
Έκθεση δραστηριοτήτων του 2ου ΓΕΛ Χαλκιδας για την Επίσκεψη στην Ιταλία 
(Pachino Σικελίας) με το πρόγραμμα Erasmus+ 

Το 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ εκπροσωπώντας την 
Ελλάδα, την Εύβοια, την Χαλκίδα και τους μαθητές 
του συνεχίζοντας το ταξίδι του στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+με τίτλο «Drops of Life» και 
θέμα το νερό, πραγματοποίησε την 5η εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Ιταλία, στην πόλη Pachino της 
Σικελίας από 3 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2020. Στην 
συγκεκριμένη δραστηριότητα συμμετείχαν οι 

Καθηγήτριες του Λυκείου Χρυσούλα Ζαλακώστα (συντονίστρια του 
Προγράμματος),η Ευγενία Μπολανάκη και η Παρασκευή Καραπανάγου μαζί με τους 
μαθητές Αντώνιο Θωμά, Ιωάννα Σιμιτζή, Έλενα Ντουλελλάρι, Παναγιώτα Ράπτη, 
Ευαγγελία-Παυλίνα Ρουστέμη. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος οι μαθητές  και οι καθηγήτριεςπαρουσίασαν το 
σχολείο τους και την πόλη τους, τους Ελληνικούς Υδροβιότοπους με την χλωρίδα και 
πανίδα τους καθώς και τους Κανόνες Διαχείρισης και Συντήρησης των Υδάτινων 
Πόρων στην πόλη της Χαλκίδας (παρουσιάζοντας την ΔΕΥΑΧ μετά από συνέντευξη 
που είχαν με τον Κύριο Χαράλαμπο Μανιάτη, Γενικό Διευθυντή) και συμμετείχαν σε 
διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες . 

 
Η ελληνική ομάδα επισκέφθηκε το Vendicari 

Nature Reserve και την πόλη Noto που έχει 
χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Παγκόσμιο 

Μνημείο Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

Επίσης επισκέφθηκαν τη 
Συρακούσα όπου ξεναγήθηκαν 
στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, στο Μουσείο του Πάπυρου 
(“MUSEOdeiPAPIRI”) όπου έφτιαξαν το δικό τους πάπυρο 
καθώς και το Νησί της Ορτιγίας (Isoladi Ortygia) και την 
Πηγή της Αρέθουσας (Fonte Arethousa). 

Επίσης οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να έχουν μια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ρομποτική. 

 
Κλείνοντας την επίσκεψη οι μαθητές τωνέξι 

Ευρωπαϊκών χωρών του Προγράμματος ανανέωσαν το ραντεβού τουςγια τις 30 
Μαρτίου στην Πόλη της Χαλκίδας όπου θα ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα με ανάλογες 
δραστηριότητες.  

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης, εστάλει σχετικό ενημερωτικό στις 
τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες και έγινε σχετική ανάρτηση στο Group που έχουμε 
δημιουργήσει στο FACEBOOK. 

Επιπλέον σας υποβάλουμε το πρόγραμμα της επίσκεψης… 
  



Monday, 3rd February 2020 
- Arrival in Pachino/Meeting at the Hotel Celeste/Students are taken by host families. 
 
 Tuesday, 4th February 2020 
 9:00-10:00, Welcome at High School "M.Bartolo". 
10:00-11:00, "BEATY and SAFEGUARD of WATER OASES in the WORLD", 
Presentation by each group of students of Country and mapping natural and artificial 
water sources of town or territory, taking into consideration Biodiversity for the 
safeguard of Ecosystem (Flora and Fauna). 
11:00-11:30, Coffe break for teachers - Free tie for students and walking around 
school. 
11:30-12:30, Workshop Exhibition at school by students and teachers. 
12:30- Lunch Break at school for teachers. 
12:30- Students at host families. 
14:00-15:00, Teachers' Marzamemi (one of the most beatiful seaside villages in Italy) 
- Students picked up by the hosts. 
  
Wednesday, 5th February 2020 
 8:00-10:00, Presentation by each group of students of a video on rules in each town 
for the preservation of water. 
10:00-10:30, Coffee Break for teachers. 
10:30-13:30, Bus transfer to the Vendicari Nature Reserve. 
14:00-17:00, Walking in the town of Noto-UNESCO Heritage. 
17:30 - Coming back Pachino - Students picked up by the hosts. 
  

Thursday, 5th February 2020 
 7:40- Meeting at school, bus transfer to Syracuse . 
 9:00- Water Tour in Syracuse:Visit to the Greek Theatre, the Papyrus Museum with 
workshoop. 
13:00- Lunch Time. 
15:00- Water Tour in Syracuse:the Jewish Baths and the Fountain of Arethousa in the 
Island of Ortigia. 
16:30 - Free Time. 
19:00 - Coming back Pachino - Students picked up by the hosts. 
  

Friday, 7th February 2020 
 8:30- 9:30, Teachers' Meeting at linguistic laboratory. 
 8:30-10:30, Educationalactivity: Robotics. 
10:30-11:00, Coffee Break. 
11:00-12:00, Ceremony of Certificates. 
12:00-12:30, Performance by Italian students and involvement of guest-students at 
school. 
13:00- Farewell lunch for teachers "Al Boccone" - Marzamemi - Students at host 
family. 
  

Saturday, 8th February 2020 
Leaving Erasmus Team 


