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Σταθμοί στη διαδρομή υλοποίησης του προγράμματος Comenius 

“Eco –Tourism: a green path to future” 
____________________________________________________ 
 
 
 

 Οκτώβριος 2012: η διευθύντρια του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας, κ. Αλεξάνδρα Κοπανά, 

συμμετέχει σε προπαρασκευαστικό σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων στην πόλη 
Pultusk της Πολωνίας. 

 

 Οκτώβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013: διαρκής ηλεκτρονική επικοινωνία 

μεταξύ των εκπροσώπων επικοινωνίας (κ. Φωτεινή Φραντζή για το ελληνικό 
σχολείο) για τη διαμόρφωση της αίτησης υλοποίησης του προγράμματος. 
Επιλογή τίτλου, θεματικών περιοχών, στόχων και παιδαγωγικών τεχνικών. 

 

 Φεβρουάριος 2013: υποβολή αίτησης 
 

 Φεβρουάριος – Ιούλιος 2013: αναμονή (…) 
 

 Ιούλιος 2013: έγκριση υλοποίησης του προγράμματος από το ΙΚΥ (!!!) 
 

 Σεπτέμβριος 2013:  
 η παιδαγωγική ομάδα συγκροτείται και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς 

Αλεξάνδρα Κοπανά (διευθύντρια), Φωτεινή Φραντζή (υπεύθυνη υλοποίησης), 
Αγγελική Ρετσινά, Αιμιλία Σιακοβέλη, Σοφία Κωνσταντινοπούλου, Αγγελική 
Κανελλοπούλου, Βάσια Χρυσανθακοπούλου και Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 

 oι μαθητές του Λυκείου ενημερώνονται και δίνουν αιτήσεις συμμετοχής.  
 προετοιμαζόμαστε για την πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων 

πραγματοποιείται σύσκεψη της παιδαγωγικής ομάδας του ΓΕΛ Κ. Αχαΐας ώστε 
να συγκροτηθούν ερωτήματα και προτάσεις προς τους συναδέλφους των άλλων 
χωρών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.  
 

 27 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου: πραγματοποιείται η πρώτη επίσκεψη στο 

Vikurskoli στην πόλη VIK της Ισλανδίας. Συμμετέχουν μόνο εκπαιδευτικοί και 
από τις 7  χώρες.  

 Κατά την επίσκεψη:  
 όλοι οι εκπαιδευτικοί – μέλη του προγράμματος εγγράφονται στο e-twinning & 

αναπτύσσεται δίκτυο επαφών και επικοινωνία μέσω του e-twinning.  
 δρομολογείται και η εγγραφή των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

στο  e-twinning και η μεταξύ τους επικοινωνία. 
 οριστικοποιείται η πορεία υλοποίησης του προγράμματος. 

 

 Οκτώβριος 2013: 
 ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών, των μαθητών του σχολείου, του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων για την επίσκεψη με παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, 
αντικειμένων (νομίσματα, αναμνηστικά) και χαρτών της Ισλανδίας. 
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 ενημέρωση της παιδαγωγικής ομάδας του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας για τις αποφάσεις 
που λήφθηκαν κατά την επίσκεψη στην Ισλανδία και τις προγραμματισμένες 
δράσεις – ανάθεση επίβλεψης δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από κάθε 
ομάδα μαθητών. 

 ενημέρωση μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χωρισμός τους σε 
ομάδες (3-5 ατόμων) – κάθε ομάδα έχει το όνομα μιας χώρας που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα-  ανάθεση συγκεκριμένων έργων σε κάθε ομάδα και επίβλεψη 
κάθε ομάδας από έναν εκπαιδευτικό της παιδαγωγικής ομάδας.   

 τελική επιλογή των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση το 
ενδιαφέρον τους για τον οικοτουρισμό και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αλλά και το επίπεδο γλωσσομάθειας (πτυχία ξένων γλωσσών και συνέντευξη στα 
αγγλικά). 

 
 κάθε σχολείο δημιουργεί αρχείο ηλεκτρονικής παρουσίασης (power 

point) των περιοχών όπου ανήκουν τα υπόλοιπα σχολεία  του 
προγράμματος  

 …. και αρχείο ηλεκτρονικής παρουσίασης (power point) της δικής του  
περιοχής από την άποψη της γεωργίας, των αποθεμάτων νερού και 
των ορειβατικών διαδρομών  

 …και  ηλεκτρονικό χάρτη της Ευρώπης με επισήμανση των σχολείων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

 διαγωνισμός σε κάθε σχολείο για τη δημιουργία λογότυπου (logo) του 
προγράμματος.  

 

 Νοέμβριος 2013: 
 η παιδαγωγική ομάδα συναντά και ενημερώνει τους γονείς  
 τελική επιλογή του λογότυπου στην δεύτερη συνάντηση στα Κανάρια Νησιά  

(Νοέμβριος 2013) μεταξύ των εφτά επιλεγμένων από κάθε σχολείο. Νικήτρια η 
Ισπανία!! 

 αρχίζουμε να δημιουργούμε ένα γλωσσάριο οικολογικών όρων με βάση τα 
ελληνικά και αγγλικά. Κάθε χώρα θα προσθέσει τη μετάφραση στη δική της 
γλώσσα και  καινούριες λέξεις.  

 

 Δεκέμβριος 2013: 
 φτιάχνουμε και ταχυδρομούμε χριστουγεννιάτικες κάρτες σε όλα τα σχολεία που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια για την κατάσταση και τις προοπτικές  του 

τουρισμού στην περιοχή μας. 
 


