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Αδαμακη Καλλιόπη  (ΠΕ02) 
Εκπ/κος 2ου ΓΕΛ  Λιβαδειάς 
      
 

      

Λιβαδειά, 21 Φεβρουαρίου 2020 

Έκθεση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 

«Στρατηγικές Συμπράξεις - Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης» 

με αριθμό σύμβασης 2019-1-UK01-KA201-061459 και τίτλο “ Plastics Plastics Everywere” 

από 27-31 Ιανουαρίου 2020 στο Cardiff της Ουαλίας. 

Σχετ: Αποφ./9885/09-01-2020/Π.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας 

 

Πρόγραμμα επίσκεψης στο Κάρντιφ 27-31 Ιανουαρίου 2020 

Κυριακή 26 Ιανουαρίου: μετάβαση στο Κάρντιφ. Μετάβαση με λεωφορείο στο ξενοδοχείο, στο οποίο και 
μείναμε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου  

Ώρα 9.30 π μ. Επίσκεψη στο Marine Conservation Society Training: 

Ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα, τους στόχους του ιδρύματος. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις 
κρύες θάλασσες.  Ερωτήσεις και παρανοήσεις για τα πλαστικά. Η ανακύκλωση στις χώρες και στα σχολεία 
των συμμετεχόντων (Ουαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Φιλανδία).  

Επίσκεψη στο Cardiff Harbour Authority: 

Ενημέρωση από την υπεύθυνη περιβάλλοντος του κέντρου.  

Λήξη των συναντήσεων στις 15. 00. 

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. 

Ώρα 9.30 πμ. Μετάβαση στο Δημαρχείο. 

Συνάντηση - σύσκεψη με την υπεύθυνη των προγραμμάτων Ουαλλίας Emily D 

Οργάνωση του προγράμματος. Συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις χώρες και τα 
σχολεία που λαμβάνουν μέρος. Ορίστηκαν οι ημερομηνίες κινητικότητας, εξηγήθηκαν αναλυτικά τα είδη 
και η μορφή των παραδοτέων, οι υποχρεώσεις. Απαντήθηκαν απορίες από τη συντονίστρια. 

Καθορισμός ενεργειών για το μέλλον, μελλοντικές συναντήσεις. 

Ώρα 18.00 Μετάβαση στο Welsh College of Music & Drama: μουσικό κονσέρτο, δείπνο. 

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2020 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας  
Υπόψη κ.Διευθυντρίας, Δρ. Ελένης Π. Μπενιάτα 
mail@stellad.pde.sch.gr 
Υ.ΠΑΙ.Θ. – Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Θεμάτων  
programs@minedu.gov.gr 
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Ώρα 9.45 αναχώρηση από Κάρντιφ για Ogmore.  Καθαρισμός ακτής με τη συμμετοχή μαθητών από τα 
δημοτικά σχολεία Birchgrove και Springwood. Η δραστηριότητα εκτός από τον καθαρισμό περιελάμβανε 
και αναγνώριση διαφόρων παραθαλασσίων ειδών. 

Ώρα 13.00 αναχώρηση από την ακτή και μετάβαση στο Porthcawl, παραδοσιακό γεύμα. 

Ώρα 15.30 επιστροφή στο Κάρντιφ. 

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020 

Ώρα 10-12.00: επίσκεψη στο  Birchgrove Primary School. Στο σχολείο μας εξήγησαν τις δραστηριότητες 
του σχολείου για το θέμα των πλαστικών. Μάλιστα οι ίδιοι οι μαθητές μας έδειξαν δημιουργίες τους και 
δράσεις τους. 

Ώρα  12-13.45: γεύμα στο σχολείο. 

Ώρα 13.15: ξενάγηση στο κάστρο του Κάρτνιφ. 

Ώρα 19.30: δείπνο από Κάρντιφ. 

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2020 

Ώρα 10-12.00: επίσκεψη στο Springwood Primary School. Το σχολείο βρίσκεται σε μια αρκετά 
υποβαθμισμένη συνοικία, με το 40% των παιδιών να δικαιούνται επιδόματα και δωρεάν γεύματα από το 
σχολείο. Το σχολείο ήταν αρκετά παλιό στις εγκαταστάσεις του με εμφανείς τις φθορές, αλλά δεν του 
έλειπε κανένα τεχνολογικό εργαλείο ούτε υλικό διδασκαλίας και δραστηριοτήτων, αντίθετα υπήρχαν  όλα 
σε πλεόνασμα. Αναφέρω επιγραμματικά ότι κάθε αίθουσα είχε 70 ιντσών οθόνη αφής για τον 
εκπαιδευτικό και για κάθε παιδί το σχολείο διέθετε από ένα ipad  

Αυτό που ξάφνιαζε σε αυτό το σχολείο ήταν ότι δεν υπήρχαν καθόλου πόρτες στις αίθουσες διδασκαλίας 
παρά μόνο ανοίγματα που νοητά οριοθετούσαν την αίθουσα. Στην ουσία δεν υπήρξαν αίθουσες όπως τις 
έχουμε συνηθίσει. Αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση διότι πραγματικά γινόταν μάθημα σε ανοιχτές 
αίθουσες και επιπλέον επικρατούσε υποδειγματική ησυχία. 

10-12.45: γεύμα στο σχολείο. 

13.00 επιστροφή στο Κάρντιφ. 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 

Επιστροφή στην Ελλάδα 

Συμπεράσματα: για μία ακόμα φορά η συμμετοχή σε πρόγραμμα αυτού του είδους αποτελεί ένα 
παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο της εκπαίδευσης. Βεβαίως είναι εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των χωρών, 
όμως υπάρχουν πολλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στα δικά μας σχολεία. 
Είναι σαφές ότι στα σχολεία που επισκεφτήκαμε βασικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 
δημιουργία μελλοντικών ολοκληρωμένων πολιτών. 

Με ιδιαίτερη ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς 

Αδαμάκη Καλλιόπη 

 

 

  


