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Έκθεση Αξιολόγησης για το  

Πρόγραμμα Erasmus + SO-PR-A με κωδικό 2018-1-IT02-KA201-048401    

Πρώτη Κινητικότητα μικρής διάρκειας 

στο Τεχνικό Σχολείο «G. Marconi» της Πάδοβα 25 Φεβρουαρίου 2019 με 1 Μαρτίου 2019 

 

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 5 σχολεία από 3 διαφορετικές χώρες συγκεκριμένα το ITT G. 

Marconi, Πάδοβα -Ιταλία, το ΙIS Newton-Pertini, Camposampiero, Ιταλία, το Ion Neculce, Βουκουρέστι 

-Ρουμανία, το Γενικό Λύκειο Βαρθολομιού, Ελλάδα και το σχολείο μας, το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας. Η 

συνάντηση έγινε στην Πάδοβα της Ιταλίας και αποτέλεσε μία αξέχαστη εμπειρία για όλους τους 

συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές 

 

24η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

Υποδοχή από το συντονιστικό σχολείο της Ιταλίας και 

παραλαβή των μαθητών που φιλοξενούνταν από τις 

οικογένειες. Η αμηχανία όλων για το άγνωστο σύντομα 

μετατράπηκε σε ενθουσιασμό και οι μαθητές Ελλάδας και 

Ιταλίας έγιναν μία ομάδα. 

 

 

25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Άφιξη των συμμετεχόντων στο σχολείο και καλωσόρισμα από την Διευθύντρια. 
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Κατόπιν οι μαθητές από κάθε σχολείο παρουσίασαν το σχολείο την πόλη και την χώρα τους. 

Συνεχίσαμε με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου που υλοποιήθηκαν σε κάθε σχολείο, 

και την παρουσίαση των "λογοτύπων" κάθε σχολείου που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

  

Στην συνέχεια χωρίστηκαν οι μαθητές και οι καθηγητές.  

Οι μαθητές μοιράστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο 

υποδοχής. Χαρακτηριστική ήταν η εμπειρία τους από το εργαστήριο προσομοίωσης πτήσεων, το 

εργαστήριο Χημείας και το εργαστήριο Φυσικής. 

 

Οι καθηγητές έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που είχε οργανώσει το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Οι 

δραστηριότητες αφορούσαν την ανάλυση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές, την 

αναγνώριση και την χρήση διδακτικών εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές την συνεργατική 

μάθηση και τις συμμετοχικές δράσεις. Στην συνέχεια είδαμε αποσπάσματα από την ταινία Freedom 

Writers και συζητήσαμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας με στόχο την ανάπτυξη   
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στρατηγικών διδασκαλίας που θα κινητοποιήσουν την ενεργητική ακρόαση των μαθητών και θα τους 

δώσουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να δράσουν και να συμμετέχουν. 

Στο τέλος οι ομάδα μαθητών και καθηγητών ενώθηκαν και έγιναν δραστηριότητες για τους μαθητές 

από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Οι δραστηριότητες αρχικά ήταν η συνέχεια μίας δράσης που είχαν 

προετοιμάσει οι μαθητές πριν να έρθουν στη Πάδοβα. Συγκεκριμένα είχαν δουλέψει σε ένα 

ερωτηματολόγιο σχετικά με το τι σημαίνει για αυτούς το «Να ακούγεται η άποψή τους στο σχολείο 

και ποιες προτάσεις είχαν ώστε να γίνει πιο ενεργός ο ρόλος τους και να είναι περισσότερο 

συμμετοχικοί στις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτούς. Στην συνέχεια οι μαθητές δούλεψαν με 

την εικόνα του εαυτού τους και ιδιαίτερα με την πλευρά του εαυτού τους που θέλουν να δείχνουν 

στους άλλους αλλά και με την πλευρά που είναι πραγματικά και την κρύβουν.  

  

26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Άφιξη των συμμετεχόντων στο σχολείο και επίσημη τελετή με εκπρόσωπο του Δημάρχου της Πάδοβα. 
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Κατόπιν παρακολουθήσαμε μία θεατρική παράσταση ομάδας μαθητών του σχολείου ITT G. Marconi 

με θέμα τα δικαιώματα τω φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική σκηνή. 

Ύστερα έγιναν δραστηριότητες με τους μαθητές για τη συνεργατική μάθηση. Συγκεκριμένα 

παρακολούθησαν το βίντεο animation του Ralph Eggleston, “For the birds”, το οποίο πραγματεύεται 

το μοίρασμα, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση. Μετά το βίντεο οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες 

δούλεψαν στις σκηνές του και στο τέλος έκαναν δικές τους αλλαγές που οδηγούσαν σε ένα δικό τους 

διαφορετικό τέλος της ιστορίας.   

 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες της ημέρας περιελάμβαναν επίσκεψη στην πόλη της Πάδοβα. 
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Πιο συγκεκριμένα είδαμε την πλατεία Prato della Valle (90.000 τετραγωνικά μέτρα) μία από τις  

μεγαλύτερες στην Ευρώπη.  

 

 

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

H επίσκεψη μας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα ήταν ξεχωριστή. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1222 

ως νομική σχολή και ήταν ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια στην πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη. Είναι 

το δεύτερο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ιταλία και παγκοσμίως είναι το πέμπτο αρχαιότερο από 

τα εν λειτουργία πανεπιστήμια. Ήταν το πρώτο κέντρο του ανθρωπισμού και επικεφαλής στις ιατρικές 

επιστήμες, την αστρονομία και τη φυσική. Ο Γαλιλαίος δίδαξε σε αυτό, ο Κοπέρνικος σπούδασε σε 

αυτό, και το 1678, το πρώτο πανεπιστημιακό δίπλωμα στον κόσμο που απονεμήθηκε σε μια γυναίκα 

ήταν σε αυτό το Πανεπιστήμιο.  

Είδαμε το Palazzo Bo που χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Εκεί ο Γαλιλαίος δίδασκε στην Aula Magna 

(Μεγάλη Αίθουσα) στο ανατομικό θέατρο, το πρώτο στον κόσμο, όπου οι φοιτητές μάθαιναν 

ανατομία κάνοντας νεκροτομές. 
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Τέλος επισκεφθήκαμε την Piazza della Frutta την Piazza delle Erbe και το Palazzo della Ragione, που 

χτίστηκε το 1218-19. 

27η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Επισκεφθήκαμε την Βενετία και είδαμε τα κανάλια με τις γόνδολες.  

Είδαμε την πλατεία και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου και την γέφυρα των στεναγμών.  

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψή μας στην μεγάλη σχολή του San Rocco όπου φιλοξενούσε τις 

τοιχογραφίες του Τιντορέττο. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την χρήση καθρεπτών ώστε να κάνουν 

λεπτομερή παρατήρηση των οροφογραφιών 
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28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Πολιτιστικές δραστηριότητες στην Βερόνα. Εκεί επισκεφθήκαμε την Αρένα, το Μπαλκόνι της 

Ιουλιέτας, το Pallazzo della Ragione και τους τάφους των Σκαλινγκέρι. 
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1η  ΜΑΡΤΙΟΥ 

Επιστροφή στην Πάτρα. Συζήτηση με τους μαθητές για τα ημερολόγια που κρατούσαν σε όλη την 

διάρκεια του ταξιδιού σχετικά με το τι είδαν εκεί που πήγαν το τους άρεσε και τι θα ήθελαν να αλλάξει 

στο σχολείο στην πόλη και στην χώρα μας. 

Από τις παρατηρήσεις των μαθητών αξίζουν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

• Τι ήταν διαφορετικό από ό,τι στο σχολείο μας;  

Τα εργαστήρια τους ήταν πλήρως εξοπλισμένα με σχετικά νέα τεχνολογικά αντικείμενα.  

Αντί για απουσιολόγια, έχουν ένα μηχάνημα που ο κάθε μαθητής περνάει την μαθητική του 

ταυτότητα-κάρτα. 

• Μας έκανε εντύπωση: 

Όλοι οι οδηγοί σταματούσαν πάντα στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί.  

Για πρώτη φορά συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τα παιδιά. 

Οι καρναβαλικές στολές ήταν πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. 

Όλοι οι άνθρωποι εφάρμοζαν του νόμους και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια ήταν καθαρά. 

Είδαμε πόλεις γεμάτες πράσινο και με μεγάλες πλατείες. 

• Τι μου άρεσε 

Μου άρεσε που γνωριστήκαμε με παιδιά από άλλες χώρες και με αρκετά από αυτά δεθήκαμε 

μέσω των δραστηριοτήτων που γίνανε.  

Γενικά ήταν μια εμπειρία η οποία θα μου μείνει αξέχαστη. Λάτρεψα το γεγονός ότι γνωρίσαμε 

άτομα από ξένες χώρες και μου άρεσε πολύ ότι δεθήκαμε πολύ με τους περισσότερους. 

Δημιουργήσαμε φιλίες οι οποίες θεωρώ πως δεν θα τις αφήσουμε να χαθούν. Μέσω των 

δραστηριοτήτων γνωριζόμασταν καλύτερα μεταξύ μας και οι δεσμοί γίνονταν πιο ισχυροί. 

Αυτό που περιμένω είναι η επόμενη χρονιά όπου θα έρθουν Ελλάδα. 

• Τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί εδώ 
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Όλα τα αξιοθέατα να διατηρούνται καθαρά και πάρκα, πλατείες, και δρόμους. 

Η αστυνομία να δίνει πιο αυστηρές ποινές στους παραβάτες του νόμου ώστε να αρχίσει η 

Ελλάδα να φαίνεται σαν ευρωπαϊκή χώρα. 

Το σχολείο τους ήταν πάρα πολύ καθαρό σε σχέση με το δικό μας κι αυτό είναι κάτι το οποίο 

θα μπορούσε να αλλάξει σε εμάς 

• Τι με βοήθησε: 

Με βοήθησε πολύ η παρουσίαση που για την οποία είχα αγχωθεί τόσο πολύ και το γεγονός ότι 

μιλούσα μόνο αγγλικά με τους ξένους. 

Γνώρισα νέους πολιτισμούς και νοοτροπίες από κοντά. 

Με βοήθησε το ότι τα παιδιά ήταν πολύ φιλόξενα και αυτό με βοήθησε στο να νιώσω άνετα 

πιο γρήγορα και να ενσωματωθώ στις παρέες. 

Πιστεύω ότι επειδή ήμουν από τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν είχαμε ένα πλεονέκτημα διότι 

ενταχθήκαμε αμέσως στις παρέες και νιώθαμε πιο άνετα με τους υπόλοιπους. 

 

Συμμετέχοντες μαθητές:  

Γεωργοπούλου Ειρήνη-Παρασκευή, Δεμπόνος Αθανάσιος, Δριμάλα Αγαθή, Θανάσουλα Βρύνα 

Ευτυχία, Κανέλλος Κίμωνας Ευστάθιος, Κορδέλας Σταμάτιος, Κωνσταντινοπούλου Ζωή, Σιδέρη 

Μαρία, Τζάφα Έντρι, Τριβέλλας Νικόλαος. 

Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 

Πανίτσα Ευριδίκη ΠΕ 87.02 

Τασούλα Βασιλική ΠΕ 87.02 

 

 


