
 

Επίσκεψη μαθητών και  συνοδών καθηγητών 1ου Λυκείου  Λαμίας 

στην πόλη Linkoping της Σουηδίας στα πλαίσια του προγράμματος 

Erasmus+ “AGREE” 

Ομάδα έξι μαθητών και δύο συνοδών καθηγητών του 1ου Λυκείου Λαμίας  
επισκέφθηκε την πόλη Linkoping της Σουηδίας για έξι ημέρες (29/9 έως 4/10) στα 
πλαίσια ανταλλαγών του προγράμματος ERASMUS+ AGREE. 
H ομάδα είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε δραστηριότητες και δράσεις κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης.  
 Αναλυτικά : 
Την Κυριακή 29 /9 η ομάδα έφτασε στην πόλη του Linkoping (αεροπορικώς από 
Αθήνα-Στοκχόλμη και με λεωφορείο από Στοκχόλμη για Linkoping) . 
Την Δευτέρα 30/9 , η ομάδα επισκέφθηκε το σχολείο ( CathedralSchool),ακολούθησε 
περιήγηση στους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια όλοι οι μαθητές από τις 
συμμετέχουσεςχώρες παρουσίασαν το σχολείο τους, την πόλη τους, την χώρα 
τους.Ακλούθησε περιήγηση στην πόλη (καθεδρικός ναός,αίθουσα κονσέρτων και 
συνεδρίων ) 
 

 
 



Την Τρίτη 1/10, οι μαθητές δούλεψαν με την εφαρμογή eco-schools που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια του προγράμματος και παρακολούθησαν διδασκαλεία μαθημάτων στο  
σχολείο της Σουηδίας μαζί με τους μαθητές που τους φιλοξενούσαν. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ακολούθησε επίσκεψη στα γραφεία Τεχνικών Έργων της πόλης και ενημέρωση 
σχετικά με την διαχείριση των  αποβλήτων, καθώς και επίσκεψη στο εργοστάσιο 
διαχείρισης αποβλήτων (Garstadverken ,wastestation). 
 

 
 
 
 
Την Τετάρτη 2/10 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη Στοκχόλμη με επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ( λειτουργούσε έκθεση με θέμα " Η φύση της Σουηδίας"), 
παρακολούθηση ταινίας-ντοκιμαντέρ με θέμα "Ωκεανοί" και ξενάγηση στο 
Δημαρχείο της Στοκχόλμης (ανάμεσα στα άλλα είδαμε την αίθουσα τελετών στην 
οποία γίνεται κάθε χρόνο  η δεξίωση για τους νικητές του βραβείου Νόμπελ). 
 



 
 
Την Πέμπτη 3/10 , οι μαθητές δούλεψαν για το ιστολόγιο (blog) του προγράμματος 
σε διακρατικές ομάδες και συνεργάστηκαν για τη γραφή άρθρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος ( erasmus-agree.eu). Στη συνέχεια, με ευθύνη της ελληνικής 
αποστολής, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγησητων δράσεων και πεπραγμένων αυτής 
της συνάντησης. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην έκθεση κατοικίας  με 
θέμα: "το πιο οικολογικό κτίριο", στο Πανεπιστήμιο της πόλης - ένα καινοτόμο ως 
προς το σχεδιασμό του κτίριο και ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως-, 
και στην παλιά πόλη του Linkoping. 



Την Παρασκευή 4/10 συνεχίστηκε η συνεργασία των μαθητών μέχρι τη στιγμή της 
αναχώρησης. 
Αποτιμητικά, το ταξίδι ήταν μια πολύτιμη εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και 
για τους εκπαιδευτικούς,οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την 
κουλτούρα μιας άλλης χώρας και να αποκομίσουν πολιτισμικά και  εκπαιδευτικά 
οφέλη. Επίσης να συνεργαστούν,κοινωνικοποιηθούν και να τονώσουν την οικολογική 
τους συνείδηση. 
 


