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COMENIUS ΥΟΛΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ 

 

ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ 

 

Γηα πνιπκεξείο θαη δηκεξείο ζπκπξάμεηο εγθεθξηκέλεο ην έηνο 2010 

 
Παξαθαινύκε λα απνζηείιεηε ηελ παξνύζα έθζεζε πξνόδνπ ζηελ Διιεληθή Δζληθή Μνλάδα 

(ΙΚΤ, Δηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ θαη Μαθξή 1, 117 42 Αζήλα), θαηάιιεια ζπκπιεξωκέλε θαη 

ππνγεγξακκέλε, κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 2011, όπωο απαηηείηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 

(Παξαθνινύζεζε, Αμηνιόγεζε θαη Έιεγρνο) ηεο ζύκβαζήο ζαο.  Η έθζεζε απηή ζα 

ρξεζηκεύζεη  ζηελ Δζληθή Μνλάδα  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 

 

Αξηζκόο ζύκβαζεο.: 2010-1-RO1-COM06-06883 7 

Σίηινο ζύκπξαμεο: “HAND IN HAND FOR THE ENVIRONMENT PROTECTION” 

πκκεηέρνπζεο ρώξεο: Ρνπκαλία, Διιάδα, Βνπιγαξία, Ιηαιία, Σνπξθία, Ιζπαλία, Πνιωλία 

Σύπνο ζύκπξαμεο:  Γηκεξήο 

X Πνιπκεξήο  

Σν ίδξπκα ζαο είλαη:  πληνληζηηθό 

X Δηαηξηθό 

Ίδξπκα: 1
ν
 Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Γξάκαο  

Γηεύζπλζε: Αδξηαλνππόιεωο 70, Γξάκα, 66100 

Σειέθωλν: 25210 22888, fax: 25210 55216 

Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ επηθνηλωλία: Υνύζαλιε Αηθαηεξίλε 

¨Σειεθωλν: 25210 45793 

E-mail: tee1_drama@yahoo.gr  

 

mailto:tee1_drama@yahoo.gr
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2. Πεξηερόκελν ηεο ζύκπξαμεο 

 

2.1. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηηο κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηόηεηεο θαη απνηειέζκαηα ηεο 

ζύκπξαμεο: 

Δεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο, δεκηνπξγία Comenius corner 

Δεκηνπξγία yahoo group γηα ηνπο ζπληνληζηέο θάζε ρώξαο θαη δεκηνπξγία facebook group 

γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα 

Δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ην πξόγξακκα ζην website ηνπ ζρνιείνπ: http://1epal-

dramas.dra.sch.gr/comenius2010-12/comenius2010-12.htm  

πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηε Ρνπκαλία κε ηε ζπκκεηνρή 3 θαζεγεηώλ θαη 2 καζεηώλ 

όπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ 6 ρσξώλ, ηα ηδξύκαηα, ε πόιε θαη 

ε πεξηνρή ηνπο 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηε Ρνπκαλία, ελεκέξσζε ηνπ website 

Εξσηεκαηνιόγην πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζύγθξηζε απνηειεζκάησλ 

Δεκηνπξγία από ην ζπληνληζηηθό ίδξπκα ηνπ website  www.comenius-handinhand.com.nu   

Δεκηνπξγία θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ ζηνπο καζεηέο γηα πγηεηλέο ηξνθέο θαη αζθαιείο 

ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ 

Δεκηνπξγία posters γηα ηα ηξόθηκα από ηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο 

Έθζεζε θαη δεκηνπξγία θαηαζθεπώλ από ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, πηλαθίδα γηα πγηεηλέο 

ηξνθέο 

Έξεπλα από καζεηέο πνπ αθνξνύλ νξγαληθά/κε νξγαληθά ηξόθηκα θαη ζπζθεπαζίεο 

ηξνθίκσλ θαη ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα από όιεο ηηο ρώξεο ζε ppt presentation από ην 1
ν
 

ΕΠΑΛ αλαξηεκέλα ζην  website ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζαλ ηειηθό πξντόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Δηαγσληζκόο αλαθύθισζεο (1
ν
 κέξνο) από 15 Ννε κέρξη 15 Δεθ ραξηηνύ θαη κπαηαξηώλ θαη 

ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

Έξεπλα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην λεξό θαη ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

Δεκηνπξγία posters από ηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο κε ζέκα «Νεξό – ρξεζηκνπνηήζηε ην κε 

ζύλεζε» 

Δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ poster κε ηελ θαιύηεξε αθίζα από θάζε ρώξα ζαλ ηειηθό πξντόλ 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν 

πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηελ Ειιάδα όπνπ έγηλε δεληξνθύηεπζε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζην πδξνειεθηξηθό θξάγκα θαη ζην θέληξν 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Παξαλεζηίνπ θαη ζην Δήκν Δξάκαο 

Δηαγσληζκόο αλαθύθισζεο (2
ν
 κέξνο) κε δεκηνπξγία posters γηα ηελ αλαθύθισζε θαηά ηελ 

επίζθεςε ζηελ Ειιάδα από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη ςεθνθνξία ηνπ 

θαιύηεξνπ κέζσ ηνπ website ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηελ Ειιάδα, ελεκέξσζε ηνπ website, 

δειηίν ηύπνπ από ην Δήκν Δξάκαο 

Ενξηαζκόο ηεο κέξαο ηεο γεο κε ζπλαπιία, ρνξό θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην 

http://1epal-dramas.dra.sch.gr/comenius2010-12/comenius2010-12.htm
http://1epal-dramas.dra.sch.gr/comenius2010-12/comenius2010-12.htm
http://www.comenius-handinhand.com.nu/
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πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ 

Δεκηνπξγία posters γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ κε ζέκα Forest – our friend θαη Save the 

forest από ηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο 

πγθέληξσζε δεδνκέλσλ από όιεο ηηο ρώξεο όζνλ αθνξά ηα δάζε, ζπγθξηηηθή έξεπλα 

αλαξηεκέλε ζην θπξίσο website ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεκηνπξγία θνηλνύ θπιιαδίνπ  

«Save the forest» ζαλ ηειηθά πξντόληα ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

πλάληεζε γηα ην πξόγξακκα ζηε Πνισλία κε ηε ζπκκεηνρή 1 θαζεγεηή θαη 1 καζεηή 

όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαηηθό ηαμίδη κε δηακνλή γηα 3 εκέξεο ζε camping θαη 

παξνπζίαζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ γηα ην δάζνο 

Αμηνιόγεζε ηεο ζπλάληεζεο γηα ην πξόγξακκα ζηελ Πνισλία, ελεκέξσζε ηνπ website 

Δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο, αλαθνηλώζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν 

Δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ppt presentation κε ζέκα «Sea» γηα ηνλ 

ενξηαζκό ηεο εκέξαο ησλ σθεαλώλ 

πγθέληξσζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ην λεξό, ηελ αλαθύθισζε, ην δάζνο θαη ηα 

ηξόθηκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ιεμηθνύ 

Δεκηνπξγία ελόο CD ζαλ ηειηθό πξντόλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα εμήο ζέκαηα: εκέξα ηνπ 

Δνύλαβε, εκέξα ηνπ ήιηνπ θαη εκέξα ηεο ζάιαζζαο 

ύληαμε ηεο έθζεζεο πξνόδνπ 

2.2.  πλαληήζαηε πξνβιήκαηα / δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζύκπξαμεο θαη αλ λαη, πώο 

μεπεξάζηεθαλ 

Γεληθά δελ αληηκεησπίζηεθαλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ 

ηεο ζύκπξαμεο. Σν κόλν πξόβιεκα ήηαλ όηη θάπνηνη από ηνπο εηαίξνπο δελ ηεξνύζαλ ηηο 

θαηαιπηηθέο εκεξνκελίεο γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

αιιά μεπεξάζηεθε αιιάδνληαο ηελ νκάδα εξγαζίαο ησλ ηδξπκάησλ ηνπο. 

2.3. Δξαζηεξηόηεηεο θηλεηηθόηεηαο 

Ειάρηζηνο αξηζκόο πξάμεσλ 

δηαθξαηηθήο (όπωο αλαθέξεηαη 

ζηε ζύκβαζε) 

   4          8      Υ   12        24 

κεηωκέλνο ειάρηζηνο αξηζκόο πξάμεωλ δηαθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο __ 

2.4    Γξαζηεξηόηεηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμύ 1/9/2010 θαη 

30/6/2011 (πξνζζέζηε γξακκέο αλ είλαη απαξαίηεην) 

Πεξηγξαθή ηεο πξάμεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ 

( πξνζσπηθό 1 ) 

Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ 

καζεηώλ 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ “ DIMITRIE LEONIDA” 

TECHNICAL COLLEGE, ORADEA, ROMANIA  

24.10.2010- 30.10.2010 

3 2 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ZESPÓŁ SZKÓŁ 1 1 

                                                 
1 πκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εθπξνζώπωλ ηωλ ζπλδεδεκέλωλ εηαίξωλ θαη – ζηελ πεξίπηωζε αηόκωλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο – ηωλ ζπλνδώλ (γνλείο, θεδεκόλεο, θξνληηζηέο)  
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PONADGIMANZJALNYCH NR 3, INOWROCLAW, 

POLAND   21.5.2011 – 27.5.2011 

   

ύλνιν 4 3 

2.5 Αξηζκόο πξάμεωλ αηνκηθήο θηλεηηθόηεηαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη ηηο  31 Ινπιίνπ 2012 
Σνπιάρηζηνλ 6 

 

3.  Δήισζε δηθαηνύρνπ ηδξύκαηνο - Τπνγξάθεηαη από ην πξόζωπν πνπ είλαη λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν λα ππνγξάθεη εμ νλόκαηνο ηνπ δηθαηνύρνπ ηδξύκαηνο θαη από ηνλ/ηελ 

ππεύζπλν επηθνηλωλίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ζύκπξαμε: 

 

Οη θάηωζη ππνγεγξακκέλνη βεβαηώλνπκε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα 

έθζεζε πξνόδνπ είλαη απ’ όζν γλωξίδνπκε αθξηβείο. 

Ηκεξνκελία: 23-6-2011 

Σόπνο: Γξάκα 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ηνπ ππεύζπλνπ γηα 

ηελ επηθνηλωλία 

Υνύζαλιε Αηθαηεξίλε, Καζεγήηξηα ΠΔ 19 

Τπνγξαθή ηνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ επηθνηλωλία 

Ηκεξνκελία: 23-6-2011 

Σόπνο: Γξάκα 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ηνπ επηθεθαιήο θαη 

λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο /νξγαληζκνύ 

Κωλζηαληηλίδεο Γεώξγηνο, Γ/ληεο ΠΔ 09 

Τπνγξαθή ηνπ επηθεθαιήο θαη λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο /νξγαληζκνύ 

 

 

 

θξαγίδα ηνπ ηδξύκαηνο / νξγαληζκνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


