
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Erasmus+ Programme – Strategic Partners 
Project Nr: 2015-1-LT01-KA219-013406 

 
Creative European School: C.L.I.C.K. 

 

Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. Η πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ εηαίξσλ από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνύλ ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηώλ ζηε κάζεζε. 

2. Η αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

ζρνιείσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή θαιύηεξσλ παηδαγσγηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ. 

3. Η βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ καζεηώλ από ηα έμη 

εηαηξηθά επξσπατθά ζρνιεία, ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα 

λα εξγαζηνύλ ζε δηεζλείο νκάδεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεκαζίαο κηαο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο. 

4. Η αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ, ε επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή 

γιώζζα αιιά θαη ζε μέλεο γιώζζεο, ε δηεξεύλεζε λέσλ ηξόπσλ 

εθκάζεζεο, ε αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ε 

δηακόξθσζε πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο. 

5. Η ελζάξξπλζε γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο κέζσ πνιηηηζηηθώλ, γισζζηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ δξάζεσλ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηε δηθή ηνπο 

ηαπηόηεηα αιιά θαη ησλ άιισλ ζην επξσπατθό πιαίζην, κέζσ ηεο 

ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ παξαδόζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνύλ νη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο. 

6. Σελ πξνώζεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επζύλεο ησλ πνιηηώλ ζε όινπο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 



εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνύλ νη καζεηέο καο σο 

Δπξσπαίνη πνιίηεο, πνπ λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηακόξθσζε 

ηεο θνηλσλίαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο. 

Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα εθηόο ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ληζνπαλία. 

 

 

C.L.I.C.K. στην Ρουμανία 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ζην Αξζάθεην 

Λύθεην Πάηξαο, κε ηίηιν: Crea-

tive European School: 

C.L.I.C.K., νη θαζεγεηέο 

Βιαρνδεκεηξόπνπινο 

Γεκήηξηνο θαη Λνπθόπνπινο 

Αζαλάζηνο θαη νη καζήηξηεο 

Λνπθνπνύινπ Χξηζηίλα θαη 

Ράκκνπ νθία, ηαμίδεςαλ ζην 

Βαζινύη ηεο Ρνπκαλίαο από ηηο 

22 έσο ηηο 29 Ννεκβξίνπ 2016.  

Καζεγεηέο θαη καζεηέο, 

παξαθνινύζεζαλ καζήκαηα ζε 

ζρνιεία ηεο Ρνπκαληθήο πόιεο, 

πιεξνθνξήζεθαλ γηα ην 

Ρνπκαληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα, ηνλ ηξόπν δσήο θαη 

ηνλ πνιηηηζκό ηεο ρώξαο, 

ζπκκεηείραλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα, επηζθέθηεθαλ εξγαζηήξηα 

θεξακνπνηίαο, μελαγήζεθαλ ζε κνλαζηήξηα πξνζηαηεπκέλα από ηελ 

UNESCO θαη πξνεηνίκαζαλ ην επόκελν ηαμίδη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα, ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ 

Μαξηίνπ.  

Η νθία Ράκκνπ έγξαςε γηα ηελ εθδξνκή ζηε Bucovina: Η κία από 

ηηο επηά θξύεο εκέξεο ζηε Ρνπκαλία ήηαλ αθηεξσκέλε ζηηο πεξηνρέο 

γύξσ από ηελ πόιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ην Βαζινύη 

θαηεπζπλζήθακε ζε πην εξεκσκέλα κέξε κε ζθνπό ηελ επίζθεςε 

παιαηώλ θηηξίσλ, όπσο κνλαζηήξηα. Δληνύηηο, βξήθακε ηελ επθαηξία 

λα θάλνπκε επίζεζε ζηνπ θαζεγεηέο κε ην ρηόλη. Σν ηαμίδη ζηε Bu-

covina Bucovina εθηόο από Μνλαζηήξηα πνπ ήηαλ ζηνλ θαηάινγν 

ηεο UNESCO, πεξηείρε εξγαζηήξηα κε θαιιηηερληθό πεξηερόκελν 

όπσο θαη κνπζείν κε «ρξσκαηηζηά απγά» θαη εξγαζηήξην πηινπνηίαο, 

όπνπ εκείο νη ίδην κε ηε ζέιεζή καο, θαηαζθεπάζακε θεξακηθά 

δνρεία ζε δηάθνξα κεγέζε. Έηζη, κέζα από απηή ηελ εθδξνκή 

γλσξίζακε θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο κε ηνλ πην επράξηζην 

θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. 

 

 

C.L.I.C.K. στην Ελλάδα 

 

Με εμαηξεηηθή επηηπρία 

νινθιεξώζεθε ε δεύηεξε 

θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Cre-

ativeEuropeanSchool: 

C.L.I.C.K. (Computerscience, 

Languagues, Inter-culture, 

Citizenship, Knowledge)» ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζην νπνίν 

ην Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Παηξώλ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο καδί κε 

άιιεο πέληε ρώξεο (Ληζνπαλία, Ρνπκαλία, Ιηαιία, Ιζπαλία, 

Πνξηνγαιία). 

Οη ζπκκεηέρνληεο, (θαζεγεηέο θαη καζεηέο) επηζθέθζεθαλ ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ Αξζαθείσλ ρνιείσλ ελώ ζηα εξγαζηήξηα 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ πεηξάκαηα.  



Σελ Παξαζθεπή 4/3/2016 όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο 

επηζθέθζεθαλ ηνλ Γήκαξρν 

ηεο Πάηξαο θ. Πειεηίδε ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε 

ζπνπδαηόηεηα ηέηνησλ 

ζπλεξγαζηώλ, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο.  

Ο Γηεπζπληήο θαη ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπγραίξνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαζώο θαη ηνλ 

ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Γεκήηξην Βιαρνδεκεηξόπνπιν 

βηνιόγν, PhD. 

 

 

C.L.I.C.K. στην Ισπανία 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ζην Αξζάθεην Λύθεην Πάηξαο, κε ηίηιν: Creative Euro-

pean School: C.L.I.C.K., νη θαζεγήηξηεο Γηακαληνπνύινπ σηεξία 

θαη Διεπζεξηάδε Καζζηαλή θαη νη καζήηξηεο Γηαπηηδή-Παπαλδξένπ 

Άλλα θαη Παπαδνπνύινπ Δηξήλε ηαμίδεςαλ ζην Fernan Nunez ηεο 

Ιζπαλίαο από ηηο 22 έσο ηηο 28 Μαΐνπ 2016. Καζεγεηέο θαη καζεηέο 

παξαθνινύζεζαλ ζην ζρνιείν CDP Greguerias βαζηθά καζήκαηα 

αιιά θαη βησκαηηθά καζήκαηα θεπνπξηθήο, πξώησλ βνεζεηώλ 

(ηερλεηήο αλαπλνήο) θαη ηερλνινγίαο ηνπ θύθινπ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιάκβαλε ην ζρνιηθό πξόγξακκα. 

Δλεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ ζην 

ηζπαληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα,  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θνίηεζήο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν κεηαρείξηζεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη εηδηθέο αλάγθεο. Δθηόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο νη 

αληηπξνζσπείεο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ (Διιάδα, Ληζνπαλία, 

Ρνπκαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία) επηζθέθζεθαλ ηε εβίιιε θαη ηελ 

Κόξληνβα, όπνπ μελαγήζεθαλ, θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Fer-

nan Nunez θαη ηνπ Mon-

temayor. Πξνεηνίκαζαλ επίζεο 

ην επόκελν ηαμίδη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ ζηελ 

Ιηαιία.  

Η καζήηξηα Άλλα Γηαπηηδή-

Παπαλδξένπ πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο από ην ηαμίδη. «Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό ζε έλα ζρνιείν, εθηόο από ηηο γλώζεηο λα πξνζθέξνληαη 

θαη άιια εθόδηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθώλ νξηδόλησλ. Γη’ 

απηό, είκαη πνιύ επγλώκσλ πνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα 

ζπκκεηέρσ ζην πξόγξακκα Erasmus+ θαη λα απνθηήζσ κηα ηόζν 

ζεκαληηθή εκπεηξία. Η εθδξνκή ζηελ Ιζπαλία ήηαλ, ζίγνπξα, ε 

θαιύηεξε εκπεηξία πνπ είρα πνηέ. Γλώξηζα πνιιέο εθπιεθηηθέο θαη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, ηζηνξίεο θαη ηξόπνπο δσήο, αθνύ 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα άιιεο 4 ρώξεο εθηόο από ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Ιζπαλία: ε Ληζνπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιηαιία θαη ε 

Ρνπκαλία. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ νξγαλώζεη  ζην ζρνιείν 

ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο θαη δηαθνξεηηθέο θαη κε ελζνπζίαζαλ 

θαζώο έκαζα πνιιά θαηλνύξηα πξάγκαηα, όπσο θεπνπξηθή. Αθόκα, 

επηζθεθηήθακε ηε εβίιιε θαη ηελ Κόξδνβα, όπνπ ηα ηνπία θαη ηα 

παιάηηα ήηαλ καγεπηηθά. Η πην ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηόηεηα ήηαλ 

ε επίζθεςή καο ζηε ιεγόκελε “Feria” ζηελ Κόξδνβα. Δίλαη ην 

Παλεγύξη ηεο Παλαγίαο όπνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ Μαΐνπ. Οη πεξηζζόηεξεο θνπέιεο ήηαλ ληπκέλεο 

παξαδνζηαθά σο ζπαληόιεο θαη παληνύ γύξσ ρόξεπαλ Φιακέλθν.  

Όκσο νη πην ζεκαληηθνί γηα κέλα, είλαη όινη απηνί νη ππέξνρνη 

άλζξσπνη πνπ γλώξηζα. Γηαηί ην λα γλσξίδεηο λένπο πνιηηηζκνύο 

είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθό. Όηαλ όκσο γλσξίδεηο έλαλ 

πνιηηηζκό κέζσ ελόο θαηλνύξηνπ θίινπ, είλαη θάηη μερσξηζηό θαη 



κνλαδηθό ηαπηόρξνλα. Έηζη, ην ηαμίδη απηό δελ άθεζε πίζσ ηνπ 

κόλν γλώζεηο. Άθεζε αλακλήζεηο θαη θηιίεο. Καη πηζηεύσ όηη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα γεξνύο δεζκνύο. Πιένλ έρσ κηα 

νηθνγέλεηα θαη έλα ζπίηη ζηελ Ιζπαλία, όπσο έρεη θαη ε θνπέια πνπ 

κε θηινμέλεζε έλα ζπίηη θαη κηα νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

απίζηεπην πσο κέζα ζε κηα κόιηο εβδνκάδα δέλνληαη ηόζν πνιύ 

δύν άλζξσπνη. Καη είκαη ζίγνπξε πσο όινη όζνη ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκα ληώζνπλ έηζη. Καη 

επεηδή κνπ αξέζεη λα πηζηεύσ 

όηη ε “Κόθθηλε Κισζηή” είλαη 

πνιύ γεξή θαη δελ θόβεηαη, 

μέξσ πσο απηέο νη θηιίεο θαη 

απηέο νη αλακλήζεηο ζα 

δηαξθέζνπλ κηα δσή. 

Η Δηξήλε Παπαδνπνύινπ 

έγξαςε: «Αξρηθά  θάζε κέξα 

ζην ζρνιείν νη ππεύζπλνη  θαζεγεηέο θξόληηδαλ  λα έρνπκε κηα 

δηαθνξεηηθή αζρνιία  πνιιέο από ηηο νπνίεο απνδείρηεθαλ πνιύ 

ελδηαθέξνπζεο. Γηα παξάδεηγκα κηα κέξα καο επηζθέθηεθε κηα 

εηδηθόο θαη έκαζε νξηζκέλεο πξώηεο βνήζεηεο. Ιδηαίηεξε εληύπσζε 

κνπ έθαλε όηη ζην ζρνιείν ηα παηδηά αζρνινύληαλ όρη κόλν κε ηα 

καζήκαηα αιιά θαη κε ηηο ηέρλεο θαη κε ηελ θεπνπξηθή θάηη πνπ 

θάλακε θαη εκείο καδί ηνπο. Αμηνκλεκόλεπην επίζεο ήηαλ  θαη θαη ην 

ηαμίδη καο ζηελ Cordoba όπνπ επηζθεθζήθακε δύν παιάηηα εθ ησλ 

νπνίσλ ζην έλα  

εληππσζηαζηήθακε κε ηνπο θήπνπο ,θαη ζην άιιν κε ηελ παιηά 

εθθιεζία ηνπ. Μεηά από απηά ήκαζηαλ ειεύζεξνη λα εμεξεπλήζνπκε 

ηελ πόιε!» 

 

 

 

CLICK ....στη Ιταλία 

 

ην πιαίζην ηνύ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην Αξζάθεην Λύθεην Παηξώλ, κε ηίηιν "Creative 

European School: C.L.I.C.K.", νη 

θαζεγεηέο ηνύ ρνιείνπ θ. 

Αζαλάζηνο  Λνπθόπνπινο θαη 

Γεώξγηνο Θενδσξόπνπινο θαη 

νη καζήηξηεο Ηιηνζηάιαθηε 

Θνύα θαη Παλαγηώηα  

Μπνπδνύθα  ηαμίδεςαλ ζηελ 

πόιε Castelbuono ηεο επαξρίαο 

Palermo ηεο ηθειίαο από ηηο 23 

έσο ηηο 29 Οθησβξίνπ 2016.  

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν  Istituto Com-

prensivo - Francesco Mina Palumbo, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζε 

εξγαζηήξηα θαιιηηερληθώλ (θαηαζθεπή "Carti Rizzi") θαη 

δαραξνπιαζηηθήο ("Frutta Martorana": παξαδνζηαθά γιπθά ηεο 

ηθειίαο)  αιιά θαη ζε κάζεκα κνπζηθήο κε ρξήζε παξαδνζηαθώλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο ηθειίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη πξνέθπςαλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. 

Δθηόο ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο νη αληηπξνζσπίεο ησλ ρσξώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ (Διιάδαο, Ληζνπαλίαο, Ρνπκαλίαο, Ιηαιίαο, 

Πνξηνγαιίαο) μελαγήζεθαλ ζηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο 

Castelbuono (θάζηξν Ventimiglia, πύξγνο ηνπ ξνινγηνύ θαη 

θαζεδξηθόο λαόο). Δπηπιένλ επηζθέθζεθαλ ηελ θεληξηθή ηθειία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Morgantina πνπ ήηαλ 

αξραία ειιεληθή απνηθία, ην αξραηνινγηθό κνπζείν ζηε γεηηνληθή 

πόιε Aidone, ζην νπνίν εθηίζεληαη ζεκαληηθά επξήκαηα από ηελ 

αλαζθαθή ηεο Morgantina θαη ηέινο ηε ξσκατθή έπαπιε Villa del 

Casale πνπ απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο Unesco. 



ηε ζπλέρεηα, θαζεγεηέο θαη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην 

αζηεξνζθνπείν - πιαλεηάξην πνπ πξόζθαηα εγθαηληάζηεθε ζηελ 

πόιε Isnello  θαη παξαθνινύζεζαλ κάζεκα αζηξνλνκίαο, ελώ αθόκε 

μελαγήζεθαλ ζηελ παξαιηαθή πόιε Cefalu. 

Σέινο, πξνεηνίκαζαλ ηελ επόκελε ζπλάληεζε ηνύ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2017 ζηελ 

Πνξηνγαιία. 

Η Ηιηνζηάιαθηε έγξαςε γηα ηελ εβδνκάδα ζηε ηθειία: Σελ 

εβδνκάδα πνπ εμειίρζεηε ην 

πξόγξακκα erasmus+ ζηελ Ιηαιία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο 

εθδειώζεηο ζην ζρνιείν πνπ καο 

θηινμελνύζε άιια θαη εθηόο ζρνιεηνύ. 

Αξρηθά καο ππνδέρηεθαλ νη καζεηέο 

ζην ζρνιείν κε παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

θαη ρνξνύο. Έπεηηα παξαθνινπζήζακε 

κάζεκα κνπζηθήο θαη θπζηθήο θαη 

γλσξηζηήθακε κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηα 

παΐδηα. Σελ επόκελε κέξα 

μελαγεζήθακε ζηελ πνιύ θαη ζην 

παξαδνζηαθό θάζηξν θαη ζην ξνιόη θαη ηελ ακέζσο επόκελε 

αθνινύζεζε εθδξνκή ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηνπο νπνίνπο 

ζαπκάζακε κε ηε βνήζεηα μελαγνύ. Σν βξαδύ αθινύζεζε δείπλν κε 

ηνπο θαζεγεηέο θαη ηα παηδηά ζε παξαδνζηαθό καγαδί κε tRNA Πιε 

θαη πνιύ ρνξό. Σελ πξνηειεπηαία κέξα ήηαλ εκέξα εθδξνκήο! 

Πήγακε ζην πιαλεηάξην ηνπ isnello θαη κεηά ζηελ παλέκνξθε πνιύ 

Cefalù. Σελ ηειεπηαία κέξα ε εβδνκάδα θνξπθώζεθε κε έλα 

απνραηξεηηζηήξην πάξηη κε παξαδνζηαθά θαγεηά απ΄ όιεο ηηο 

ρώξεο. Ήηαλ κηα ππεξνρή εκπεηξία θαη ζα ήζεια πνιύ λα ηελ 

μαλαδήζσ! 

 


