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Πάτρα, 13 Μαρτίου 2015 

18ο   8/ΘΕΣΙΟ  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση   : Θουκυδίδου & Περσεφόνης 

Ταχ. Κώδικας    : 26332 

Διευθυντής   : Ζωγόπουλος Άνθης 

Πληροφορίες    : Μοναστηρίδη Αμαρυλλίς 

Τηλ. / ΦΑΞ      : 2610 337964 

Ε- mail            : mail@18dim-patras.ach.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ: « Έκθεση πεπραγμένων από την 5
η
 συνάντηση των εταίρων του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius «Cycling Through Times and Places» 

στην Leiria της Πορτογαλίας». 
 

Στοιχεία των συμμετεχόντων εκπ/κων  

 

Ονοματεπώνυμο: Μοναστηρίδη  Αμαρυλλίς ΠΕ 06, συντονίστρια  του   προγράμματος, 

                             Ασημακόπουλος Αριστείδης, ΠΕ 70 

                             Ζέζα Παρασκευή, ΠΕ 16 

                             Σουβαλιώτης Χρήστος, ΠΕ 11 

 

Στοιχεία του φορέα (σχολείου) 

 

Επωνυμία συμμετέχοντος οργανισμού: 18
ο
   8/θ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση   : Θουκυδίδου & Περσεφόνης 

Ταχ. Κώδικας    : 26332 

Τηλέφωνο/Φαξ  : 2610 337964 

Ε- mai                : mail@18dim-patras.ach.sch.gr 

 

Στοιχεία της Δραστηριότητας 

 

Αριθμός Σύμβασης: (Αρ. Σύμβασης: 2013-1-GR1-COMO6-15184 1) 
Τίτλος Προγράμματος: «Cycling Through Times and Places» 

Αριθμός Συνεργαζόμενων Χωρών: 6 

Χώρες Εταίροι: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Πολωνία 

Συντονίστρια Χώρα (και Επωνυμία Φορέα): Ελλάδα, 18ο 8/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

mailto:mail@18dim-patras.ach.sch.gr


Διάρκεια Προγράμματος: 2 έτη 

Έναρξη Προγράμματος: 01-08-2013 

Προβλεπόμενος αριθμός επισκέψεων: 6 

Αριθμός Επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε: 5
η
  

Τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη (πόλη/χώρα): Leiria / Πορτογαλία. 

Ημερομηνίες της επίσκεψης από 23-02-2015 έως 26-02- 2015 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά 

Υπεύθυνος Σύνταξης της Έκθεσης Δραστηριοτήτων: Μοναστηρίδη  Αμαρυλλίς 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Επίσκεψης  

 

22 Φεβρουαρίου 2015,  Κυριακή    

-Αναχώρηση : Αθήνα, 06:10 

-Πτήση: Lufthansa 

- Άφιξη: στην Λισαβώνα, 13:15 

- Μετάβαση: στην πόλη της Leiria,  οδικώς 17:30. 

- Δείπνο: Taverna do Alberto, 20:30  

 

23 Φεβρουαρίου 2015, Δευτέρα: 

09:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το νηπιαγωγείο Centro Social Paroquial 

Dos Pousos 

09:30: Άφιξη στο σχολείο 

10:00–11:30: Τελετή υποδοχής των εταίρων και παρουσίαση μουσικοκινητικών 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές με θέμα την Εκομετακίνηση παρουσία του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ενορίας Pousos, Πάστορα Davide Gonçalves και του 

Επικεφαλής του Centro Social Paroquial Dos Pousos. κ. Manuel Órfão, καθώς και της 

διευθύντριας του νηπιαγωγείου κας Carla Rente. Παρών στην τελετή υποδοχής ήταν και ο 

πρόεδρος του Κοινοτικού Διαμερίσματος Da Junta De Freguesia De Pousos, κ. José Cunha. 

12:00-13:30: Παράλληλες δραστηριότητες:  

                        Α. Συνάντηση εργασίας των συντονιστών-εταίρων του προγράμματος  

                        Β. Επίσκεψη στο Μουσείο Χαρτιού (PAPER MILL MUSEUM EL MOLINO) 

που στεγάζεται σε νερόμυλο. Οι εκπαιδευτικοί-εταίροι είχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία παρασκευής χαρτιού καθώς και να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητα παρασκευής ψωμιού.  

14:00: Γεύμα στο Κέντρο Ηλικιωμένων του Pousos 

15:00: Αναχώρηση για τις σπηλιές Grutas Da Moeda E Fatima (Σπήλαια των Νομισμάτων στη 

Fatima). Περιήγηση και ξενάγηση στα σπήλαια και αναχώρηση για την πόλη της Fatima που 

αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς θρησκευτικούς προορισμούς για τους καθολικούς 

χριστιανούς. Επίσκεψη και ξενάγηση στο σπίτι των Λουσία Ντος Σάντος (10 ετών) και των 

ξαδελφών της Φρανσίσκο και Ζασίντα Μάρτο, 9 και 7 ετών αντίστοιχα που το Μάιο του1917 

είδαν ένα όραμα της Παναγίας που τους ανήγγειλε πως θα εμφανιζόταν στο ίδιο σημείο κάθε 

13 του μήνα, έως τον Οκτώβριο και τους προέτρεψε σε μετάνοιες για τη σωτηρία των 

αμαρτωλών, ενώ τους έδωσε και τρεις προφητείες. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Ιερό στη 

Fatima που αποτελείται από διάφορα κτήρια και μνημεία, ανάμεσά τους τη Βασιλική της 

Παναγίας της Fatima, το παρεκκλήσι των εμφανίσεων της Παναγίας, τμήμα του Τείχους του 

Βερολίνου και το σύγχρονο Ποιμαντικό κέντρο χωρητικότητας 2.000 ατόμων.  

20:00: Δείπνο με ζωντανή παραδοσιακή πορτογαλική μουσική (Fado) στον παραδοσιακό 

ανεμόμυλο Tasca S. Miguel. 

22:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall&usg=ALkJrhhDOb41hA40kHt7xnZ6qUHvSDXj7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall&usg=ALkJrhhDOb41hA40kHt7xnZ6qUHvSDXj7w


24 Φεβρουαρίου 2015, Τρίτη: 

09:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το σχολείο Centro Social Paroquial Dos Pousos. 

09:30-13:00: Οι εκπαιδευτικοί – εταίροι χωριστήκαμε σε 4 ομάδες των 6 ατόμων και αφού 

ενημερωθήκαμε από τον εκπαιδευτικό της τάξης, για θέματα που αφορούσαν στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών, την οργάνωση και λειτουργία της τάξης, παρακολουθήσαμε μαθήματα 

του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου όπως: Γλώσσα, Μουσική, Γυμναστική, 

Αγγλικά και ελεύθερες δραστηριότητες – παιχνίδια και συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι ομάδες εναλλάσσονταν κάθε 45 λεπτά 

με στόχο να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα και στα 6 τμήματα του νηπιαγωγείου τα οποία 

είναι χωρισμένα ανά ηλικιακές ομάδες από 6 μηνών έως 6 χρονών. Ακολούθησε φύτεμα στην 

αυλή του σχολείου σπόρων και φυτών αντιπροσωπευτικών των χωρών των εταίρων σαν 

σύμβολο φιλίας των μελών του συγκεκριμένου προγράμματος Comenius που υλοποιούμε. 

13:00-15:00: Γεύμα στο σχολείο προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

15:00: Αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο της πόλης της Leiria με αφετηρία την κεντρική 

πλατεία Candido dos Reis Square όπου περιπλανηθήκαμε ανάμεσα σε κτήρια του 16
ου

 και 17
ου

 

αιώνα, επισκεφθήκαμε τον καθεδρικό ναό της Leiria (τέλη 16
ου

 αιώνα), την ιστορική εκκλησία 

του Αγίου Πέτρου (12
ος

 αιώνας) και προορισμό το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Έγινε 

περιήγηση και ξενάγηση στους χώρους του κάστρου το οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα 

κτίσματα, γοτθικό θερινό ανάκτορο (15
ος

 αιώνας) ερείπια της εκκλησίας της Παναγίας των 

Βράχων και μουσείο με αντίγραφα από μεσαιωνικά όπλα και πανοπλίες. Τέλος επισκεφθήκαμε 

το μουσείο κινηματογράφου (m|i|mo) όπου είχαμε την ευκαιρία να περιεργαστούμε 

αντικείμενα που σχετίζονται με τη δημιουργία κινούμενων εικόνων και να συμμετέχουμε σε 

εργαστήριο παρουσίασης διάφορων τεχνικών δημιουργίας κινούμενων εικόνων. 

21:00: Δείπνο στο εστιατόριο Taberna Iberica στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. 

 

25 Φεβρουαρίου 2015, Τετάρτη: 

09:30: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το Δημαρχείο της πόλης.  

10:00: Συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα. Anabela Graça η οποία μας έκανε μια 

σύντομη παρουσίαση με βίντεο της πόλης της Leiria και στη συνέχεια μας ανέπτυξε τις 

δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία στην πόλη της 

Leiria. Επίσης ανταλλάξαμε μαζί της δώρα.  

11:30: Αναχώρηση για το παραθαλάσσιο χωριό São Pedro de Moel όπου περπατήσαμε κατά 

μήκος της παραλιακής ζώνης και θαυμάσαμε την άγρια ομορφιά του Ατλαντικού Ωκεανού. 

Στη διαδρομή μέχρι το São Pedro de Moel περάσαμε μέσα από το παλαιότερο πευκοδάσος της 

Πορτογαλίας το οποίο αποτελεί όχι μόνο προστατευμένο Εθνικό πάρκο και πάρκο αναψυχής 

για τους κατοίκους της Leiria και των γύρω περιοχών καθώς διαθέτει ποδηλατοδρόμους και 

μονοπάτια για τρέξιμο ή/και περπάτημα αλλά και πηγή ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας 

καθώς υπάρχει εργοστάσιο συλλογής και επεξεργασίας του ρετσινιού των πεύκων. 

13:00 Γεύμα στο ξενοδοχείο Mare e Sao. 

14:30-19:00: Αναχώρηση για την πόλη της Ναζαρέ η οποία είναι μία μικρή, γραφική, 

παραθαλάσσια πόλη με μεγάλη αμμώδη παραλία στην οποία έχει συνήθως ορμητικά κύματα 

ύψους μέχρι και 40 μέτρα καθώς τα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού πέφτουν σε μια 

υποθαλάσσια τάφρο (γνωστή και ως τάφρος της Ναζαρέ) που βρίσκεται στα ανοιχτά των 

ακτών της Ναζαρέ και φθάνει σε μέγιστο βάθος τουλάχιστον 5.000 μέτρων και 230 χιλιόμετρα 

σε μήκος και στη συνέχεια τα κύματα σκάνε ανεμπόδιστα στην παραλία της πόλης. 

Επισκεφθήκαμε το Forte de São Miguel Arcanjo (μεσαιωνικό οχυρό του Αγίου Μιχαήλ) που 

σήμερα στεγάζει το Φάρο της Ναζαρέτ και βρίσκεται στο ακρωτήριο κοντά στην άκρη της 

τάφρου και θαυμάσαμε τη δύναμη της θάλασσας με τα τεράστια κύματα. Στη συνέχεια 

επισκεφθήκαμε τον οικισμό Sítio στην κορυφή του βράχου που υψώνεται 110 μέτρα στα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AD


βόρεια πάνω από την σύγχρονη πόλη. Εκεί υπάρχει η εκκλησία της Nossa Senhora da Nazaré 

(Παναγία της Ναζαρέ) η οποία είναι μπαρόκ τεχνοτροπίας με έξοχα πλακίδια (χαρακτηριστικά 

της τέχνης στην Πορτογαλία) στο εσωτερικό της. Πίσω και πάνω από την κεντρική Αγία 

Τράπεζα οι επισκέπτες μπορούν να δουν και να προσκυνήσουν το θαυματουργό μαύρο άγαλμα 

της Παναγίας της Ναζαρέ το οποίο είχε φέρει ένας καλόγερος τον 4ο αιώνα από τη Ναζαρέτ 

των Αγίων Τόπων πρώτα στην Ισπανία και στη συνέχεια το 711 το άγαλμα έφθασε στο 

συγκεκριμένο σημείο και σύμφωνα με το θρύλο έτσι πήρε το όνομα Ναζαρέ η πόλη. Επίσης 

εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσι (Capela da Memória) που χτίστηκε το 12
ο
  αιώνα σε ανάμνηση 

μιας θαυματουργής παρέμβασης της Παρθένου Μαρίας, που λέγεται ότι έσωσε τη ζωή ενός 

Πορτογάλου ιππότη, του Don Fuas Roupinho, πιθανώς Ναΐτη, ενώ κυνηγούσε ελάφια ένα 

ομιχλώδες πρωινό. 

20:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο προσφορά των Πορτογάλων εκπαιδευτικών. 

21:00: Συμμετοχή των εταίρων στο Brisas do Lis – ΝEL (νυχτερινό τρέξιμο και περπάτημα) το 

οποίο λαμβάνει χώρα κάθε Τετάρτη και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Αρχή και τέλος αυτής 

της δραστηριότητας είναι η κεντρική πλατεία Rodrigues Lobo της Leiria. Στην αρχή υπάρχει 

ζέσταμα με αεροβική γυμναστική και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους είτε παίρνουν μέρος στο τρέξιμο το οποίο έχει ομαδικό και όχι 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων γύρω από το ιστορικό κέντρο της 

πόλης, είτε ακολουθούν πάλι ομαδικά με γρήγορο περπάτημα μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων 

κατά μήκος του ποταμού Lis ο οποίος περνά μέσα από την πόλη της Leiria και οι όχθες του 

έχουν διαμορφωθεί σε μονοπάτια περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου, πάρκα και 

παιδικές χαρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και άτομο με 

κινητικές δυσκολίες σε αυτοσχέδιο αμαξίδιο που με τη βοήθεια μελών της ομάδας είχε τη 

δυνατότητα να ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα στον περίπατό της. 

 

26 Φεβρουαρίου 2015, Πέμπτη: 

08:00: Αναχώρηση των εταίρων από τη Leiria οδικώς με προορισμό την πρωτεύουσα της 

Πορτογαλίας, τη Λισσαβώνα.  

10:30: Άφιξη  στην πόλη της Λισσαβώνας. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην 

πόλη: στο ιστορικό κέντρο στην περιοχή της Baixa, στην Praça do Comércio (πλατεία 

εμπορίου), στην πλατεία Rossio, στο café Brasileira όπου σύχναζε ο ποιητής Φερνάντο 

Πεσσόα και σήμερα υπάρχει μπρούτζινο άγαλμά του, στον ανελκυστήρα στυλ γοτθικής 

αναγέννησης Elevador de Santa Justa, που κατασκευάσθηκε περί το 1900 για να συνδέσει το 

Baixa και το Bairro Alto, στο μοναστήρι Jerónimos (Ιερωνυμιτών) ένα εντυπωσιακό 

κολοσσιαίο κτίριο που χτίστηκε το 1502 για να τιμήσει το ταξίδι του Βάσκο ντα Γκάμα. Εκεί 

ζούσαν οι μοναχοί του Τάγματος του Αγίου Ιερώνυμου που έδιναν πνευματική καθοδήγηση 

στους πορτογάλους εξερευνητές, και που σήμερα βρίσκονται θαμμένες μορφές όπως ο ίδιος ο 

ντε Γκάμα και ο πορτογάλος ποιητής, Φερνάντο Πεσσόα, τον πύργο Belém (Πύργος της 

Βηθλεέμ) χτισμένος το 1515 στις εκβολές του ποταμού Τάγου στο σημείο που συναντά τη 

θάλασσα και είναι το σημείο από όπου ξεκινούσαν το μακρύ τους ταξίδι οι θαλασσοπόροι του 

Μεσαίωνα, και το Μνημείο των Ανακαλύψεων (Padrão dos Descobrimentos) που χτίστηκε το 

1960 για να τιμήσει τους πορτογάλους εξερευνητές και θαλασσοπόρους με την ευκαιρία της 

500
ης

 επετείου από το θάνατο του Ερρίκου του Θαλασσοπόρου (1394 – 1460), ο οποίος 

ξεκίνησε τις θαλάσσιες εξερευνήσεις, χρηματοδοτώντας συστηματικά τις αποστολές. Το 

μνημείο έχει ύψος 52 μέτρα και είναι σχεδιασμένο σε σχήμα καραβέλας, στην πλώρη του 

στέκει το άγαλμα του Ερρίκου του Θαλασσοπόρου και πίσω του υπάρχουν αγάλματα 

Πορτογάλων εξερευνητών, χαρτογράφων, καλλιτεχνών, επιστημόνων και ιεραποστόλων, που 

συνδέονται με την Εποχή των Ανακαλύψεων όπως ο Βάσκο ντε Γκάμα, ο Μαγγελάνος κ.α. 

16:30: Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Πάρκο των Εθνών που βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά της Λισαβόνας στις όχθες του ποταμού Τάγου και πρωτοδημιουργήθηκε για να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD


στεγάσει την Παγκόσμια Έκθεση Expo 1998. Αποτελείται από μεγάλα, σύγχρονα κτήρια 

φουτουριστικής αρχιτεκτονικής και σηματοδοτείται από τη γέφυρα του Βάσκο ντε Γκάμα, μια 

από τις μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου. Εκεί βρίσκεται και το ενυδρείο της Λισσαβώνας, 

ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία του κόσμου που φιλοξενεί 25.000 είδη θαλάσσιας ζωής 

καθώς και το Μουσείο Επιστημών. Υπάρχει τελεφερίκ που διασχίζει την περιοχή και 

καταλήγει στον Πύργο Βάσκο ντε Γκάμα, το ψηλότερο κτίριο της Λισσαβώνας που κτίστηκε 

το 1998 προς τιμήν του μεγάλου θαλασσοπόρου, για την επέτειο των 500 χρόνων από το ταξίδι 

του στην Ινδία. Τέλος, στην περιοχή βρίσκεται και το τεράστιο εμπορικό κέντρο “Βάσκο ντε 

Γκάμα” το οποίο ξεχωρίζει από τη γυάλινη οροφή του και στο οποίο γευματίσαμε. 

21:30: Αποχαιρετιστήριο δείπνο σε εστιατόριο στην πλατεία του εμπορίου (Praça do 

Comércio) 

 

27 Φεβρουαρίου 2015, Παρασκευή: 

11:00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το μετρό για το αεροδρόμιο 

-Πτήση: 14:10 Lufthansa 

-Άφιξη στις 22:40 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα συμμετείχαν στην 

προετοιμασία της επίσκεψης η οποία επικεντρώθηκε στα θέματα που θα απασχολούσαν τους 

εταίρους στην 5
η
 συνάντηση, που θα ελάμβανε χώρα στην Leiria της Πορτογαλίας.  

Ειδικότερα, αφού παρακολουθήσαμε όλες τις συνεντεύξεις των τριών τοπικών φορέων ανά 

χώρα εταίρο, συνολικά 18 συνεντεύξεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος cytipla, εντοπίσαμε τα κοινά σημεία και τις διαφορές που υπάρχουν στον 

προγραμματισμό, στα στάδια υλοποίησης και στην υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί σε 

κάθε χώρα όσον αφορά στην Εκομετακίνηση και καταρτίσαμε προτάσεις για ένα κοινό σχέδιο 

δράσης προώθησης της Εκομετακίνησης στις χώρες μας προκειμένου να το παρουσιάσουμε 

στη συνάντηση εργασίας στην Πορτογαλία.. 

Ετοιμάσαμε το ελληνικό κομμάτι της ταινίας με τις βιντεοσκοπημένες δράσεις 

Εκομετακίνησης που υλοποίησε το σχολείο μας από την αρχή του προγράμματος έως τώρα και 

το οποίο στην τελική του μορφή θα αποτελέσει τελικό παραγόμενο προϊόν του προγράμματος 

ώστε να το δώσουμε στους Ισπανούς εταίρους μας στην Πορτογαλία για να προχωρήσουν 

στην επεξεργασία της ολοκληρωμένης έκδοσης της ταινίας με τα κομμάτια και των έξι 

εταίρων.   

Ηχογραφήσαμε το ελληνικό τραγούδι για την Εκομετακίνηση σε στίχους και μουσικής της 

εκπαιδευτικού μουσικής του σχολείου μας κας Ζέζας Παρασκευής που το τραγουδά χορωδία 

των μαθητών των 5
ης

 και 6
ης

 τάξεων του σχολείου μας και θα αποτελέσει μουσική υπόκρουση 

του αντίστοιχου ελληνικού κομματιού της ταινίας. 

Ετοιμάσαμε αφίσα και έντυπο διαφημιστικό υλικό για προώθηση της Εκομετακίνησης σε 

δραστηριότητα (Ecomobility spot) που υλοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα κατά 

τη διάρκεια του καρναβαλιού και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου 2015 

με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας.   

Καταρτίσαμε σχέδιο δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων που θα ανεβεί στην ιστοσελίδα του 

European Shared Treasure ώστε να το συζητήσουμε με τους εταίρους μας και να 

αποφασίσουμε από κοινού για τα κοινά και ατομικά προϊόντα και δραστηριότητες που θα 

ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του EST.  

Ετοιμάσαμε προσχέδιο και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τελικής αξιολόγησης του 

προγράμματος προκειμένου να το συζητήσουμε με τους εταίρους μας και να αποφασίσουμε 

από κοινού για το θέμα αυτό κατά τη συνάντηση εργασίας στην Πορτογαλία. 

http://cytipla.wikispaces.com/AUTHORITIES+INTERVIEWS


Κατασκευάσαμε δώρα και αναμνηστικά με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών του 

σχολείου μας για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των εταίρων μας στη Πορτογαλία.  

 

Περιγραφή της επίσκεψης 

 

Στα πλαίσια της παραμονής μας εκεί, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε γνώσεις, εμπειρίες 

και πρακτικές ως προς την υλοποίηση του προγράμματος με τους εταίρους μας από τις χώρες 

της Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πολωνίας, καθώς επίσης και να 

επισκεφθούμε μνημεία και αξιοθέατα θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

του πορτογαλικού έθνους. Επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε πορτογαλικά έθιμα 

και παραδόσεις, που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή μας στην Leiria της Πορτογαλίας είχαμε την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε από κοντά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. 

Η εμπειρία παρακολούθησης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις αίθουσες 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του 

νηπιαγωγείου όπως: Γλώσσα, Μουσική, Γυμναστική, Αγγλικά και ελεύθερες δραστηριότητες -

παιχνίδια ήταν πολύ θετική καθώς μπορέσαμε με πολύ άμεσο τρόπο να έρθουμε σε επαφή με 

την καθημερινή εκπαιδευτική σχολική πραγματικότητα, με τις μεθόδους διδασκαλίας που 

εφαρμόζονται και εκπαιδευτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην τάξη, να 

συγκρίνουμε και να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές με τις αντίστοιχες δικές μας.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, έγινε παρουσίαση από όλους τους εταίρους των 

μεμονωμένων κομματιών της ταινίας που είχε ετοιμάσει η κάθε χώρα - εταίρος και 

συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την τελική επεξεργασία της ταινίας στο  σύνολό 

της, που θα γίνει από τους Ισπανούς εταίρους και θα παρουσιαστεί στην ολοκληρωμένη της 

μορφή στην τελευταία συνάντηση εργασίας στην Ιταλία. 

Συζητήσαμε για τα παραγόμενα προϊόντα και δραστηριότητες που θα ανεβάσουμε στην 

ιστοσελίδα του European Shared Treasure αλλά αφήσαμε τις τελικές αποφάσεις για τη 

συνάντηση εργασίας στην Ιταλία μιας και δεν έχουν πάρει όλοι οι εταίροι ακόμα κωδικούς 

πρόσβασης στην ιστοσελίδα του EST. 

Αποφασίσαμε από κοινού με τους εταίρους μας την τελική θέση για τη μουσική και τα 

τραγούδια που θα αποτελούν τη μουσική υπόκρουση της ταινίας. 

Ανταλλάξαμε εμπειρίες και απόψεις με τους εταίρους μας σχετικά με την υλοποίηση της 

δράσης για την προώθηση της Εκομετακίνησης (Ecomobility spot), που υλοποιήθηκε σε 

κεντρικά σημεία των πόλεων των εταίρων.  

Ορίσαμε με τους εταίρους μας ημερολογιακό πλάνο επικοινωνίας των μαθητών μέσω skype. 

Συζητήσαμε με τους εταίρους μας τον τρόπο τελικής αξιολόγησης του προγράμματος και 

καταλήξαμε στη μέθοδο διανομής ερωτηματολογίου σε 10 εκπαιδευτικούς ανά χώρα εταίρο. 

Το ερωτηματολόγιο θα συνταχθεί από τους Έλληνες εταίρους και θα παρουσιαστεί στην 

τελευταία συνάντηση εργασίας στην Ιταλία. 

Λόγω ελλείψεως χρόνου αποφασίσαμε να συζητήσουμε εκτενέστερα το κοινό σχέδιο δράσης 

προώθησης της Εκομετακίνησης στις χώρες μας στην τελευταία συνάντηση εργασίας στην 

Ιταλία. 

Αντίκτυπος της δραστηριότητας 

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Πορτογαλίας είχαμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε 

τις γλωσσικές μας δεξιότητες στη αγγλική γλώσσα καθώς ήταν η επίσημη γλώσσα  

επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.  Είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες 

και πρακτικές με τους εταίρους μας και να πάρουμε αποφάσεις σε θέματα που αφορούν στις 

τελευταίες δραστηριότητες και τα τελικά παραγόμενα προϊόντα του προγράμματος που 

υλοποιούμε: την ταινία, τη δραστηριότητα προώθησης της Εκομετακίνησης (Ecomobility 



spot), την επικοινωνία των μαθητών μέσω skype, τα παραγόμενα προϊόντα και δραστηριότητες 

που θα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του European Shared Treasure και το τελικό τρόπο 

αξιολόγησης του προγράμματος. 

Τέλος, στα πλαίσια της παραμονής μας εκεί, είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να έρθουμε σε 

άμεση επαφή με τις εκπαιδευτικές πρακτικές και διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στο νηπιαγωγείο, αλλά και να επισκεφθούμε σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα της 

πορτογαλικής πολιτιστικής κληρονομιάς και να γνωρίσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις, που 

χαρακτηρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό του πορτογαλικού έθνους. 

 

Βιωσιμότητα-διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

 

Απολογισμός της μετακίνησης και των θεμάτων της ατζέντας της συνάντησης εργασίας στην 

Πορτογαλία με τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων. 

Επικαιροποίηση της «Γωνίας Comenius» του σχολείου μας με υλικό-φωτογραφίες από την 

επίσκεψη στην Πορτογαλία. 

Παρουσίαση της εμπειρίας και των εντυπώσεων από την παρακολούθηση και συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος του Πορτογαλικού νηπιαγωγείου 

όπως Γλώσσα, Μουσική, Γυμναστική, Αγγλικά και ελεύθερη ώρα – παιχνίδια μέσω 

φωτογραφιών και βίντεο στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας. 

Παρουσίαση οπτικού υλικού και συζήτηση με τους μαθητές των τάξεων για τις εντυπώσεις 

μας από την επίσκεψη στην Πορτογαλία. 

Οργάνωση σε επίπεδο τάξεων της επικοινωνίας των μαθητών μας μέσω skype με τους μαθητές 

των εταιρικών σχολείων. 

Σύγκλιση Σχολικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας 

και εκπροσώπων του Τοπικού Διαμερίσματος για την υλοποίηση σχεδίου δράσης των τελικών 

στόχων του προγράμματος προώθησης της Εκομετακίνησης και βελτίωσης των σχετικών 

υποδομών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. 

 

Προκλήσεις και δυσκολίες που συναντήσατε - Παρατηρήσεις και προτάσεις 

 

Δεν συναντήσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μετακίνηση και συνάντηση εργασίας στην 

Πορτογαλία. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια δεύτερη συνάντηση εργασίας προκειμένου να 

υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμά μας 

αλλά οι μέρες που οι πορτογάλοι εταίροι επέλεξαν για την μετακίνηση στη χώρα τους ήταν 

μόνο 4 οπότε ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Πήραμε αρκετές ιδέες όσον αφορά στις υποδομές 

και στη διαμόρφωση των ελεύθερων από αυτοκίνητα χώρων στην Leiria με μονοπάτια 

περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου, πάρκα και παιδικές χαρές για να κάνουμε 

προτάσεις στις τοπικές αρχές έχοντας φωτογραφικό υλικό παραδειγμάτων που 

χρησιμοποιούνται ήδη στην Πορτογαλία. Πήραμε επίσης ιδέες για ομαδικές δράσεις 

τρεξίματος, περιπάτων και ποδηλάτων που μπορούν να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις 

τοπικές μας ανάγκες ώστε όχι μόνο να προωθήσουμε την Εκομετακίνηση αλλά και να 

αναδείξουμε τοπικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία μέσα από διαδρομές της πόλης μας. 


