EΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ COMENIUS ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
Εκπαιδευτική Επίσκεψη/Μετακίνηση στα πλαίσια του Προγράµµατος
Comenius στην πόλη Albi της Γαλλίας
∆ιάρκεια επίσκεψης: 19/01/2014 – 26/01/2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα: Comenius Project 2012-14
Γενικός τίτλος Προγράµµατος: «Today Blue Planet, But Tomorrow? »
Αριθµός Σύµβασης: 2012-1-RO1-COM06-224117
Θέµα της εκπαιδευτικής επίσκεψης: Παρουσίαση εργασιών
Γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας: Αγγλική
Συµµετέχοντες στη συνάντηση: Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από δύο
καθηγήτριες και τέσσερις µαθητές (δύο µαθήτριες και δύο µαθητές). Στη
συνάντηση συµµετείχαν επίσης µε αποστολές τους τα συνεργαζόµενα σχολεία από
την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.
Ειδικότερα συµµετείχαν τα σχολεία:
• Bellevue, Albi, France
• Γυµνάσιο Παναιτωλίου, Παναιτώλιο, Ελλάδα
• Gimnazjum im. majora pilota A. Tomiczka w Lyskach, Lyski, Poland
• Escola Básica Integrada do Esteval, Montijo, Portugal
• Instituto De Enseñanza Secundaria "Virgen Del Puerto", Plasencia, Spain
Συµµετέχοντες Έλληνες εκπαιδευτικοί:
1. Μαργάρα Θεοδώρα, ∆ιευθύντρια Σχολείου, Κοινωνιολόγος
2. Μαρία Λανοπούλου, Υπεύθυνη του Προγράµµατος, Φιλόλογος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προετοιµασία συνάντησης
Στο διάστηµα που προηγήθηκε της συνάντησης στη Γαλλία υλοποιήσαµε τις εξής
εργασίες:
1) ∆ηµιουργία πόστερ µε θέµα: «Επαγγελµατικές δραστηριότητες της χώρας που
σχετίζονται µε το νερό»
2) ∆ηµιουργία ενός ιστορικού, γεωγραφικού και οικονοµικού χάρτη της Ευρώπης µε

εικόνες από πόλεις που σχετίζονται µε το νερό. Το χάρτη προσφέρθηκε να
ετοιµάσει το σχολείο υποδοχής, ενώ όλα τα σχολεία ανέλαβαν την υποχρέωση να
αναρτήσουν στο χάρτη 4 φωτογραφίες από πόλεις της χώρας τους µε σηµαντική
δραστηριότητα σχετική µε το νερό.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014
Ηµέρα ταξιδιού
08:00 Αναχώρηση από το Αγρίνιο µε προορισµό την Αθήνα και το αεροδρόµιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
13:00 Άφιξη στο αεροδρόµιο
17:00 Πτήση προς Τουλούζη µε ενδιάµεση στάση στο Άµστερνταµ
22:30 Άφιξη στην Τουλούζη όπου µας υποδέχτηκαν ο διευθυντής του σχολείου
Jerome Perez και ο καθηγητής Patrice Benne.
23:30 Άφιξη στο σχολείο, όπου τους µαθητές µας ανέµεναν οι οικογένειες
φιλοξενίας. Τακτοποίηση καθηγητών σε ξενοδοχείο της πόλης.
∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014
Συνάντηση των αποστολών στο σχολείο. Ξενάγηση από το διευθυντή του
σχολείου Jerome Perez, στους χώρους του σχολικού συγκροτήµατος, το οποίο
περιλαµβάνει τρία σχολεία College, Lycee και ∆ιετή Σχολή προετοιµασίας για το
Πανεπιστήµιο. Φοιτούν συνολικά 1400 µαθητές από 10 ως 19 περίπου χρονών.
Στο σχολείο-εταίρο µας, College Bellevue, φοιτούν και µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες. Οι πλούσιες υποδοµές του σχολείου (εργαστήριο µαγειρικής,
κατασκευών, θερµοκήπιο κλπ) δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να
καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους.
Ακολούθησε µια όµορφη και ζεστή
εκδήλωση υποδοχής Ο ∆ιευθυντής
µας υποδέχτηκε στο σχολείο και
άνοιξε επίσηµα τις εργασίες της
συνάντησης. Στη συνέχεια οι µαθητές
της οµάδας Comenius του σχολείου µε
την καθηγήτριά τους Celine Lipomi,
υπεύθυνη του Προγράµµατος, µας

καλωσόρισαν µε µια µικρή γιορτή.
Στην συνέχεια οι µαθητές µας, µαζί µε τα αδέλφια τους/γάλλοι οικοδεσπότες
παρακολούθησαν µάθηµα στις τάξεις τους.
Παρουσίαση εργασιών
Στο χώρο υποδοχής του
σχολείου
αναρτήσαµε
τα
πόστερς µε τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες της χώρας µας
που σχετίζονται µε το νερό και
συµπληρώσαµε
στον
ευρωπαϊκό χάρτη που είχε
ετοιµάσει η Γαλλία τις εικόνες
από σηµαντικές πόλεις και
περιοχές που βρίσκονται δίπλα
σε νερό.
Υποδοχή στο ∆ηµαρχείο,
Ο αντιδήµαρχος της πόλης Albi, καλωσόρισε και υποδέχτηκε στο ιστορικό και
διατηρητέο κτίριο του ∆ηµαρχείου της πόλης (κτίστηκε το 1820) τις αποστολές
των σχολείων εταίρων, ενηµέρωσε σύντοµα για το παρελθόν της περιοχής, αλλά
και για τα δεδοµένα του παρόντος και τις προοπτικές του µέλλοντος της περιοχής.
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014
Πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη επίσκεψη και πεζοπορία στην περιοχή
Sidobre. Το Sidobre είναι το µεγαλύτερο οροπέδιο γρανίτη της Ευρώπης.
Βρίσκεται στην καρδιά του Περιφερειακού Φυσικού
Πάρκου του Haut
Languedoc. Ο πεζοπόρος συναντά τεράστιες γρανιτένιες πέτρες σµιλεµένες από
το χρόνο. Κάποιες αψηφούν τους νόµους της βαρύτητας. Ενώ ζυγίζουν µέχρι 900
τόνους, ισορροπούν πάνω σε άλλες σε 7 µέτρα ύψος.
Επίσκεψη στο Salvetat sur Agout, ένα όµορφο µεσαιωνικό χωριό στο φυσικό
πάρκο του Haut Languedoc και στο εργοστάσιο “Salvetat” όπου εµφιαλώνεται το
δηµοφιλές στη Γαλλία µεταλλικό νερό “Salvetat”.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης Albi, που από το 2010 έχει προστεθεί
στον κατάλογο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.
Επισκεφτήκαµε τον καθεδρικό ναό της Αγίας Καικιλίας, γοτθικού ρυθµού του
οποίου η κατασκευή διήρκεσε 2,5 αιώνες, από το 13ο µέχρι το 16ο αι. όπως και το
επισκοπικό παλάτι, που στεγάζει σήµερα το µουσείο Toulouse Lautrec Museum (η
πόλη είναι η γενέτειρα του ζωγράφου
Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ). Το
µουσείο
περιλαµβάνει
πλούσια
συλλογή έργων του σπουδαίου
Γάλλου ζωγράφου.
Απογευµατινή δραστηριότητα/παιχνίδι
ανακάλυψης στοιχείων ιστορίας της
πόλης οργανωµένο σε οµάδες και µε
διαγωνιστικό χαρακτήρα ώστε όλοι να
γνωρίσουµε καλύτερα την πόλη και
την ιστορία της.
Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2015
Επίσκεψη στο Museum “Le Saut du Tarn”. Το µουσείο βρίσκεται στην καρδιά της
πρώην βιοµηχανικής περιοχής της Saut du Tarn στις όχθες του ποταµού Tarn .
Ιδρύθηκε το 1995 από πρώην εργαζόµενους του εργοστασίου µεταλλουργίας σε
κτήριο του εργοστασίου. Το µουσείο αποτελεί για τον επισκέπτη αποκάλυψη της
βιοµηχανικής ιστορίας του 19ου και 20ου αιώνα και έδωσε την ευκαιρία σε όλους
µας
να
συνειδητοποιήσουµε
τις
συνθήκες εργασίας ενηλίκων και
ανηλίκων, αλλά και την ανθρώπινο κόπο
και ιδρώτα που χρειάστηκαν για την
επίτευξη της βιοµηχανικής ανάπτυξης.
Επίσκεψη στο παραπλήσιο εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την
αξιοποίηση του νερού του ποταµού Tarn.
Οι καθηγητές, και οι οικογένειες των

µαθητών του College de Bellevue, οργάνωσαν την Αποχαιρετιστήρια Γιορτή της
συνάντησης στο Albi. Το εστιατόριο του σχολείου έγινε µια µεγάλη αίθουσα
γιορτής, µε πολύχρωµα φώτα, δυνατή µουσική, εδέσµατα που ετοίµασαν γονείς
και καθηγητές και µπόλικο κέφι. Ο χορός, οι πλάκες των µαθητών µεταξύ τους,
και η επικοινωνία όλων µας µε τις οικογένειες που φιλοξένησαν τους µαθητές µας
έδωσαν την δυνατότητα ακόµη µια φορά για πολυπολιτισµική ανταλλαγή,
επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014
Επίσκεψη στη Μονάδα επεξεργασίας οικιακών λυµάτων της περιοχής.
Παρακολούθηση µαθήµατος στις τάξεις για τους µαθητές µας.
Αναχώρηση από το Albi.
Άφιξη και τακτοποίηση στην Τουλούζη. Απογευµατινή περιήγηση στην πόλη.
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014
Πρωινή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, γνωριµία µε το Capitole, τον
ποταµό Garonne, τα πλακόστρωτα δροµάκια. Συναρπαστική επίσκεψη στην
Airbus Aeroconstellation, και συγκεκριµένα στο εργοστάσιο J. L Lagardere, την
αίθουσα τηλεµετρίας, τους χώρους συναρµολόγησης και δοκιµών του Airbus
A380. Τα µέλη της Ελληνικής αποστολής ξεναγηθήκαµε στους χώρους του
γιγάντιου
εργοστασίου,
γνωρίσαµε
αναλυτικά
την
διαδικασία
παραγωγής
του
αεροσκάφους, οι µαθητές µας
επιβιβάστηκαν και εξερεύνησαν
πρωτότυπο τµήµα αεροσκάφους
Airbus A380, µήκους 16µ και
άκουσαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
πληροφορίες
για
την
αεροκατασκευατική
δραστηριότητα της Γαλλικής
επιχειρηµατικής δράσης.

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014
Επιστροφή στην Ελλάδα
06:30 Πτήση προς Ελλάδα µε ενδιάµεση στάση στο Άµστερνταµ
17:00 Άφιξη στο αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”
23:00 Άφιξη στο Αγρίνιο
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Απολαύσαµε τη ζεστή φιλοξενία και άριστη οργάνωση του College de Bellevue.
Το σχολείο οικοδεσπότης µας στην Γαλλία, οργάνωσε µια ουσιαστική και
παραγωγική συνάντηση Comenius στο πνεύµα της πολυπολιτισµικής συνύπαρξης
και επικοινωνίας, µε γνώσεις και ενδιαφέρουσες εµπειρίες στο θεµατικό πεδίο του
προγράµµατος µας δηλ το νερό. Τα σηµαντικά στοιχεία της γαλλικής κουλτούρας,
ευγένεια, ιστορία, περιβάλλον, γαστρονοµία, αλλά και η επικοινωνία µε τα άλλα
σχολεία εταίρους που συµµετείχαν στη συνάντηση έδωσαν την ευκαιρία για
αλληλεπίδραση.
Οι µαθητές φιλοξενήθηκαν από
γαλλικές οικογένειες και γνώρισαν
τον γαλλικό τρόπο ζωής, ενώ ήρθαν
σε επαφή και επικοινώνησαν µε
συµµαθητές τους από 4 άλλες
χώρες. ∆ηµιουργήθηκαν σχέσεις και
ξεκίνησαν φιλίες.
Οι καθηγητές ήλθαµε σε επαφή µε
το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
γνωρίσαµε “εκ των ένδων” το
γαλλικό σχολείο και την καθηµερινότητα του, παρακολουθήσαµε µαθήµατα και
συνεργαστήκαµε µε τους συναδέλφους των άλλων χωρών σε πνεύµα κατανόησης
και δηµιουργίας.
Έτσι πέρα από τις γνώσεις για το νερό, τη σηµασία και την αξιοποίηση του, οι
συµµετέχοντες και κυρίως οι έφηβοι µαθητές, πήραν εικόνες οµορφιάς, εµπειρίες
επικοινωνίας, διαφορετικότητας και φιλίας, βιώµατα συνεργασίας, δηµιουργίας,
προσαρµοστικότητας και ανθρωπιάς σε µια πολυπολιτισµική ευρωπαϊκή
κοινότητα. Εικόνες, εµπειρίες και βιώµατα που θα τους βοηθήσουν να ανοίξουν τα

«παράθυρα του κόσµου τους» και να δηµιουργήσουν το µέλλον τους.
Ήταν µια εβδοµάδα µε «πολύ µάθηµα», πολλές γνώσεις, αξέχαστες για όλους. Μια
«εβδοµάδα σχολείου» που µόνο το «Ευρωπαϊκό σχολείο» µπορεί να προσφέρει.
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού µε την ενεργό συµµετοχή των µαθητών που
συµµετείχαν στο ταξίδι.
Παρουσίαση του υλικού και πλήρης ενηµέρωση των µαθητών του σχολείου µας
για την Συνάντηση στη Γαλλία σε αφιερωµένη στο σκοπό αυτό, ώρα.
Ανάρτηση του υλικού στο site του σχολείου µας.
Ενηµερωτική εκδήλωση, ανοιχτή στην τοπική κοινωνία εκτός ωραρίου του
σχολείου µας.

Παναιτώλιο, 14/2/2014
Η Υπεύθυνη του Προγράµµατος
Λανοπούλου Μαρία

