αρχαιοελληνικού αμφορέα και τοπικά 

γλυκίσματα). 

 

 



Πρόγραμμα  - Δραστηριότητες της επίσκεψης 

Ολοι οι εταίροι από την Τουρκία, την Ισπανία , την Πολωνία , τη Λιθουανία , την Ιταλία, την 

Εσθονία και την Ελλάδα συναντηθήκαμε την Κυριακή βράδυ (28/9) στο δείπνο καλωσορίσματος 

στην πρωτεύουσα της χώρας Βίλνιους, σε εστιατόριο μέσα στο ξενοδοχείο που διαμέναμε, όπου 

απολαύσαμε χαρακτηριστικά πιάτα της Λιθουανικής κουζίνας. Επίσης συζητήσαμε για το 

πρόγραμμα των επόμενων ημερών.  

Η Δευτέρα (29/9) ξεκίνησε με οργανωμένη ξενάγηση στην πρωτεύουσα Βίλνιους με σκοπό να 

έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με την κουλτούρα της χώρας. Επισκεφθήκαμε το ιστορικό κέντρο 

(UNESCO heritage),  Panorama of Vilnius from Gediminas Castle κ.α. Μετά το γεύμα επισκεφθήκαμε το 

κάστρο Τράκαϊ στην λίμνη Γκάλβο, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Το απόγευμα αναχωρήσαμε 

για την πόλη Pakrouojis που βρίσκεται το συνεργαζόμενο σχολείο και φθάσαμε αργά το βράδυ. 

Την Τρίτη (30/9) περάσαμε όλη την ημέρα στο σχολείο. Το πρωί όλο το σχολείο μας υποδέχθηκε 

σε μια παραδοσιακή τελετή με τοπικούς χορούς και τραγούδια. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε και 

ανταλλάξαμε δώρα με τη Δήμαρχο της πόλης, τη Διευθύντρια εκπαίδευσης της περιοχής και 

εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του σχολείου. Δώσαμε επίσης συνεντεύξεις στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης. 

Στη συνέχεια κάναμε το γύρο του σχολείου, παρακολουθώντας τις τάξεις και συζητώντας με τους 

εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.  

Μετά το διάλειμμα για καφέ, κατευθυνθήκαμε σε αίθουσα όπου είχαμε τη συνάντηση εργασίας. 

Εγιναν οι εξής δραστηριότητες: 

- Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων με τους μαθητές μας μετά την επίσκεψη στην Ιταλία 

- Παρουσίαση της Λιθουανίας 

- Παρουσίαση του Λιθουανικού μύθου «Ο ουρανός πέφτει» 

- Παιδαγωγικό περιοδικό: παρουσίαση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην 

εκπαίδευση.  

Ακολούθησε γεύμα όπου οι γονείς των παιδιών είχαν ετοιμάσει μπουφέ με τοπικά εδέσματα. 

Μετά έγινε θεατρική παράσταση του μύθου από τους μαθητές του σχολείου και επίδειξη 

γυμναστικών δραστηριοτήτων και χορών. 

Η ημέρα τελείωσε με δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο της πόλης όπου υπήρχε χορευτικό 

πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς όπου χορέψαμε κι εμείς. 



 

Η Τετάρτη (1/10) ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτω την πόλη». 

Επισκεφθήκαμε αξιοσημείωτα μέρη της πόλης όπου μας ξενάγησαν οι μικροί μαθητές. Κατόπιν 

επισκεφθήκαμε το μνημείο «Ο λόφος των Σταυρών» - μια πολύ εντυπωσιακή κατασκευή όπου 

προσθέσαμε και τον σταυρό του προγράμματος Comenius. Μετά το γεύμα σειρά είχε η επίσκεψη 

σε χωριό – μουσείο λαϊκής τέχνης με αναπαλαιωμένα σπίτια και μύλους. Επιστρέφοντας στο 

ξενοδοχείο που ήταν ένα αγροτουριστικό παραδοσιακό συγκρότημα, κάναμε πρακτική σε … 

σιδηρουργείο του προηγούμενου αιώνα. Η μέρα ολοκληρώθηκε με δείπνο και επίδοση των 

βεβαιώσεων παρακολούθησης. 

Την Πέμπτη (2/10) αναχωρήσαμε για την πρωτεύουσα Βίλνιους, όπου επισκεφθήκαμε πρότυπα 

σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ιστορικό μουσείο. 

Την Παρασκευή (3/10) υπήρχε μόνο για την Ελλάδα συνεννόηση για παρακολούθηση ειδικού 

σχολείου, αφού στο σχολείο που επισκεφθήκαμε  δεν υπήρχαν μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ηταν 

μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη και από τη συζήτηση προέκυψαν πολλά κοινά στοιχεία στο 

εκπαιδευτικό σύστημα για ΑΜΕΑ, των δύο χωρών. 

Το Σάββατο (4/10) αναχωρήσαμε από τη χώρα. 

Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα σχολεία των δύο χωρών (Ελλάδας - Ιταλίας) 

Οι σχολικές μονάδες και των δύο χωρών έχουν αρκετά κοινά στοιχεία όσον αφορά τις μεθόδους 

διδασκαλίας καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή. Η διαφορά βρίσκεται στο σχολικό ωράριο 

όπου τα νήπια μπορούν να βρίσκονται εκεί ως τις επτά το απόγευμα. 

Σχόλια 

Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς όλων των χωρών. Γνωρίσαμε 

με λεπτομέρειες το λιθουανικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και 

πρακτικές, από τη συναναστροφή μας με όλους τους εκπαιδευτικούς. Συνειδητοποιήσαμε πιο πολύ τις 

διαφορές, τις ελλείψεις αλλά και σημαντικές ομοιότητες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι 

εκπαιδευτικοί στην καθημερινότητά μας. Μείναμε ενθουσιασμένοι από την υποδοχή και τη 

φιλοξενία των Λιθουανών. Ανανεώσαμε το ραντεβού για την επόμενη συνάντηση στην Ισπανία. 

Πάτρα 17/10/2014      Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

Μελπομένη Κορδιστού 


