
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ¨Program   for  Erasmus learning/ teaching/ 
training activity  --short –term joint staff training in” από την  
εκπαιδευτικό  Ρεμπάπη Χαρίκλεια ΠΕ 02. 
 
 
      Στα πλαίσια του προγράμματος «ERASMUS+/ -Δράση KA2 – 
«Συμπράξεις μεταξύ σχολείων ΚΑ229» με αριθμό σύμβασης 2019-1-
DE03- ΚΑ229-059702_3 και τίτλο « DISCOVERING AND 
EXPLORING THE FOREST BY HEAD, HEART AND HANDS» 
πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού Ρεμπάπη Χαρίκλειας 
ΠΕ02 με οργανική θέση στο Πλουτάρχειο 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς από 
την έδρα της ( Λιβαδειά)  στην πόλη   LENGGRIES της Γερμανίας από 
07-10-2019 έως και 11-10 2019 , κατόπιν έγκρισής της  από την 
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Στερεάς Ελλάδας με 
αρ. Πρωτ.:Φ. Αποφ./7372/27-09-2019 και κατόπιν επίσημης 
Πρόσκλησης του Γερμανικού σχολείου Mittelschule Lenggries, 
Geierstreinstrabe 11,83661  Lenggries , το οποίο είναι και ο συντονιστής 
του εν λόγω προγράμματος.  
Η μετακίνηση αφορούσε συμμετοχή σε προβλεπόμενη δράση του 
προγράμματος  με τίτλο “ Program   for  Erasmus learning/ teaching/ 
training activity  --short –term joint staff training in” , είχε διάρκεια 
τριών (3) ημερών από 08/10/2019 έως και 10/10/2019 και συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των σχολείων από τις τέσσερις(4) χώρες που αποτελούν 
τους εταίρους του εν λόγω προγράμματος . Συγκεκριμένα από την 
Ελλάδα και από το Πλουτάρχειο 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς η Ρεμπάπη 
Χαρίκλεια ,εκπαιδευτικός ΠΕ02, από την Ισπανία από το Fundacio 
Vedruna Catalunya Educacio  η Μontse Cartanya και  ο Oscar Puigarnau,  
από την Ιταλία και από  το Istituto Comprensivo Grottaminarda  o 
Macchia Giuseppe  και η Lina Chioccola ενώ υπεύθυνος για τη 
διοργάνωση του προγράμματος  ήταν  από το Mittelschule Lenggries ο 
Roman Zehetmaier. 
Το ακριβές πρόγραμμα έχει όπως παρακάτω: 
ΔΕΥΤΕΡΑ07/10/2019 
11.30: Αναχώρηση από Λιβαδειά  
16.00: Πτήση για Μόναχο 
20.00: αναχώρηση για Lenggries  
21.30: άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
ΤΡΙΤΗ 08/10/2019:  
8.30. Επίσκεψη στο Mittelschule Lenggries , υποδοχή από τον Διευθυντή 
του σχολείου, από σχολική τάξη τραγουδήθηκε το τραγούδι του 
Erasmus+ και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου. 



10.00 -16.00: Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Κουλτούρας  
Benediktbeuern( ZUK) , όπου πραγματοποιήθηκε hiking 4.5 χλμ περίπου 
σε δάσος της περιοχής από ειδικό. Καθόλη τη διάρκεια  έγινε επίδειξη 
επιστημονικών εκπαιδευτικών μεθόδων , πειραμάτων, παρατηρήσεων και 
ερευνών, όπως και παιχνιδιών μέσα από τα οποία οι μαθητές μπορούν να 
γνωρίσουν και  κατανοήσουν  τη σύσταση του εδάφους, την ποικιλία της 
πανίδας και χλωρίδας ενός δάσους, τις γεωλογικές ανακατατάξεις με το 
πέρασμα του χρόνου, την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και τις 
αλλαγές που επιφέρει στα οικοσυστήματα, την αλληλεξάρτηση όλων των 
οργανισμών σε ένα οικοσύστημα ,τους κινδύνους από τους οποίους 
απειλούνται. 
18.00: επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
19.00: Δείπνο  με όλους τους συμμετέχοντες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09/10/2019:  
08.30 -13.00:  Πεζοπορία 6 χλμ   στο Walkindergarten στο  Gaibach 
(forest kindergarten) , όπου και η υπεύθυνος του Νηπιαγωγείου 
παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εξήγησε τη 
φιλοσοφία του προγράμματος  προσέφερε μικρό γεύμα, με φρούτα του 
δάσους και ρόφημα που παρασκευάστηκε από κλαδιά δένδρων του 
δάσους σε .υπαίθρια φωτιά . Όλες οι κατασκευές ήταν από ξύλο , οι 
μαθητές μπορούσαν να κάνουν μικρές χειροποίητες κατασκευές, με 
φακούς να διερευνήσουν τους μικροοργανισμούς , τα έντομα και τα 
φύλλα των δένδρων, να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας, να 
εκτιμήσουν την αξία της ανακύκλωσης (τουαλέτα από κομπόστ ), να 
φτιάξουν την ταυτότητα ενός δένδρου, και να γνωρίσουν τη χρήση 
στοιχείων του δάσους στα παραμύθια, στα τραγούδια και στα τοπικά 
έθιμα. 
16.00 -18.00: Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τις 
δραστηριότητες του προγράμματος σε όλη τη διάρκειά του, 
επιβεβαιώθηκε η ανάθεση εργασιών του κάθε εταίρου και καθορίστηκαν 
οι ημερομηνίες των κινητικοτήτων. 
17.00 Δείπνο στο Bad Tolz. 
ΠΕΜΠΤΗ: 10/10/2019:  
09.00- 12.30: Περιήγηση στο δάσος από φρουρό ιδιωτικού δάσους με 
θέμα το δάσος και πώς επηρεάζεται αυτό από την κλιματική αλλαγή. 
13.30 -16.00: Επίσκεψη στην κορυφή του βουνού στο Lenggries και στις 
τουριστικές εγκαταστάσεις. Δάσος και τουρισμός. 
18.30: 
Παράθεση γεύματος με τροφές από το δάσος. 
 Παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο , παρουσία φορέων του 
σχολείου ,των Γονέων και της τοπικής κοινωνίας. 
Παρουσίαση των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Αποχαιρετισμός. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2019: 
12.00. Αναχώρηση από Lenggries. 
18.30 : Πτήση από Μόναχο για Αθήνα. 
01.00: άφιξη Λιβαδειά Βοιωτίας 
                                               ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/10/2019  
                                                           Η εκπαιδευτικός  
                                                                   Τ.Υ. 
                                              ΡΕΜΠΑΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 


