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5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS 

 

Γενικές πληροφορίες: 

Αριθμός σύμβασης.:  2011-1-TR1-COM06-23969 6 

Τίτλος σύμπραξης: “People who changed and shaped the world" 

Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Πολωνία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αγγλία 

Είδος Επίσκεψης: 3η συνάντηση εταίρων 

Χρόνος Επίσκεψης: 15/10/2012 – 21/10/2012 

Χώρα - Πόλη: Φλώρινα - Ελλάδα 

Ίδρυμα: 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 

Διεύθυνση: Κοντοπούλου 18 

Τηλέφωνο: 2385022261 

Fax: 2385022261 

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου για την επικοινωνία: Παρασκευή Γκόλια 

Τηλέφωνο:  6942423333 

E-mail: goliap@yahoo.gr 

 

Συνεργαζόμενα σχολικά ιδρύματα: 

1. Nuestra Senora del Pilar, Μαδρίτη - Ισπανία 

2. Bergama Cumhuriyet Lisesi, Πέργαμος – Τουρκία 

3. Hazelbury Junior School, Λονδίνο - Αγγλία 

4. 5o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Φλώρινα – Ελλάδα 

5. Miasto Łódź - Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi, Lotz- Πολωνία 

6. St. Kliment Ohridski Private School, Σόφια - Βουλγαρία 

 

Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, που φιλοξενήθηκαν, είναι: 

 Ισπανοί εταίροι (7 συμμετέχοντες: 3 εκπαιδευτικοί, 4 μαθητές), 

 Άγγλοι εταίροι (5 συμμετέχοντες: 3 εκπαιδευτικοί, 2 μαθητές),  

 Βούλγαροι εταίροι (9 συμμετέχοντες: 5 εκπαιδευτικοί, 4 μαθητές), 

 Τούρκοι εταίροι (15 συμμετέχοντες: 9 εκπαιδευτικοί, 6 μαθητές), 

 Πολωνοί εταίροι (15 συμμετέχοντες: 6 εκπαιδευτικοί, 9 μαθητές). 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από τον Αύγουστο του 2011, που εγκρίθηκε η συμμετοχή των έξι εταίρων στο 

πρόγραμμα, υπήρξε επικοινωνία μέσω email, τηλεφώνου και skype με τους εταίρους, 

προκειμένου να γίνει η προετοιμασία της πρώτης συνάντησης του Νοεμβρίου. Με την 

έναρξη των μαθημάτων ενημερώθηκαν οι μαθητές/τριες και το προσωπικό του 

σχολείου μας για την έγκριση του προγράμματος, τα στάδια υλοποίησης και τις 

δυνατότητες κινητικότητας που παρέχονται. Ακολούθησε ενημέρωση των γονέων και 

δόθηκε ένα γενικό περίγραμμα για την πορεία του προγράμματος. 

Το Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση των εταίρων στη 

Μαδρίτη της Ισπανίας. Στην αποστολή του σχολείου μας συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί 

και 4 μαθητές – μαθήτριες. 

 

Συμμετέχοντες 

Εκπαιδευτικοί Μαθητές/τριες 

Παρασκευή Γκόλια Ελένη Ζηβόντση 

Σπυρίδων Ξενιτόπουλος Μαρία Μπουρδούκη 

Γεώργιος Κατικαρίδης Χρήστος Παλιάρης 

 Δημήτριος Σερταρίδης 

 

Το Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων στην 

Πέργαμο της Τουρκίας. Στην αποστολή του σχολείου μας συμμετείχαν 4 

εκπαιδευτικοί και 4 μαθητές – μαθήτριες. 

 

Συμμετέχοντες 

Εκπαιδευτικοί Μαθητές/τριες 

Παρασκευή Γκόλια Καρατζά Ηλιάνα 

Σπυρίδων Ξενιτόπουλος Πατρίκη Ελευθερία 

Γεώργιος Κατικαρίδης Σαπαλίδου Μαρία 

Κυριακή Κεκίλογλου Τηλκερίδης Σάββας 

 

 

Σκοπός του προγράμματος: η προώθηση της ιδέας της κοινής ευρωπαϊκής πορείας. 

Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να γνωρίσουν άτομα από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, να διαπιστώσουν ότι οι άλλοι δεν είναι τόσο διαφορετικοί απ’ 

αυτούς και να προωθηθεί τελικά η ανοχή στη διαφορετικότητα, ο σεβασμός και η 

εκτίμηση για άλλους λαούς και πολιτισμούς. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν οι 

μαθητές να διευρύνουν το πνεύμα και τις αντιλήψεις τους από την επαφή με άλλες 
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κουλτούρες και να καλλιεργήσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Τέλος, 

επιτυγχάνεται η σύνδεση του σχολείου/εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ευρωπαϊκή 

κοινωνία.  

 

Ειδικοί στόχοι:  

- η πολιτιστική αλληλεπίδραση με την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σχετικά 

με σπουδαίους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν τον κόσμο, 

-  η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της 

σχολικής εκπαίδευσης,  

- η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας,  

- η προώθηση της ειρήνης,  

- η πολυπολιτισμική κατανόηση και η αίσθηση της συντροφικότητας στην Ευρώπη,  

- η εξοικείωση και η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών με τις ΝΤ και την 

ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

- η διδασκαλία ως διαδικασία και η εκμάθηση νέων τεχνικών. 

  

 

Μέσα  – δραστηριότητες: 

 Οι εργασίες του προγράμματος αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Φλώρινας, στην Ιστοσελίδα του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας και 

σε διάφορα εκπαιδευτικά blogs για να μπορούν,  όσοι επιθυμούν, να έχουν πρόσβαση. 

 Φιλοξενία όλων των μαθητών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε οικογένειες 

Ελλήνων μαθητών/τριών, έτσι ώστε να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες τρόπου 

ζωής και νοοτροπίας (διαπολιτισμική επαφή – καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων) 

 Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία για να έρθουν σε  

επαφή με την πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας (περιήγηση στη Φλώρινα και 

ξενάγηση στην παλιά πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας, Λιμναίος οικισμός Καστοριάς, Άγιος Αχίλλειος 

Πρεσπών κλπ.) 

 Παρακολούθηση μαθημάτων στο 5ο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

από τους φιλοξενούμενους μαθητές/τριες για να γνωρίσουν και να συγκρίνουν τον 

τρόπο διδασκαλίας και εν γένει λειτουργίας του σχολείου μας  

 Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, Ειδικό σχολείο) 

σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 

 Συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την καλύτερη γνωριμία τους  

 Παρουσιάσεις από τους μαθητές/τριες στην αίθουσα εκδηλώσεων 

 Παρουσίαση των Ελλήνων που άλλαξαν ή και διαμόρφωσαν τον κόσμο 

 Συνάντηση των συμμετεχόντων συντονιστών και εκπαιδευτικών με τον 

Δήμαρχο της πόλης, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, 

την Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας, τον Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας,  το Σχολικό Σύμβουλο 

της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Φλώρινας, τη διευθύντρια του σχολείου για 

ενημέρωση και συζήτηση για τη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας. 
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Υλοποιήσεις στα πλαίσια της επίσκεψης από τους μαθητές: 

 

 Κατασκευή μοντέλων κάποιων εφευρέσεων του Αρχιμήδη  

 Μία μικρή ιστορία σχετικά με την ανακάλυψη του κοχλία από τον Αρχιμήδη 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

 

Τρόπος παρουσίασης/διάδοσης των αποτελεσμάτων της μετακίνησης:  

 Σύνταξη έκθεσης/αναφοράς  

 Ενημέρωση/παρουσίαση στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου  

 Δημιουργία έκθεσης με φωτογραφικό και άλλο υλικό (εντυπώσεις 

μαθητριών/τριών) στο χώρο του σχολείου για ενημέρωση του συνόλου των μαθητών 

του σχολείου  

 Ανάρτηση άρθρου και φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα του 5ου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

 Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τη συνάντηση και τα αποτελέσματα του 

προγράμματος 

 Δημιουργία CD-ROM με video και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες για το 

αρχείο και τη βιβλιοθήκη του σχολείου και διανομή του CD-ROM στους 

συμμετέχοντες μαθητές/τριες 

 Ανάρτηση φωτογραφιών στο web site του προγράμματος 

 Αποστολή δελτίου τύπου στις τοπικές εφημερίδες και στα email των Δημοτικών 

σχολείων της περιφέρειας της Φλώρινας. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 

 

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 όλες οι αποστολές από τα συνεργαζόμενα 

σχολικά ιδρύματα έφτασαν στη Φλώρινα. Οι αποστολές της Πολωνίας, της 

Βουλγαρίας και της Τουρκίας έφτασαν οδικώς στη Φλώρινα, ενώ οι αποστολές της 

Ισπανίας και της Αγγλίας ταξίδεψαν αεροπορικώς μέχρι το αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκη. Εκεί τους περίμενε λεωφορείο, το οποίο τους μετέφερε στη Φλώρινα.  Οι 

αποστολές, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο ΦΑΙΔΩΝ, 

όπου περίμεναν οι οικογένειες, που θα φιλοξενούσαν τους μαθητές/τριες. Οι 

μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τις οικογένειες που θα τους φιλοξενούσαν και έγινε 

η πρώτη επαφή με τους γονείς και τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν τηλέφωνα 

επικοινωνίας με τις οικογένειες και στη συνέχεια τα παιδιά έφυγαν για τα σπίτια 

τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί έμειναν στο  ξενοδοχείο  ΦΑΙΔΩΝ, όπου ακολούθησε 

δείπνο. Μόνο οι Άγγλοι μαθητές δεν φιλοξενήθηκαν και έμειναν στο ξενοδοχείο με 

τους εκπαιδευτικούς, επειδή το επέτρεψε η διευθύντρια του σχολείου τους. 



5 

 

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 

 

Στις 9.00 π.μ. οι φιλοξενούμενοι μας έφτασαν στο 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας και συνάντησαν τους μαθητές/τριές τους. Η υποδοχή ήταν πολύ θερμή, 

καθώς τα παιδιά από το σχολείο μας τους περίμεναν στο προαύλιο, κρατώντας 

ταμπελάκια με τη λέξη «καλώς ήρθατε» στις γλώσσες των χωρών και τις αντίστοιχες 

σημαίες. 

  
Οι αποστολές μπήκαν στο κτίριο και παρατήρησαν με ενδιαφέρον, απόλαυσαν 

τις αναρτημένες παρουσιάσεις των συνεργαζόμενων χωρών στους εσωτερικούς 

χώρους και τους διαδρόμους του σχολείου. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι για κάθε  

χώρα υπήρχε ο χάρτης, η σημαία, φωτογραφίες από τόπους και μνημεία καθώς και 

εικόνες από την πόλη των συμμετεχόντων.  
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Μετά την ξενάγηση ακολούθησε υποδοχή από τη Διευθύντρια και γνωριμία με 

το προσωπικό του σχολείου. Οι αποστολές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημοτικού 

Σχολείου, του Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Σχολείου.  

Στις 10.30 π.μ. είχαμε ένα διάλειμμα για καφέ, όπου απόλαυσαν τοπικές πίτες 

και γλυκά.   

Στις 11.00 π.μ. συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου έγινε το 

επίσημο καλωσόρισμα. Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν η  Περιφερειακή Διευθύντρια 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ο Διευθυντής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Φλώρινας, ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας και οι Τοπικές Αρχές, οι οποίοι καλωσόρισαν τους φιλοξενούμενους.  Η 

παρουσίαση της πόλης της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής έγινε με video και 

ακολούθησε μουσικό διάλειμμα με κιθάρα και τραγούδι από μαθητές και μαθήτριες 

και το δάσκαλο Μουσικής του σχολείου.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την παρουσίαση της κάθε χώρας, ο μουσικός 

του σχολείου με μαθητές μας έπαιξαν μία αντιπροσωπευτική μελωδία-τραγούδι από 

κάθε χώρα. Για τη χώρα μας επέλεξαν το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι «Ο Κεμάλ».  

Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στην έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

που είχε στηθεί για το σκοπό αυτό.  
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Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα συγκεντρώθηκαν στο εστιατόριο του σχολείου για την 

προγραμματισμένη δραστηριότητα Kids take over the kitchen! Είχε γίνει η σχετική 

προετοιμασία, ώστε οι πρώτες ύλες και τα απαραίτητα σκεύη για την παρασκευή της 

τοπικής σπεσιαλιτέ ήταν έτοιμα. Με τη βοήθεια εκπαιδευτικών οι μαθητές και οι 

μαθήτριες παρασκεύασαν πιροσκί, μια τοπική παραδοσιακή συνταγή. Όλοι μαθητές 

πήραν βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα και ένα φάκελο με πέντε 

παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας. 

Θεωρούμε δεδομένο ότι τα παιδιά μαθαίνει καλύτερα όταν, κατανοούν και 

εμπεδώνουν τις έννοιες μέσα από εμπειρίες και όχι από μεμονωμένες 

δραστηριότητες. Εκτιμούμε ότι η μαγειρική είναι δημιουργικός τρόπος δράσης, που 

εστιάζει στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών και στην ικανότητα να 

επικοινωνούν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα. 
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Όταν τα παιδιά ετοίμασαν τα πιροσκί, έφτασε και η ώρα για το μεσημεριανό 

φαγητό. Έτσι, στις 2.00 μ.μ. στρώσαμε έναν μεγάλο μπουφέ, όπου κεντρική θέση 

είχαν τα πιροσκί, αλλά και πολλά άλλα εδέσματα της τοπικής φλωρινιώτικης 

κουζίνας.  

  
 

Μετά το γεύμα, ένα λεωφορείο μας μετέφερε στο Αρχαιολογικό και Βυζαντινό 

Μουσείο Φλώρινας. Ο καιρός ήταν βροχερός και δεν είχαμε τη δυνατότητα να 

απολαύσουμε έναν περίπατο. Στο Μουσείο ξεναγηθήκαμε από τον αρχαιολόγο κ. 

Ανδρέα Τσώκα, ο οποίος μας ξενάγησε στα ευρήματα του Μουσείου. 

 

  
 

Την επίσκεψή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας ακολούθησε επίσκεψη 

στο κτίριο του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης». Στην κεντρική αίθουσα του κτιρίου 
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λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας του Αθανασίου Βογιατζή με τίτλο «Φλώρινα 1912 

– 1970. Ο τόπος και οι άνθρωποι». Το αρχείο του κ. Βογιατζή καρτ ποστάλ της εποχής 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 και φωτογραφίες 

των δεκαετιών 1910-1970 από γειτονιές και δρόμους της 

πόλης της Φλώρινας. Ο κ. Βογιατζής μίλησε στα παιδιά  

για τους ανθρώπους, τα επαγγέλματα, την κοινωνική ζωή, 

τα κτίρια, τους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης. 

Στο χώρο της έκθεσης είχαμε διοργανώσει μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο Historical buildings by 

the riverside (present and past). Η δραστηριότητα είχε 

οργανωθεί ως εξής: τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Η 

κάθε ομάδα πήρε στα χέρια της μια φωτογραφία, στην 

οποία απεικονίζονταν σημεία της πόλης. Οι επιλογές των 

φωτογραφιών έγιναν ανάλογα με τη δυνατότητα 

αναγνώρισης των κτιρίων. Τα παιδιά έπρεπε α) να 

αναγνωρίσουν τα κτίρια σε φωτογραφίες, που βρίσκονταν στο χώρο της έκθεσης, β) 

να βγουν στην πόλη και να αντιστοιχίσουν τα κτίρια της φωτογραφίας με τα υπαρκτά 

και γ) να καταγράψουν τις διαφορές και τις ομοιότητες των συγκεκριμένων κτιρίων. 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα είχε την υποχρέωση να ανακοινώσει τις παρατηρήσεις της 

και να τοποθετήσει τη φωτογραφία στο τοπογραφικό χάρτη της πόλης, ο οποίος είχε 

αναρτηθεί σε ένα ταμπλώ.  

Η έκθεση αυτή εκτιμούμε ότι είναι μια ευκαιρία να αντιληφθούμε την ιστορία 

του τόπου και η δραστηριότητα που ακολουθεί βοηθάει στην αναδόμηση του 

παρελθόντος μέσα από τα υλικά και τους οπτικές θεάσεις του παρόντος. Έτσι η κάθε 

ομάδα θα φτιάξει ένα κομμάτι της ιστορίας, την οποία θα παρουσιάσει και όταν 

ενωθούν τα «θραύσματα» στο χάρτη θα αναδειχθεί η τοπική ιστορία της Φλώρινας 

στο πέρασμα των χρόνων. 

 

 
 

 

 

Η επόμενη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Παρά 

το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το Μουσείο δεν φιλοξενούσε κάποια 

έκθεση, ωστόσο οι υπεύθυνοι ανέλαβαν την υποχρέωση να ανεβάσουν έργα ντόπιων 

καλλιτεχνών, μια και η Φλώρινα έχει παράδοση στις τέχνες. Η ξενάγηση στο χώρο 
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και στα έργα έγινε από τον Πρόεδρο του Μουσείου. Την ώρα που οι υπεύθυνοι των 

αποστολών έγραφαν τις εντυπώσεις τους στο βιβλίο επισκεπτών, οι υπεύθυνοι του 

Μουσείου προσέφεραν στις αποστολές εκδόσεις του Μουσείου καθώς και αφίσες από 

εκθέσεις, που είχαν φιλοξενηθεί στο χώρο του Μουσείου.   

 

 

 
  

  
 

Οι οικογένειες, μετά από δική μας πρόσκληση, ήρθαν στο χώρο του Μουσείου 

και πήραν τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί πήγαν στην ταβέρνα «Πρέσπα», όπου είχαν 

την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα.  

 

 

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 

 

Στις 8.10 π.μ. εκπαιδευτικοί και μαθητές βρίσκονται στο 5ο Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο Φλώρινας. Στις 8.30 π.μ. όσοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα 

συγκεντρωθήκαμε στις αίθουσα εκδηλώσεων, όπου έγινε η παρουσίαση των δέκα 

Ελλήνων, οι οποίοι εκτιμούμε ότι με το έργο και την προσφορά τους άλλαξαν ή και 

διαμόρφωσαν το σύγχρονο κόσμο. Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης 

παρουσίασαν τις προσωπικότητες που επιλέξαμε: Αρχιμήδης, Πυθαγόρας, Θέσπις, 

Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ιπποκράτης, Γεώργιος Παπανικολάου, Ιάννης 

Ξενάκις και Βασιλική Αποστολοπούλου. 

Στη συνέχεια, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στα εκθέματα που 
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σχετίζονταν με εφευρέσεις του Αρχιμήδη και του Πυθαγόρα. Τα εκθέματα αυτά 

κατασκευάστηκαν από τους μαθητές μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τη 

βοήθεια των δασκάλων του σχολείου μας. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να 

πάρουν σχετικές με τα εκθέματα πληροφορίες, να τα περιεργαστούν και να 

πειραματιστούν με αυτά.  

Τα εκθέματα των μαθητών/τριών ήταν: 

1. Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη 

2. Η μηχανική αρπάγη του Αρχιμήδη 

3. Το οστομάχιον του Αρχιμήδη 

4. Τα κάτοπτρα του Αρχιμήδη 

5. Ο μοχλός του Αρχιμήδη 

6. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 

 

  
  

  
 

Στις 10.30 π.μ. οι μαθητές και οι μαθήτριες του προγράμματος έπαιξαν σκάκι, 

καθώς στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου μας διδάσκεται Σκάκι στα πλαίσια της 

Ευέλικτης Ζώνης για 1 ώρα την εβδομάδα σε κάθε τάξη. το σκάκι έχουμε μια συνεχή 

διαδικασία κρίσης, σύγκρισης και δημιουργικής σκέψης. Το Σκάκι ως γνωστικό 

αντικείμενο έχει συμπεριληφθεί στο σχολικό πρόγραμμα, γιατί εκτιμούμε ότι ενισχύει 

την προσληπτικότητα και την απόδοση σε άλλα μαθήματα ιδιαίτερα στα μαθηματικά 

και την ανάγνωση. Πρόκειται για μια διαδικασία, κατά την οποία το παιδί συνηθίζει 

να παίρνει αποφάσεις για θέματα όπου οι σημαντικότερες παράμετροι 

μεταβάλλονται συνεχώς. Μαθαίνει να θέτει τις αντικειμενικά σωστές ερωτήσεις στον 
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εαυτό του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να εφευρίσκει εναλλακτικές λύσεις, 

να τις αναλύει και τέλος, να αποφασίζει για το σχέδιο που θα ακολουθήσει. Στο 

σκάκι, απαιτείται η κατάστρωση ενός σχεδίου από το οποίο εξαρτάται το τελικό 

αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μιας σκακιστικής παρτίδας επιβεβαιώνει τις σωστές 

επιλογές και τονώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, είτε το προσγειώνει στην 

πραγματικότητα των μειονεκτημάτων του και το οδηγεί σε δημιουργική αυτοκριτική, 

καλλιεργώντας παράλληλα την νοοτροπία της συνεχούς αυτοβελτίωσης. Για τους 

παραπάνω λόγους θεωρήσαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον και για τους φιλοξενούμενους 

μαθητές/τριες.  

 

  
 

Στο διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές/τριες έπαιζαν σκάκι, οι εκπαιδευτικοί 

όλων των συνεργαζόμενων σχολείων επισκέφτηκαν τον Αντιπερειφερειάρχη της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και τον Δήμαρχο της πόλης, οι οποίοι τους 

υποδέχτηκαν θερμά και τους προσέφεραν αναμνηστικά δώρα. 

 

 
 

  Στις 12.00 π.μ. ξεκίνησε μια αθλητική δραστηριότητα «Ολυμπιακοί αγώνες». Η 

πρότασή μας ήταν να συμμετέχουν όσοι από τους μαθητές/τριες επιθυμούν, αλλά 

τελικά ενδιαφέρθηκαν όλοι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι 

νικητές των αγώνων συγκεντρώθηκαν στο υπαίθριο αμφιθέατρο του σχολείου, όπου 

στέφτηκαν με κότινο (φτιαγμένο από κισσό) και πήραν τα αντίστοιχα μετάλλια.  
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Στις 2.00 μ.μ. στο χώρο του αμφιθεάτρου συγκεντρώθηκαν τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου, τα οποία έδωσαν από μια χειροποίητη κάρτα στους συντονιστές κάθε 

χώρας και του Ειδικού Σχολείου, που προσέφεραν ένα έργο ζωγραφικής σε κάθε 

συντονιστή. 

 

  
 

Το μεσημεριανό φαγητό σερβιρίστηκε στις 2.30 μ.μ. Στις 3.30 μ.μ ήρθε το 

λεωφορείο για να μας μεταφέρει στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, όπου είχε 

οργανωθεί μια δραστηριότητα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με θέμα: «Κατασκευή 

μοντέλου του δρομόμετρου του Ήρωνα και πειραματισμός». Η παραπάνω κατασκευή 

επελέγη επειδή ο Αρχιμήδης είχε και εκείνος αναπτύξει μία μορφή δρομόμετρου. Η 

ανακάλυψη του Ήρωνα ήταν η πιο κοντινή θεματική στον Αρχιμήδη που θα 

μπορούσε η Παιδαγωγική σχολή να οργανώσει. 

Ειδικότερα οι μαθητές/τριες, αφού χωρίστηκαν σε 9 ομάδες, κατασκεύασαν 

βηματικά μικρά ρομπότ τα οποία είχαν τη δυνατότητα να μετρούν την απόσταση που 

διανύουν με εντελώς μηχανικό τρόπο. Κατόπιν έκαναν κάποιες μετρήσεις για να 

αξιολογηθεί ο βαθμός κατανόησης της δραστηριότητας. 
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Στις 6.30 μ.μ επισκεφτήκαμε τους χώρους του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας 

(ΟΞΙΦ) και της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας (ΓΕΦ), των δύο Συλλόγων της πόλης, 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ξιφασκίας. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομαδική και ατομική προπόνηση αθλητών, αγώνες 

μεταξύ των αθλητών, να φορέσουν τη στολή της ξιφασκίας και να δοκιμάσουν να 

παίξουν. Ουσιαστικά να κάνουν το ντεμπούτο τους στο άθλημα.  

Στις 8.00 μ.μ. τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί 

δειπνήσαμε στο εστιατόριο «Τέρψη».  

 

 

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 

 

Την ημέρα αυτή ξεκινήσαμε για την προγραμματισμένη εκδρομή στη Βεργίνα – 

Νάουσα και Έδεσσα. Ξεκινήσαμε στις 8.00π.μ. Το ταξίδι κύλησε ομαλά. Πρώτη μας 

στάση ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας. Η Βεργίνα ή Αιγές είναι η πρωτεύουσα 

του αρχαίου Μακεδονικού κράτους. Οι Αιγές ήταν φημισμένες στην αρχαιότητα για 

τον πλούτο των βασιλικών τάφων, που βρίσκονταν στην εκτεταμένη νεκρόπολη της 

πόλης. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε να ξεναγηθούμε στους βασιλικούς τάφους και 

γενικότερα στο χώρο του Mουσείου με τα όπλα και τη σωρό των υπολειμμάτων της 

νεκρικής πυράς, τη χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά του βασιλιά Φιλίππου Β΄ και 

το στεφάνι βελανιδιάς που φορούσε ο νεκρός. Στον ίδιο χώρο θαυμάσαμε τη χρυσή 

λάρνακα με τα οστά της βασιλικής συζύγου και το χρυσοκέντητο ύφασμα που τα 

τύλιγε καθώς και οι δυο χρυσελεφάντινες κλίνες, διαχρονικοί μάρτυρες των λαμπρών 

βασιλικών συμποσίων. Οι κλίνες ως χρηστικά αντικείμενα με σκελετό από ξύλο ήταν 

διακοσμημένες με ελεφαντόδοντο, γυαλί και χρυσό. Στην κλίνη του θαλάμου, στη 

ζωφόρο της μακριάς πλευράς, παρατηρήσαμε ανάγλυφη παράσταση βασιλικού 

κυνηγιού, στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Φίλιππος και ο νεαρός γιός του Αλέξανδρος 

μαζί με Μακεδόνες αυλικούς. 

Στην τελευταία ενότητα της έκθεσης συναντήσαμε τα ευρήματα από τον τάφο 

ΙΙΙ, που ανήκει πιθανότατα στον Αλέξανδρο Δ΄, τον γιό του Μεγαλέξανδρου και της 

Ρωξάνης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασημένια τεφροδόχος με τα οστά του νεαρού 

νεκρού, πλαισιωμένη από τα ελεφαντοστέινα ανάγλυφα της κλίνης. 
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Στο τέλος της ξενάγησης, οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέφτηκαν το 

Δημαρχείο, όπου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εργαστήρι, σε ένα χώρο ειδικά 

διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό, με τίτλο «Βασιλικοί παίδες» (Οι σωματοτοφύλακες 

του Μεγαλέξανδρου). 

Το μεσημέρι ξεκινήσαμε για τη Νάουσα. Μετά από ταξίδια μιας ώρας περίπου 

φτάσαμε στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Νάουσας. Γευματίσαμε στη δημοτική 

ξενοδοχειακή μονάδα «Βέρμιον», που βρίσκεται στις πηγές του ποταμού της 

Αραπίτσας με θέα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων. 

 

Επόμενη στάση είναι η πόλη της Έδεσσας, μια πόλη με έντονο το υγρό στοιχείο, 

ποτάμια και καταρράκτες. Οι καταρράκτες της Έδεσσας, μοναδικοί στην Ελλάδα, 

αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Επισκεφτήκαμε τους  

μικρούς καταρράκτες, που διασχίζουν και κοσμούν το ομώνυμο πάρκο στο κέντρο της 

πόλης και στη συνέχεια θαυμάσαμε τον μεγάλο καταρράκτης «Κάρανο» με το νερό 

να πέφτει από ύψος 70 μέτρων. Κατόπιν επισκεφτήκαμε το παλιό Κανναβουργείο. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, τα παλιά εργοστάσια της Έδεσσας γκρεμίστηκαν, 

όπως το εργοστάσιο του Τσίτση ή μετατράπηκαν σε χώρους εστίασης, όπως το 

Κανναβουργείο. Το Κανναβουργείο αποτέλεσε το μεγαλύτερο εργοστάσιο 

παραγωγής σχοινιών και σπάγκων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1908 και η λειτουργία 

του ξεκίνησε το 1913. Η λειτουργία των μηχανών στηριζόταν στην υδροκίνηση. Πρώτη 

ύλη για την παρασκευή των σχοινιών ήταν το καννάβι που ερχόταν από την περιοχή 

Μπενάρες των Ινδιών. Για τους σπάγκους χρησιμοποιούσαν σερβικό καννάβι και 

αργότερα ελληνικό από τον κάμπο των Γιαννιτσών. Το εργοστάσιο παρήκμασε μετά 

το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο το 1983.  

Στις 8.30 μ.μ. επιστρέψαμε στο σχολείο. Τα παιδιά έφυγαν με τις οικογένειες και 

οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. 
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Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 

 

Στις 8.30 π.μ. φιλοξενούμενοι μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν 

στο σχολείο. Στις 9.00 π.μ. όσου συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μετακινηθήκαμε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων, όπου οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν την 

ιστορία, που σύμφωνα με την αίτηση, ήταν υποχρεωμένοι να συγγράψουν για μία 

από τις σημαντικές προσωπικότητες που εκτιμούν ότι άλλαξε ή και διαμόρφωσε τον 

κόσμο. Ο τίτλος της ιστορίας είναι «Η ανακάλυψη του κοχλία» και υποβάλλεται ως 

συνημμένο.  

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε σύντομο διάλειμμα. 

Στις 10.00 π.μ. ξεκίνησε το εκπαιδευτικό εργαστήρι «Making illustrations», στο 

οποίο οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να εξοικειώσουν τους μαθητές/τριες με την/τις 

τεχνικές εικονογράφησης παιδικών βιβλίων.  

Στις 12.00 π.μ. ακολούθησε εκπαιδευτική δραστηριότητα με θεματική «Activity 

on the multilingual dictionary». Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής 

ομάδας οργάνωσαν δραστηριότητα, που βασίστηκε στο πολυγλωσσικό λεξικό, που 

είχε ήδη συνταχθεί. Επιλέξαμε τη θεματική «χαιρετισμοί», γιατί θεωρούμε ότι μετά το 

πέρας της πρώτης χρονιάς ήταν απαραίτητο οι μαθητές μας να μπορούν να χαιρετούν 

και να συστήνονται στις γλώσσες των συνεργαζόμενων σχολείων. 
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Γευματίσαμε στο εστιατόριο του σχολείου. Στις 2.00 μ.μ. ακολούθησε 

δραστηριότητα για τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και για τους 

φιλοξενούμενους εκπαιδευτικούς με τίτλο «Students learn how to dance folk dances in 

traditional costumes». Το Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας ανέλαβε να προσφέρει τις 

παραδοσιακές στολές και να διδάξει παραδοσιακούς χορούς. 

 

 
 

  

  
 

 

Την ίδια ώρα, οι συντονιστές του προγράμματος συναντήθηκαν για να 

αξιολογήσουν την επίσκεψη. Συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα, συντάχθηκαν 

ερωτηματολόγια, τα οποία στη συνέχεια συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές/τριες και τις οικογένειες που φιλοξένησαν τα παιδιά. Επίσης, 

προγραμματίστηκε με κάθε λεπτομέρεια η τέταρτη κινητικότητα, που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στο St. Kliment Ohridski Private School στη Σόφια της 

Βουλγαρίας.  

Στις 4.00 μ.μ. τα παιδιά έφυγαν για τα σπίτια τους και οι εκπαιδευτικοί 

επέστρεψαν στο ξενοδοχείο για χαλάρωση.  

Στις 9.00 μ.μ. παρευρέθηκαν όλοι στο επίσημο δείπνο στην ταβέρνα 

«Καραγκιόζης», όπου οι φιλοξενούμενοι απόλαυσαν τοπικές σπεσιαλιτέ, άκουσαν 

μουσική και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.  
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Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 

 

Στις 8.00 π.μ. βρισκόμασταν στο σχολείο, από όπου ξεκίνησε η ημερήσια εκδρομή 

για Καστοριά και Πρέσπες. Πρώτη στάση ήταν ο Λιμναίος Οικισμός στο Δισπηλιό 

Καστοριάς, ο οποίος ανακαλύφθηκε σχεδόν τυχαία το 1938, όταν λόγω της ξηρασίας 

τα νερά της λίμνης υποχώρησαν και άρχισαν να φαίνονται εκατομμύρια ξύλινοι 

πάσσαλοι. Οι μετέπειτα έρευνες έφεραν στο φως έναν νεολιθικό οικισμό που 

χρονολογείται από το 5500 πΧ. Πρόκειται για έναν λιμναίο οικισμό της Νεότερης 

Νεολιθικής περιόδου, ο οποίος υποδεικνύει τις οδούς μετακίνησης και επικοινωνίας 

στον ευρύτερο προϊστορικό χώρο, εστιάζοντας στο φυσικό πέρασμα από τη 

Μακεδονία προς την Αδριατική. Οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στο χώρο της 

αναπαράστασης του λιμναίου νεολιθικού οικισμού, παρατήρησαν τα θεμέλια του 

οικισμού μέσα στη λίμνη, τις καλύβες πάνω στις ξύλινες πλατφόρμες μέσα στη λίμνη, 

τα σκεύη οικιακής χρήσης και τα εργαλεία της εποχής.  

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Καστοριά, όπου είχαμε χρόνο να απολαύσουμε 

έναν καφέ με θέα τη λίμνη και να περιηγηθούμε στα αξιοθέατα και τους δρόμους της 

πόλης. 

Νωρίς το μεσημέρι πήραμε το δρόμο για το χωριό Ψαράδες Πρεσπών. Εκεί 

γευτήκαμε τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως γριβάδι και πεταλούδες καθώς και άγρια 

μανιτάρια. 
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Μετά από σύντομη ξενάγηση στο χωριό Ψαράδες, ξεκινήσαμε για το νησάκι του 

Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα. Το νησάκι του Αγ. Αχιλλείου προσεγγίζεται 

σήμερα από πλωτή ξύλινη γέφυρα μήκους 800μ.. Ο ομώνυμος οικισμός αριθμεί 11 

σπίτια που η παράδοση θέλει να είναι πάντα τόσα, αφού θρυλείται ότι αν γίνουν 

περισσότερα, κάποιο θα γκρεμιστεί. Εκεί επισκεφτήκαμε την ομώνυμη εκκλησία του 

νησιού, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 10ου αι. Αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες βασιλικές της Ελλάδας και για το λόγο αυτό έδωσε το όνομά της στο 

νησί. Στο ναό βρίσκεται ο τάφος του Αγ. Αχιλλείου, όπου μεταφέρθηκε από την 

Λάρισα το λείψανο του επισκόπου από τον Βούλγαρο τσάρο Σαμουήλ.  

 

 
 

Στις 5.00 μ.μ. επιστρέψαμε στο σχολείο.  Τα παιδιά έφυγαν για τα σπίτια τους και 

οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο ξενοδοχείο.  

Οι αποστολές της Τουρκίας και της Πολωνίας αναχώρησαν το βράδυ του 

Σαββάτου. 
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Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 

 

Το πρωί της Κυριακής, μετά το πρωινό, αναχώρησαν για το αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκης οι αποστολές της Αγγλίας και της Ισπανίας και από εκεί ταξίδεψαν για 

τις χώρες τους. Η αποστολή της Βουλγαρίας έφυγε μετά το μεσημέρι.     

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της 

Αγγλίας από τις 9 Δεκεμβρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2012. Στο διάστημα που 

μεσολαβεί θα γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την εικονογράφηση της 

ιστορίας. Επίσης, θα διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη φιλοξενία των 

εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών που θα διαμείνουν σε σπίτια Άγγλων 

εκπαιδευτικών. Προβλέπεται η ανταλλαγή διευθύνσεων email και τηλεφώνων μεταξύ 

των ανάδοχων οικογενειών, ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα δίκτυα 

επικοινωνίας που θα διευκολύνουν την προσέγγιση των μαθητών και τη δημιουργία 

της απαραίτητης οικειότητας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν η ιστοσελίδα του 

προγράμματος, που έχει δημιουργηθεί από τους Τούρκους 

(http://www.thegreatestpeople.org/objective.html). 

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους γονείς των 

μαθητών της ΣΤ΄ τάξης που θα ταξιδέψουν στην Αγγλία, ώστε να διευθετηθεί το 

ζήτημα της διαμονής των μαθητών. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια του 

προγράμματος, υλοποιώντας σε επιθυμητό βαθμό τους στόχους που είχαμε θέσει. Με 

τη φιλοξενία των μαθητών/τριων δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Δεν 

παρουσιάστηκε καμιά δυσκολία κατά την πορεία του προγράμματος.  

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπήρξε άριστη, καθώς τόσο το 

εκπαιδευτικό, όσο και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μας εργάστηκε με 

τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή του προγράμματος. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα η παιδαγωγική ομάδα του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Η προετοιμασία και η σύνταξη του προγράμματος, η επιλογή και η οργάνωση 

των δραστηριοτήτων και, τέλος, η προσπάθεια για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου 

προγράμματος ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους μας.  
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ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στις 31-10-2012 σε απογευματινή εκδήλωση στο χώρο του σχολείου μας 

παρουσιάστηκαν σε μαθητές και γονείς οι δραστηριότητες του προγράμματος, οι 

εντυπώσεις και οι εμπειρίες της φιλοξενίας των εταίρων. Ακολούθησε συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων.  

 

 

 

 

Φλώρινα 22 Νοεμβρίου 2012 

 

 

 

 

Η υπεύθυνη για τη δράση 

Παρασκευή Γκόλια 

 

 

 

 


