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ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 

• Πριν συµπληρώσετε αυτό το έντυπο παρακαλείστε να µελετήσετε τις αντίστοιχες ενότητες στον Οδηγό του 
υποψηφίου για το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και την αντίστοιχη ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία 
περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προθεσµίες, τις διευθύνσεις των ΕΜΣ στις οποίες πρέπει να 
αποσταλεί η αίτηση και τις συγκεκριµένες προτεραιότητες για τη χρονιά αυτή. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται 
επίσης στον ιστοχώρο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

• Η αίτηση µπορεί να είναι δακτυλογραφηµένη, εκτυπωµένη από ηλεκτρονικό υπολογιστή (µε επεξεργαστή κειµένου) 
ή χειρόγραφη µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Σύµφωνα µε τη συνήθη τακτική της Επιτροπής, οι πληροφορίες που δίνετε στο έντυπο αίτησης είναι πιθανόν να 
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Θα τηρηθούν οι σχετικοί κανόνες 
προστασίας των στοιχείων.. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 Σχολικά σχέδια και σχέδια σχολικής ανάπτυξης: Την εταιρική σχέση αποτελούν ιδρύµατα τα οποία βρίσκονται 
σε τρεις τουλάχιστον από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Σχέδια εκµάθησης 
γλωσσών: Την εταιρική σχέση αποτελούν δύο ιδρύµατα, καθένα από τα οποία βρίσκεται σε µία από τις χώρες 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. (Επιλέξιµες χώρες: βλ. ενότητα 3.1 του Οδηγού του υποψηφίου).   

 Τουλάχιστον ένα συµµετέχον ίδρυµα θα είναι από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης του σχεδίου. 

 Κάθε ίδρυµα που συµµετέχει έχει ελεγχθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας του και έχει κριθεί 
επιλέξιµο για συµµετοχή στο Comenius 1.   

 Η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οδηγό του Υποψηφίου και τις προθεσµίες 
που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή που καθορίζει η αντίστοιχη Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού*. 

 Τα βασικά στοιχεία στην πρώτη σελίδα αυτού του εντύπου αίτησης και το αποδεικτικό παραλαβής 
συµπληρώθηκαν από το καθένα από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα στο αντίγραφο που εστάλη στην Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού.   

 Τις ενότητες Α, Β και Γ αυτού του εντύπου αίτησης τις συµπλήρωσαν από κοινού όλοι οι εταίροι του σχεδίου 
και όλοι έλαβαν αντίγραφο. 

 Ο συντονιστής πρέπει να ελέγχει εάν τα τµήµατα ∆ και Ε έχουν συµπληρωθεί χωριστά από κάθε συµµετέχοντα 
φορέα και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου να υπογραφεί εξ ονόµατος του 
συγκεκριµένου ιδρύµατος προσώπου. 

 Όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα υποβάλλουν το καθένα στην αντίστοιχη Εθνική Μονάδα Συντονισµού*: 1) 
αντίγραφο των κοινών ενοτήτων Α, Β και Γ, καθώς και 2) τις ενότητες ∆ και Ε που έχουν συµπληρώσει το καθένα 
ξεχωριστά. 

 Το έντυπο αίτησης έχει συµπληρωθεί πλήρως σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ ή στην περίπτωση των 
χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των υπό ένταξη ή υποψηφίων χωρών, στην εθνική γλώσσα της αντίστοιχης χώρας. 

 Κανονικά, οι κοινές ενότητες Α και Γ του εντύπου αίτησης θα έχουν συµπληρωθεί στην κύρια γλώσσα 
επικοινωνίας που χρησιµοποιείται στην εταιρική σχέση. Κάθε συµµετέχον ίδρυµα είναι υπεύθυνο να 
επικοινωνήσει µε την Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας του για να ενηµερωθεί σχετικά µε το εάν χρειάζεται 
να υποβάλλει τις ενότητες Α και Γ µεταφρασµένες στην εθνική γλώσσα και εάν η απάντηση είναι θετική, να 
συµπεριλάβει τη µετάφραση αυτή στην αίτηση επιδότησής του. 

 Τα ελληνικά συµµετέχοντα ιδρύµατα θα πρέπει να υποβάλλουν την ενότητα Γ µεταφρασµένη στην 
ελληνική γλώσσα. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Παρακαλείστε να αποστείλετε αυτό το έντυπο αίτησης στην Εθνική σας Μονάδα Συντονισµού*. Μπορείτε να βρείτε τις 
διευθύνσεις των Εθνικών Μονάδων στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή στον ιστοχώρο του 
προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
* Σε µερικές χώρες η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αρκετά πριν από τη γενική προθεσµία και µέσω των αντίστοιχων σχολικών αρχών. 

Εποµένως, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε προηγουµένως µε την Εθνική σας Μονάδα Συντονισµού σχετικά µε την προθεσµία 
υποβολής των αιτήσεων για τη χώρα σας και για το πού πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας. 

 

Αποδεικτικό παραλαβής 
 
Αυτή η σελίδα θα σας επιστραφεί µετά την παραλαβή και εγγραφή της αίτησής σας. Για το σκοπό αυτό παρακαλείστε να 
συµπληρώσετε τα εξής: 

 
Αίτηση για: σχολική σύµπραξη Comenius 1 

Τίτλος του σχεδίου: Ηλιακή Ενέργεια – Ενηµέρωση & ∆ράση (ΗΕΕ∆) 

Solar Energy Awareness & Action (SEAA) 

Επωνυµία του ιδρύµατος που 
υποβάλλει την αίτηση: 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου 

Ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου για την 
επικοινωνία ατόµου: Τσαγλιώτης Νεκτάριος 

Οδός και αριθµός διεύθυνσης του 
ιδρύµατος: Μάχης Κρήτης 33 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 74100, Ρέθυµνο 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

Συµπληρώνεται από την Εθνική Μονάδα Συντονισµού 

Σας ενηµερώνουµε ότι παραλάβαµε την αίτησή σας:  
 
 

 

Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε τον αριθµό αυτό για κάθε επικοινωνία σας µε την Εθνική σας Μονάδα Συντονισµού.  
 
 
 
 
Τόπος:      Ηµεροµηνία: 
 
 
 
 
 
Υπογραφή     Σφραγίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισµού:
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Α.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα Α της αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί από κοινού µε όλα τα συµµετέχοντα στο 
σχέδιο αυτό ιδρύµατα. 
 

Σχολικό σχέδιο     
Σχέδιο εκµάθησης γλωσσών   □  

 Είδος σχεδίου: 
 

Σχέδιο σχολικής ανάπτυξης   □ 
Η αίτηση αυτή είναι 
αποτέλεσµα: 

Σεµιναρίου επαφών □ 
Προπαρασκευαστικής επίσκεψης □ 
Άλλου: “Hands-on Science” Project Νº. 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3  
 

Τίτλος σχεδίου (παρακαλείστε να 
είστε ακριβείς· ξεκινήστε µε το 
ακρωνύµιο ή τη συντοµογραφία 
εάν υπάρχει) 

 
 
 

Θέµα (-τα) του σχεδίου 
(παρακαλείστε να σηµειώσετε 
µόνον τον κύριο/τους κύριους 
θεµατικούς τοµείς του σχεδίου 
σας ή να συµπληρώσετε το 
πλαίσιο "Άλλο" εάν δεν 
υπάρχουν στον κατάλογο):  

Πολιτιστ. κληρονοµιά 
Ιστορία/παραδόσεις 
Τουρισµός 
Θέατρο,µουσική,χορός 
Λογοτεχνία 
Ξένες γλώσσες 
Τέχνες/επαγγέλµατα 
Μέσα/επικοινωνία 
Υγεία 
Παιδεία καταναλωτών 
Περιβάλλον/ τεχνολογία 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 

Κοινωνική 
ένταξη/αποκλεισµός 
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια/ 
δηµοκρατία/ταυτότητα 
περιφέρειας 
Επιστήµη/τεχνολογία 
Τεχνολογίες ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας 
Βιοµηχανία/οικονοµία/κόσµο
ς εργασίας 
Βία στο σχολείο 
∆ιαπολιτισµικές επαφές/ 
εθνικές µειονότητες 

□ 

□ 

 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
 

Σύγκριση εκπαιδευτικών 
συστηµάτων 
∆ιαχείριση σχολείου 
Βελτίωση των επιτυχιών 
των µαθητών 
Συνεργασία του σχολείου 
µε την τοπική κοινωνία 
Παιδαγωγικές µέθοδοι 
Ειδικές/ιδιαίτερες ανάγκες 
Ίσες ευκαιρίες για άνδρες 
και γυναίκες 
Ποιότητα της εκπαίδευσης 

□ 
□ 

 
 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

 Λοιπά □ Παρακαλείστε να διευκρινίσετε: 
Μαθήµατα στο πρόγραµµα 
σπουδών των σχολείων που 
συµµετέχουν µε τα οποία θα 
συνδεθούν οι δραστηριότητες 
του σχεδίου (επειδή η άµεση 
συµµετοχή των µαθητών 
αναφέρεται κυρίως στα σχολικά 
σχέδια και στα σχέδια 
εκµάθησης γλωσσών, η ερώτηση 
αυτή δεν χρειάζεται να απαντηθεί 
στην περίπτωση των σχεδίων 
σχολικής ανάπτυξης): 

Χειροτεχνία     Χηµεία     

Μουσική  □  Βιολογία    

Ιστορία     Γεωγραφία    

Θρησκεία/ ηθική  □  Περιβαλλοντική εκπαίδευση  

Αγωγή του πολίτη   Υγειονοµική εκπαίδευση  □ 

Μητρική γλώσσα □  Αθλητισµός   □ 

Ξένες γλώσσες    Νέες τεχνολογίες   
Μαθηµατικά    Οικονοµικά και επιχειρήσεις □ 
Φυσική     Επαγγελµατικά θέµατα  □ 
Άλλο □ Παρακαλείστε να διευκρινίσετε: 
 

∆ιάρκεια του σχεδίου: 
(Σηµειώστε ότι η µεγίστη διάρκεια των σχολικών σχεδίων και των σχεδίων 
σχολικής ανάπτυξης είναι 36 µήνες. Τα σχέδια εκµάθησης γλωσσών 
κανονικά διαρκούν 12 µήνες, εκτός εάν οι αµοιβαίες ανταλλαγές µαθητών 
δεν είναι δυνατόν να διοργανωθούν στη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους, 
οπότε η διάρκειά τους µπορεί να παραταθεί έως 24 µήνες). 

□ 12 □ 24  36 µήνες 
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Περίληψη του σχεδίου (παρακαλείστε να δώσετε σύντοµη και σαφή περιγραφή της πρότασης σχεδίου σας µε 200 λέξεις κατ’ ανώτατο 
όριο· σηµειώστε ότι η περιγραφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δηµοσίευση): 
Το Σχέδιο αυτό στοχεύει να εδραιώσει µια συνεργασία 7 σχολείων από έξι Ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να ενηµερωθούν τα 
παιδιά για πτυχές της ηλιακής ενέργειας, τις χρήσεις και τις εφαρµογές της. Μια θεµατική προσέγγιση για την ηλιακή ενέργεια 
προγραµµατίζεται να περιλάβει ή ακόµα και να συνυφάνει τυπικές και µη τυπικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και µάθησης, 
όπως είναι οι διερευνήσεις και οι πειραµατικές δραστηριότητες µέσα σε ένα πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και ένα 
µαθησιακό περιβάλλον «ελεύθερης επιλογής» που περιλαµβάνει δραστηριότητες εκτός σχολικής τάξης (π.χ. επισκέψεις σε 
συγκεκριµένους χώρους και πανηγύρια επιστήµης). Οι προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες του σχεδίου θα ανατεθούν από 
κοινού σε οµάδες παιδιών κάθε σχολείου, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να µαθαίνουν µέσα από την εµπειρία της 
συνεργασίας µε συµµαθητές τους από άλλες χώρες, συµβάλλοντας ο ένας µάθηση του άλλου.  
Στο εννοιολογικό επίπεδο το Σχέδιο µπορεί ενδεικτικά να εξετάσει ζητήµατα όπως "ενέργεια από τον ήλιο" "θερµότητα και φως 
από τον ήλιο", "το φαινόµενο του θερµοκηπίου", "θέρµανση νερού µε ηλιακή ενέργεια” "ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο" 
(φωτοβολταϊκά στοιχεία) "ενεργειακή αλλαγή", "εξοικονόµηση ενέργειας" κ.λπ. Όσον αφορά τις κατασκευές που σχετίζονται µε 
πειράµατα και διερευνητικές δραστηριότητες, µπορούν να υπάρξουν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως: ηλιακοί 
θερµοσίφωνες, ηλιακοί φούρνοι, ηλιακά παιχνίδια µε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και µικρούς κινητήρες, αλλά και πρότυπα ή 
µοντέλα θερµοκηπίων, ηλιακών σπιτιών κ.λπ. Επιπλέον, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήµατα που θα 
ανακύψουν θα συζητηθούν µέσα στην τάξη και θα αφορούν κυρίως την ενεργειακή κρίση µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης 
ανάπτυξης, τις πολιτικές για τη χρήση και την εφαρµογή της ηλιακής ενέργειας, τους πολιτισµικούς παράγοντες που 
ενθαρρύνουν ή αντιστέκονται στη διάδοση των εφαρµογών ηλιακής ενέργειας κ.ά.  
Οι µαθητές θα ενθαρρυνθούν να συµµετάσχουν στον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό των Ιδεών για Πανηγύρια Επιστήµης που 
οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Comenius 3 "Hands-on Science". Οι συµµετέχοντες στο Σχέδιο θα γίνουν 
συνδεδεµένοι εταίροι του ∆ικτύου Comenius 3 Hands-on Science και οι δραστηριότητες αυτού του Σχεδίου εγγράφονται στις 
δραστηριότητες του ∆ικτύου. 
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Β. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα Β της αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί από κοινού µε όλα τα συµµετέχοντα στο 
σχέδιο αυτό ιδρύµατα. 
 
Η εταιρική σχέση του σχεδίου περιλαµβάνει εκείνα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα για επιδότηση 
σχεδίου µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος Comenius 1.  Σε περίπτωση αµφιβολιών, συµβουλευτείτε την Εθνική 
Μονάδα Συντονισµού της χώρας στην οποία βρίσκεται το ίδρυµα. 
 
Στην περίπτωση σχεδίου εκµάθησης γλωσσών, ένα από τα ιδρύµατα πρέπει να αναφέρεται ως συντονιστικό ίδρυµα και 
το άλλο ως ίδρυµα-εταίρος αριθ. 1.  
 
 
 
Β. 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου 

Οδός και αριθµός: Μάχης Κρήτης 33 
Ταχ. κωδικός και πόλη: 74100 Ρέθυµνο Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία□ 

Περιοχή: Κρήτη 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +3028310 24378  Φαξ:  +3028310 24378 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: mail@9dim-rethymn.reth.sch.gr 

Ιστοχώρος : http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/  
 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 19  Γυναίκες: 9  Άνδρες: 10 

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 257  Κορίτσια: 123  Αγόρια:  134 
 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Αστρινάκης Μάρκος κ.    κα□ 

Επίσηµος τίτλος: ∆ιευθυντής  
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Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Τσαγλιώτης Νεκτάριος κ.    κα□ 

Παρούσα θέση: ∆άσκαλος και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών 
Οδός και αριθµός: Μάχης Ποταµών 9 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 74100 Ρέθυµνο 
Περιοχή: Κρήτη 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +3028310 51224   Φαξ: ∆/Υ 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: ntsag@edc.uoc.gr  
 
∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 10  Γυναίκες: 5  Άνδρες: 5 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 145  Κορίτσια: 75  Αγόρια:  70 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 9  Μεγαλύτερος: 12 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ , κ.λπ.); 

□ ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
 ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν το σχέδιό σας είναι σχέδιο εκµάθησης γλωσσών, παρακαλείστε να απαντήσετε και στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Μητρική γλώσσα που διδάσκεται στο ίδρυµά σας (= γλώσσα στόχος του ιδρύµατος εταίρου): 
 

Μητρική γλώσσα που διδάσκεται στο ίδρυµα εταίρος (= γλώσσα στόχος του ιδρύµατός σας): 
 

Η µητρική γλώσσα που διδάσκεται στο ίδρυµα εταίρο περιλαµβάνεται 
στο πρόγραµµα σπουδών των µαθητών του ιδρύµατός σας που 
συµµετέχουν στην ανταλλαγή; 

Ναι□   Όχι □  
 

 
Θα χρησιµοποιηθούν άλλες γλώσσες επικοινωνίας 
στο σχέδιο, εκτός από τις γλώσσες των ιδρυµάτων 
που συµµετέχουν; 

Ναι □  Ποια (-ες) γλώσσα (-ες); 
………………………………………………… 

Όχι □   
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Β.2 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 
Ίδρυµα εταίρος αριθ.1 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

Escola André Soares 

Οδός και αριθµός: Rua André Soares 

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   4710 – 221 Braga Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία □ 

Περιοχή: Norte 
Χώρα PORTUGAL 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: + 0351 253 263 125    Φαξ: + 0351 253 615 094 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: ce@eb23-andre-soares.rcts.pt 

Ιστοχώρος : www.eb23-andre-soares.rcts.pt 
 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 160  Γυναίκες: 128  Άνδρες: 32  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 1300  Κορίτσια: 680  Αγόρια:  620 
 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Maria da Graça Martins Pereira de Moura κ.□   κα  

Επίσηµος τίτλος: Presidente do Conselho Executivo 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Maria da Graça Martins Pereira de Moura κ.□   κα  

Παρούσα θέση: Presidente do Conselho Executivo 

Οδός και αριθµός: Rua André Soares  

Ταχ. κωδικός και πόλη: 4710 – 221 Braga 

Περιοχή: Norte 

Χώρα PORTUGAL 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: + 0351 253 263 125  /  + 0351 96 5078 758 Φαξ: +0351 615094 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: ce@eb23-andre-soares.rcts.pt 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 6  Γυναίκες: 3  Άνδρες: 3 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 28  Κορίτσια: 14  Αγόρια:  14 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 12  Μεγαλύτερος: 15 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.λπ.); 

□ ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
 ΟΧΙ 

Έτος Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του σχεδίου Τίτλος 

    

    

    

    

    

 
 
Εάν το σχέδιό σας είναι σχέδιο εκµάθησης γλωσσών, παρακαλείστε να απαντήσετε και στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Μητρική γλώσσα που διδάσκεται στο ίδρυµά σας (= γλώσσα στόχος του συντονιστικού ιδρύµατος): 
 

Μητρική γλώσσα που διδάσκεται στο συντονιστικό ίδρυµα (= γλώσσα στόχος του ιδρύµατός σας): 
 

Η µητρική γλώσσα που διδάσκεται στο συντονιστικό ίδρυµα 
περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών των µαθητών του 
ιδρύµατός σας που συµµετέχουν στην ανταλλαγή; 

Ναι □   Όχι□  
 

 
Θα χρησιµοποιηθούν άλλες γλώσσες επικοινωνίας 
στο σχέδιο, εκτός από τις γλώσσες των ιδρυµάτων 
που συµµετέχουν; 

ΝΑΙ.  Ποια (-ες) γλώσσα (-ες); 
…………………………………………………. 

Όχι □   
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Ίδρυµα εταίρος αριθ.2 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

Stella Maris College – Junior School 

Οδός και αριθµός: St. Albert Street 

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   Gzira – GZR 05 Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία □ 

Περιοχή:  

Χώρα MALTA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +356 21330958   Φαξ: +356 21346985 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: jssmcm@yahoo.com  

Ιστοχώρος :  

 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 54  Γυναίκες: 46  Άνδρες: 8  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 516  Κορίτσια: 0  Αγόρια:  516 

 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Miriam Zammit κ.□   κα  

Επίσηµος τίτλος: Head – Junior School 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Ivan Mifsud Bons κ.    κα□ 

Παρούσα θέση: Science Teacher 

Οδός και αριθµός: 26 Triq San Publiju 

Ταχ. κωδικός και πόλη: Rabat  RBT 06 

Περιοχή:  

Χώρα MALTA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +356 99225572   Φαξ: +356 21346985 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: ivanbons@hotmail.com    cc. jssmcm@yahoo.com 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 10  Γυναίκες: 5  Άνδρες: 5 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 90  Κορίτσια: 0  Αγόρια:  90 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 9  Μεγαλύτερος: 10 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.τ.λ.) ; 

 ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
□ ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 

2002    
- 04 

Comenius 1 02-MLT01-S2CO1-
000010-2 

Health and Well-being: Nutrition 
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Ίδρυµα εταίρος αριθ.3 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

Colexio de Educación Infantil e Primaria FROEBEL 

Οδός και αριθµός: C/ G. MARTITEGUI, nº 3 

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   36002 PONTEVEDRA Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία □ 

Περιοχή: GALICIA 

Χώρα ESPAÑA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: 00 34 986 866147   Φαξ: 00 34 986 840671 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: Ceip.froebel@edu.xunta.es  

Ιστοχώρος : http://centros.edu.xunta.es/ceipfroebel  
 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 18  Γυναίκες: 15  Άνδρες: 3  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 225  Κορίτσια: 113  Αγόρια:  112 

 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Mª TERESA COUTO NOGUEIRA κ.□   κα  

Επίσηµος τίτλος: DIRECTORA 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Mª TERESA COUTO NOGUEIRA κ.□   κα  

Παρούσα θέση: DIRECTORA 

Οδός και αριθµός: C/ AUGUSTO GARCIA SANCHEZ Nº 21, 1º D 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 36002 PONTEVEDRA 

Περιοχή: GALICIA 

Χώρα ESPAÑA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: 00 34 986 859308   Φαξ: 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: Teresa.couto@edu.xunta.es 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 6  Γυναίκες: 5  Άνδρες: 1 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 53  Κορίτσια: 25  Αγόρια:  28 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος:10  Μεγαλύτερος: 12 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.λπ.); 

 ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
□ ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 

1997 Comenius 1 96/2/COM1-ASGA001     VITRUM 

2001 Comenius 1 01-ESP01-S2C01-
00970-1 

IDENTITÈ ET CULTURES 
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Ίδρυµα εταίρος αριθ.4 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού 

Οδός και αριθµός: Αντιγόνου 28 

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   1016 Λευκωσία Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία □ 

Περιοχή: Λευκωσία 

Χώρα Κύπρος 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: 00357 22 430114   Φαξ: 00357 22 344403 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: ag.kasianos.dim@cytanet.com.cy 

Ιστοχώρος :  

 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 11  Γυναίκες: 4  Άνδρες: 7  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 63  Κορίτσια: 28  Αγόρια:  35 

 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Τηλέµαχος Σαββίδης κ.    κα□ 

Επίσηµος τίτλος: ∆ιευθυντής 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Παναγιώτης Λουκά κ.    κα□ 

Παρούσα θέση: ∆άσκαλος 

Οδός και αριθµός: Κιµώλου 3 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 1057 Λευκωσία 

Περιοχή:  

Χώρα Κύπρος 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: 00357 22 438111 / 00357 22333180   Φαξ: 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: panloyca@cytanet.com.cy 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 8  Γυναίκες: 3  Άνδρες: 5 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 32  Κορίτσια: 12  Αγόρια:  20 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος:7  Μεγαλύτερος: 11 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.λπ.); 

□ ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
 ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 
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Ίδρυµα εταίρος αριθ.5 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

Scuola  Secondaria di 1° grado “ C.B.Cavour 

Οδός και αριθµός: Via Carbone, 6 

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   95128 Catania Πόλη  Προάστιο □  Επαρχία □ 

Περιοχή: Sicilia 

Χώρα ITALIA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +39 095 313797   Φαξ: +39095310480 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: Cavour_ct@virgilio.it 

Ιστοχώρος :  

 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
□ Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

 ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 100  Γυναίκες: 86  Άνδρες: 14  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 674  Κορίτσια: 315  Αγόρια:  359 

 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Ligresti Santo κ.    κα□ 

Επίσηµος τίτλος: Dirigente 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: Bufardeci Ketty κ.□   κα  

Παρούσα θέση: Docente 

Οδός και αριθµός: Via Politi 9 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 95124 Catania 

Περιοχή: Sicilia 

Χώρα ITALIA 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +39 095 313256    Φαξ: +39095313256 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: Cavour_ct@virgilio.it 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 29  Γυναίκες: 25  Άνδρες: 4 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 410  Κορίτσια: 195  Αγόρια:  215 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 10  Μεγαλύτερος: 13 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

 γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.λπ.); 

 ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
□ ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 

00/01- Comenius 1 01-ita-sc-0101009 We want to know you 

    

    

    

    

 
 



 18

Ίδρυµα εταίρος αριθ.6 
 
Επωνυµία και διεύθυνση του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση επιδότησης θα 
αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση) 
Πλήρης νοµική επωνυµία του 
ιδρύµατος στην εθνική γλώσσα: 

∆ηµοτικό Σχολείο Κακοπετριάς 

Οδός και αριθµός: Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου του 3ου  

  Ταχ. κωδικός και πόλη:   2800 Κακοπετριά Πόλη □ Προάστιο □  Επαρχία  

Περιοχή:  

Χώρα Κύπρος 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +35722922655   Φαξ: +35722922511 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: kakopetr.dim.ni@cytanet.com.cy 

Ιστοχώρος :  

 
Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

□ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης       □ γενικής □ επαγγελµατικής □ τεχνικής εκπαίδευσης 
□ Ίδρυµα για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
□ Άλλο, διευκρινίστε: 
 

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 9  Γυναίκες: 8  Άνδρες: 1  

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 75  Κορίτσια: 34  Αγόρια:  41 

 
Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η αίτηση 
εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Τσουρής Αντρέας κ.    κα□ 

Επίσηµος τίτλος: ∆ιευθυντής 

 
Ονοµατεπώνυµο και προσωπική διεύθυνση του αρµόδιου για την επικοινωνία ατόµου (το άτοµο αυτό θα ενηµερωθεί σχετικά 
µε το αποτέλεσµα της επιλογής και για την επικοινωνία αυτή είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθεί η προσωπική του διεύθυνση κατά τη 
διάρκεια των σχολικών διακοπών) 
Ονοµατεπώνυµο: ∆ρ. Μενοίκου Χριστιάνα κ.□   κα  

Παρούσα θέση: ∆ασκάλα Φυσικών Επιστηµών 

Οδός και αριθµός: Νικηφόρου 3, Λακατάµεια 

Ταχ. κωδικός και πόλη: 2333 Λευκωσία 

Περιοχή:  

Χώρα Κύπρος 

Αριθµός τηλεφώνου και φαξ (να 
περιληφθεί ο κωδικός χώρας και 
περιοχής): 

Τηλέφωνο: +35722443433  /  +35799668940  Φαξ: 

∆ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδροµείου: christiana.menicou@cytanet.com.cy 
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∆ιδάσκοντες και µαθητές του σχολείου σας  που συµµετέχουν στο σχέδιο 
Αριθµός διδασκόντων που συµµετέχουν στο 
σχέδιο: 

  Σύνολο: 6  Γυναίκες: 5  Άνδρες: 1 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 38  Κορίτσια: 18  Αγόρια:  20 

Ηλικία µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 9  Μεγαλύτερος: 12 

Εάν συµµετέχουν µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε 
ποια κατηγορία τάξεων αφορά ιδιαίτερα: 

□ γενική   □ επαγγελµατική   □ τεχνική 

 
Προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ 
Το ίδρυµά σας είχε πάρει µέρος στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (π.χ. 
LEONARDO DA VINCI, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ κ.λπ.); 

□ ΝΑΙ (συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα) 
 ΟΧΙ 

 

Έτος 

 

Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Αριθµός αναφοράς του 

σχεδίου 

 

Τίτλος 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν συµµετέχουν περισσότερα από τέσσερα ιδρύµατα σε αυτό το σχέδιο, παρακαλείστε να συνεχίσετε σε 
αντίγραφα των σελίδων 11 και 12. 
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα Γ της αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί από κοινού µε όλα τα συµµετέχοντα στο 
σχέδιο αυτό ιδρύµατα. Ο όρος αυτός ισχύει και για τα τρία είδη σχεδίων Comenius 1. 
 
Παρακαλείστε να απαντήσετε σ’ ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί και να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων που 
ακολουθούν. Η πλήρης περιγραφή του σχεδίου σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3-4 σελίδες κειµένου. 
 
1. Ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι στόχοι του σχεδίου και ο αναµενόµενος αντίκτυπός του στους συµµετέχοντες και στα 

άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (µαθητές, διδάσκοντες, ιδρύµατα, τοπική κοινότητα, ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα); 

2. Ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε κατά τη διάρκεια του σχεδίου;  

Παρακαλείστε να δώσετε µια γενική εικόνα των δραστηριοτήτων που έχουν προγραµµατιστεί για όλη τη διάρκεια 
του σχεδίου (δηλ. κατ' ανώτατο όριο 3 χρόνια για τα σχολικά σχέδια και τα σχέδια σχολικής ανάπτυξης και 2 χρόνια 
για τα σχέδια εκµάθησης γλωσσών). Η ερώτηση αυτή αφορά και τις δραστηριότητες του σχεδίου που έχει 
προγραµµατιστεί να γίνουν σε τοπικό επίπεδο στο εσωτερικό των συµµετεχόντων ιδρυµάτων, και τις 
δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας1 για το προσωπικό και τους µαθητές.  

3. Ποιο είναι το τελικό προϊόν (ή τα τελικά προϊόντα) που σκοπεύετε να παραγάγετε; 

4. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αξιολογήσετε την πρόοδο του σχεδίου και τον αντίκτυπό του στους συµµετέχοντες 
µαθητές και διδάσκοντες, στα συµµετέχοντα ιδρύµατα και, κατά περίπτωση, στην τοπική κοινότητα; 

5. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να διαδώσετε τα αποτελέσµατα, την εµπειρία και τα τελικά προϊόντα στα συµµετέχοντα 
ιδρύµατα, σε άλλα ιδρύµατα και στην τοπική κοινότητα; 

6. Τι είδους ειδικά µέτρα σκοπεύετε να λάβετε, εάν σκοπεύετε να λάβετε, µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου για: 

 να διευκολύνετε τη συµµετοχή των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 
 να εξασφαλίσετε ίσες ευκαιρίες για τη συµµετοχή γυναικών και ανδρών, όσον αφορά το προσωπικό, και 

κοριτσιών και αγοριών, όσον αφορά τους µαθητές; 
 να προαγάγετε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και/ή να συµβάλετε στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας; 
 να διευκολύνετε τη συµµετοχή λιγότερο ευνοηµένων για κοινωνικοοικονοµικούς ή άλλους λόγους 

µαθητών/σχολείων; 
 να διευκολύνετε τη συµµετοχή µαθητών και προσωπικού µε ειδικές ανάγκες; 
 να αυξήσετε τη συµµετοχή µαθητών από εθνικές και άλλες µειονοτικές οµάδες, ιδιαίτερα παιδιών µεταναστών 

εργαζοµένων, τσιγγάνων, ταξιδιωτών και πλανόδιων επαγγελµατιών; 

7. Παρακαλείστε να περιγράψετε το ρόλο όλων των ιδρυµάτων που συµµετέχουν και να εξηγήσετε θα εξασφαλιστεί η 
αποτελεσµατική συνεργασία και κατανοµή των καθηκόντων; 

8. Στο σχέδιο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών; Εάν ναι, ποιο 
είδος τεχνολογιών; Με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθµό πρόκειται να χρησιµοποιηθούν; 

Να απαντηθούν κυρίως για τα σχολικά σχέδια και τα σχέδια εκµάθησης γλωσσών (ερωτήσεις 9-10): 

9. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ενεργός συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου (σχεδιασµός, 
υλοποίηση και αξιολόγηση); 

10. Με ποιον τρόπο θα ενσωµατωθεί το σχέδιο στο πρόγραµµα σπουδών των µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο 
στα ιδρύµατα που συµµετέχουν; 

Να απαντηθούν µόνο για τα σχέδια εκµάθησης γλωσσών (ερωτήσεις 11-12): 

11. Παρακαλείστε να περιγράψετε και για τα δύο συµµετέχοντα σχολεία τι είδους προετοιµασία, όσον αφορά τη 
γλώσσα-στόχο, προβλέπεται να παρασχεθεί στους µαθητές που συµµετέχουν στο σχέδιο πριν από κάθε 
ανταλλαγή, δηλ. α) αριθµό ωρών, β) από ποιον θα γίνει η προετοιµασία, γ) µέθοδος (-οι) που θα χρησιµοποιηθούν 
και δ) αναµενόµενο επίπεδο ικανότητας. 

                                                 
1 Συµβουλευτείτε πρώτα τον Οδηγό του υποψηφίου σχετικά µε τις επιλέξιµες δραστηριότητες κινητικότητας 

ανάλογα µε το είδος του σχεδίου. 
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12. Με ποιον τρόπο θα συνεργαστούν οι µαθητές από πρακτική άποψη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο 
σχολείο εταίρο; 

13. Εάν κατ’ εξαίρεση ένα σχέδιο εκµάθησης γλωσσών καλύψει δύο σχολικά έτη αντί για ένα, παρακαλείστε να 
εξηγήσετε γιατί οι ανταλλαγές δεν είναι δυνατόν να διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους. 

Να συµπληρωθεί και για τα τρία είδη σχεδίων: 

14. Χρονοδιάγραµµα του σχεδίου. 

Περιγράψτε συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες του σχεδίου, τόσο όσον 
αφορά τις δραστηριότητες που θα γίνουν σε τοπικό επίπεδο στο εσωτερικό των διαφόρων ιδρυµάτων που 
συµµετέχουν όσο και τη διακρατική κινητικότητα του προσωπικού και των µαθητών που θα πραγµατοποιηθεί 
µεταξύ των ιδρυµάτων που συµµετέχουν. 

Στην περίπτωση σχολικών σχεδίων και σχεδίων σχολικής ανάπτυξης, παρακαλείστε να παρουσιάσετε τις 
δραστηριότητες του σχεδίου που έχουν προγραµµατιστεί για το σχολικό έτος 2005/06. Εάν η αίτησή σας γίνει 
δεκτή, θα κληθείτε να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης κάθε χρόνο (η επιδότηση σχεδίου προσφέρεται για 3 διαδοχικά 
σχολικά έτη κατ’ ανώτατο όριο). 

Τα σχέδια εκµάθησης γλωσσών καλύπτουν κανονικά µόνο ένα σχολικό έτος (2005/2006). Εάν και οι δύο ανταλλαγές 
τάξεων δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το σχέδιο µπορεί κατ’ εξαίρεση να 
παραταθεί για άλλα δύο χρόνια· στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας που ακολουθεί πρέπει να καλύπτει τις δραστηριότητες 
του σχεδίου και για τα δύο σχολικά έτη 2005/06 και 2006/07. Επιπλέον, οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες για τις δύο 
ανταλλαγές (τουλάχιστον 14 ηµέρες η καθεµιά, συµπεριλαµβανοµένου του ταξιδιού) πρέπει να περιληφθούν στον 
πίνακα που ακολουθεί. Μια σχολική ανταλλαγή πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2005-
2006. 
 

 
 
 
 

Πιθανή ηµεροµηνία ∆ραστηριότητα Τόπος: 
 (στην περίπτωση κινητικότητας: 

από /προς) 
Σεπτέµβριος 2005 Όλα τα σχολεία θα στείλουν σχετικές ηµερολογιακές 

ηµεροµηνίες, πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, τις 
τάξεις και τις οµάδες παιδιών που περιλαµβάνονται άµεσα 
στο Σχέδιο και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες µπορούν 
να είναι ενδιαφέρουσες ή χρήσιµες για όλα τα άλλα 
συµµετέχοντα σχολεία. Όλοι οι συνεργάτες ενηµερώνουν 
τα µέλη του διδακτικού προσωπικού, τους µαθητές, τους 
γονείς και την τοπική κοινότητα για την έναρξη του 
Σχεδίου. 

 

Οκτώβριος 2005 Όλα τα σχολεία λαµβάνουν ένα ενδεικτικό πακέτο από 
πηγές και σχετικές πληροφορίες (π.χ. ιστοχώροι, κείµενα, 
αναφορές βιβλίων κ.λπ.) από το συντονιστικό σχολείο και 
καλούνται να καταγράψουν λίστες µε προτεινόµενες 
δραστηριότητες και σχέδια εργασίας (projects), που θα 
συζητηθούν κατά την εναρκτήρια συνάντηση, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, 
Κρήτη, Ελλάδα, στο τέλος Οκτωβρίου 2005. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
(ΚΡΗΤΗ)  

(η εναρκτήρια συνάντηση  
του σχεδίου, συζήτηση ιδεών 

και οργάνωση 
δραστηριοτήτων που θα 
ακολουθηθούν στους 
ερχόµενους µήνες) 

Νοέµβριος 2005 Όλα τα σχολεία οργανώνουν τις τάξεις που θα  
συνεργαστούν ή/και τις οµάδες µαθητών που θα 
συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σχεδίου και 
ενθαρρύνουν τους µαθητές να ξεκινήσουν µια 
αλληλογραφία προκειµένου να δηµιουργήσουν µια βάση 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού για να 
προωθηθούν αργότερα οι κοινές δραστηριότητες του 
Σχεδίου. Εν τω µεταξύ, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε 
εισαγωγικά θέµατα για την ηλιακή ενέργεια όπως: "ο 
ήλιος-ενέργεια για τη ζωή", "ηλιακή ενέργεια-φθάνοντας 
στη γη", η "ηλιακή ενέργεια-θερµότητα και φως" κ.λπ. και 
προετοιµάζουν δραστηριότητες όπως ένα απλό ηλιακό 
ρολόι και παιχνίδια µε τις σκιές στην αυλή του σχολείου, 
που προκαλούν συζητήσεις για την περιστροφή της γης 
γύρω από τον ήλιο και τα σχετικά φαινόµενα κ.λπ. 
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∆εκέµβριος 2005 Όλα τα σχολεία εξετάζουν µερικές εισαγωγικές 
δραστηριότητες όπως "ο ήλιος στους πολιτισµούς µας" 
ή/και τη "ηλιακή ενέργεια σε όλο τον κόσµο". Τα παιδιά 
ανταλλάσσουν κάρτες Χριστουγέννων και χειροτεχνίες ή 
ζωγραφιές µε θέµα "τον ήλιο" ή/και την "ηλιακή ενέργεια". 
Καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτυχθεί επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ανάλογα µε τις υποδοµές και 
τις ικανότητες µαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

Ιανουάριος 200 6 Όλα τα σχολεία συζητούν στις τάξεις και στις οµάδες 
παιδιών ζητήµατα που σχετίζονται µε την ενεργειακή κρίση 
και τις ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Φεβρουάριος 2006 Όλα τα σχολεία συζητούν την ηλιακή ενέργεια περαιτέρω 
και µε τη χρησιµοποίηση ενός παγκόσµιου χάρτη ηλιακής 
ενέργειας, προσπαθούν να εντοπίσουν τις εφαρµογές 
ηλιακής ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές πλαίσιο 
και να συγκρίνουν τις πληροφορίες τους µε άλλους 
συνεργάτες. Οι δάσκαλοι ανταλλάσσουν τις ιδέες σχετικά 
µε τα πειράµατα και τις διερευνήσεις των µαθητών πάνω 
σε πτυχές της ηλιακής ενέργειας που θα 
διαπραγµατευτούν τον επόµενο µήνα. 

 

Μάρτιος 2006 Όλα τα σχολεία οργανώνουν πειράµατα και τις 
διερευνήσεις για την ηλιακή ενέργεια όπως: η ηλιακή 
θέρµανση του νερού σε διάφορα δοχεία, µελέτη µοντέλων 
θερµοκηπίων, απλών ηλιακών φούρνων, πειράµατα µε 
φωτοβολταϊκά στοιχεία κ.λπ. Οι µαθητές ενθαρρύνονται να 
ανταλλάξουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες µε άλλους 
συµµαθητές τους που είναι σε αλληλογραφία. Οι δάσκαλοι 
καλούνται να προετοιµάσουν έναν κατάλογο σχεδίων 
εργασίας (projects) σχετικών µε την ηλιακή ενέργεια για τη 
συνάντηση τον Απρίλιο του 2006 και να αρχίσουν να 
προετοιµάζουν τα παιδιά για το επερχόµενο πανηγύρι της 
επιστήµης. 

 

Απρίλιος 2006 Όλα τα συνεργαζόµενα σχολεία συναντιούνται στην 
Πορτογαλία στην αρχή του Απριλίου του 2006 για να 
συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις µέχρι τώρα 
δραστηριότητες του Σχεδίου και να προγραµµατίσουν την 
οργάνωση ενός πανηγυριού επιστήµης σε κάθε σχολείο. 
Με την επιστροφή τους πίσω στα σχολεία, οι δάσκαλοι 
αναµένεται να κατανείµουν τις εργασίες στα παιδιά και να 
εποπτεύσουν την ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας 
(projects) για την ηλιακή ενέργεια που θα παρουσιαστούν 
από τους µαθητές στο πανηγύρι της επιστήµης. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  

[ από την Ελλάδα προς την 
Πορτογαλία ]  

(συζήτηση των σχεδίων 
εργασίας για την ηλιακή 

ενέργεια και 
προγραµµατισµός ενός 
πανηγυριού επιστήµης) 

Μάιος 2006 Όλα τα σχολεία δουλεύουν στα σχέδια εργασίας (projects)  
για την ηλιακή ενέργεια και προετοιµάζουν το στήσιµο του 
πανηγυριού της επιστήµης. Οι µαθητές ανταλλάσσουν 
ιδέες και πληροφορίες µε τους συµµαθητές τους στις άλλες 
χώρες Σχεδίου και το συντονιστικό σχολείο παρέχει 
συµβουλές και τους χρήσιµες υποδείξεις για τα σχέδια 
εργασίας (projects) και τις κατασκευές. 

 

Ιούνιος 2006 Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας του Ιουνίου του 
2006 ένα πανηγύρι επιστήµης για την ηλιακή ενέργεια θα 
διεξαχθεί σε κάθε σχολείο και τηλεοπτικά στιγµιότυπα 
ή/και οι φωτογραφίες θα ανταλλαχθούν ανάµεσα στα 
σχολεία και θα ανέβουν στον ιστοχώρο του Σχεδίου. Κάθε 
συνεργαζόµενο σχολείο θα προετοιµάσει µια σύντοµη 
έκθεση, θα συλλέξει σχετικό υλικό και θα τα στείλει στο 
συντονιστικό σχολείο για να τα ενώσει και να συντάξει µια 
τελική έκθεση για τα πεπραγµένα του πρώτου έτους του 
Σχεδίου, η οποία θα σταλεί πίσω στα σχολεία, στα 
συνεργαζόµενα ιδρύµατα και στους εθνικούς φορείς. 

 

Ιούλιος 2006 Συµµετοχή στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο του ∆ικτύου Comenius 
3 “Hands-on Science” (Project Nº. 110157-CP-1-2003-1-
PT-COMENIUS-C3).  
Θα παρουσιαστεί µία έκθεση από τα πεπραγµένα του 
προγράµµατος κατά τον πρώτο χρόνο της διεξαγωγής του. 
 
 

Συνέδριο του ∆ικτύου 
Comenius 3 “Hands-on 

Science” 
[ από την Ελλάδα προς την 

Πορτογαλία ] 
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Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

Αποστολή και ανταλλαγή οποιασδήποτε εργασίας που 
παράγεται από µαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία θα 
ήταν ενδιαφέρουσα στα άλλα σχολεία του Σχεδίου και 
στους συνεργάτες.   
Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο, δηµιουργικών 
δραστηριοτήτων κ.λπ. που πραγµατοποιούνται καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους, προκειµένου να ανέβουν στον 
ιστοχώρο και να µοιραστούν σε όλους τους συνεργάτες.  
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε σχολικά ταξίδια ή/και 
επισκέψεις. 
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∆. ΣΧΕ∆ΙΟ COMENIUS 

 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα ∆ της αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί µεµονωµένα από κάθε συµµετέχον στο 
σχέδιο ίδρυµα. 
 
Παρακαλείστε να απαντήσετε σ’ ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί και να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων που 
ακολουθούν. Το σχέδιο Comenius του ιδρύµατός σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες κειµένου. 
 
 
Το σχέδιο Comenius σκοπό έχει να βοηθήσει το ίδρυµά σας στον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό των 
ευρωπαϊκών/διεθνών δραστηριοτήτων συνεργασίας του. Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να µελετήσετε και να 
προγραµµατίσετε την πολιτική ανάπτυξης του ιδρύµατός σας στον τοµέα αυτόν. Στη συζήτηση θα πρέπει να φροντίσετε να 
συµµετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη: διαχείριση, διδάσκοντες, µαθητές, γονείς, τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές. 
 
Το σχέδιο Comenius του ιδρύµατός σας θα χρησιµεύσει επίσης ως κείµενο αναφοράς για την Εθνική Μονάδα Συντονισµού 
κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας. Γι’ αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να είναι ένα αντίγραφο της αίτησης σχεδίου (βλ. ενότητα 
Γ του εντύπου αυτού). 
 
Ο σκοπός βέβαια δεν είναι να σας δηµιουργηθεί χωρίς λόγο επιπλέον φόρτος εργασίας. Γι’ αυτό πιο κάτω θα βρείτε µερικές 
ερωτήσεις που θα σας καθοδηγήσουν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να συµβουλευτείτε τον Οδηγό του υποψηφίου ή την Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού της χώρας σας. 
 
 
 
[χώρος για να συµπεριλάβει η ΕΜΣ το πλαίσιο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής] 
 
 
 
 
1. Πώς θα περιγράφατε το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί το ίδρυµά σας; 

Για παράδειγµα: το ίδρυµά σας βρίσκεται σε λιγότερο ευνοηµένη από κοινωνικοοικονοµική άποψη περιοχή; 
Αντιµετωπίζει ιδιαίτερες ανάγκες από τους µαθητές, το προσωπικό ή άλλα ενδιαφερόµενα άτοµα (π.χ. µαθητές που 
κινδυνεύουν από αποκλεισµό, µαθητές µε ειδικές ανάγκες, παιδιά µεταναστών, προσφύγων); Εάν ναι, παρακαλείσθε να 
εξηγήσετε. 

2. Το ίδρυµά σας έχει άλλη εµπειρία από συµµετοχή σε δραστηριότητες διακρατικής συνεργασίας (εκτός από αυτές που 
αναφέρονται στην ενότητα Β);  
Το ίδρυµά σας έχει συµµετάσχει ήδη ή συµµετέχει αυτή τη στιγµή, για παράδειγµα, σε εθνικά ή διµερή προγράµµατα 
συνεργασίας, ανταλλαγές; Σκοπεύει να πάρει µέρος σε οποιεσδήποτε τέτοιου είδους δραστηριότητες;  

3. Γιατί το ίδρυµά σας θέλει να συµµετάσχει σε σχέδια διεθνούς συνεργασίας όπως το Comenius 1;  
Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητές σας; Ποια συγκεκριµένα αποτελέσµατα θα ήθελε να πραγµατοποιήσει το 
ίδρυµά σας; 

4. Ποιοι συµµετέχουν στον καθορισµό αυτών των στόχων και προτεραιοτήτων; Ποιος ορίζει την πολιτική του ιδρύµατός 
σας σ’ αυτόν τον τοµέα; 
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Ε.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα Ε της αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί µεµονωµένα από κάθε συµµετέχον στο 
σχέδιο ίδρυµα. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά αποκλειστικά την αίτηση επιδότησης του ιδρύµατός σας για την περίοδο 2005/06. Αυτό 
σηµαίνει ότι όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα πρέπει να συµπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση επιδότησης.  
 
Στην περίπτωση που ένα σχέδιο εκµάθησης γλωσσών παραταθεί κατ’ εξαίρεση  στα 2 χρόνια, η αιτούµενη επιδότηση πρέπει 
να καλύπτει και τα δύο χρόνια. Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι αυτά τα σχέδια δεν δικαιούνται µεγαλύτερο ποσό από εκείνα 
που καλύπτουν ένα µόνο σχολικό έτος.  
 
Πριν συµπληρώσετε τους πίνακες, διαβάστε προσεκτικά το Παράρτηµα 1 και το Παράρτηµα 2. 
 
E.1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟ 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά αποκλειστικά την αίτηση επιδότησης του ιδρύµατός σας για το 2004/05 (µόνο στην 
περίπτωση σχεδίου εκµάθησης γλωσσών το οποίο έχει κατ’ εξαίρεση προγραµµατιστεί για 2 έτη, πρέπει η αιτούµενη 
επιδότηση να καλύπτει 2 έτη, π.χ. ολόκληρη την περίοδο του γλωσσικού σχεδίου για το διάστηµα 2005-2007 · βλ. εξήγηση 
στο τµήµα Ε πιο πάνω). 
 

 Αιτούµενο ποσό σε ευρώ 
Γλωσσική προετοιµασία 
προσωπικού και µαθητών 

 

∆απάνες για τις δραστηριότητες 
του σχεδίου 
(π.χ. δραστηριότητες διάδοσης, 
αναλώσιµα, όπως χαρτί, υλικό για 
καλλιτεχνήµατα ή χειροτεχνίες, εισιτήρια 
για µουσεία, τοπικές µετακινήσεις για 
δραστηριότητες εκτός της τάξης κ.λπ.) 

1000 

Μετάφραση  
Τεκµηρίωση (π.χ. εκτύπωση, διάταξη) 
 

450 

Λογισµικό (π.χ. ∆ιαδύκτιο/σύνδεση 
ηλεκτρον. ταχυδροµείου ή 
λογισµικού άµεσα συνδεδεµένου µε 
το σχέδιο) 

150 

Γενική διοίκηση 
(κατ' ανώτατο όριο 20% του σταθερού 
ποσού µε απόλυτο ανώτατο όριο τα 400 
ευρώ1)(π.χ. εξοπλισµός γραφείου, 
φωτοτυπίες, επικοινωνία) 

400 

Λοιπά* 
(π.χ. µικρότερα αντικείµενα  εξοπλισµού 
που είναι απαραίτητα για την εργασία 
στο σχέδιο) 

 

Σύνολο αιτούµενης επιδότησης 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

2000 

* Παρακαλείστε να διευκρινίσετε και να αιτιολογήσετε:
                                                 
1 1 Κατ' ανώτατο όριο 20% του σταθερού ποσού που αναγνωρίζεται ως επιλέξιµη δαπάνη στη φάση της 
τελικής έκθεσης, µε απόλυτο ανώτατο όριο τα 400 ευρώ. 
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E.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΟΣΟ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί πρέπει να καταγράψετε  αποκλειστικά την αίτηση επιδότησης για τις δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που επιθυµεί να αναλάβει το ίδρυµά σας το 
2005/06 (µόνο στην περίπτωση σχεδίου εκµάθησης γλωσσών το οποίο έχει κατ’ εξαίρεση προγραµµατιστεί για 2 έτη, πρέπει η αιτούµενη επιδότηση να καλύπτει 2 έτη, π.χ. 
ολόκληρη την περίοδο του γλωσσικού σχεδίου για το διάστηµα 2005-2007 · βλ. εξήγηση στο τµήµα Ε πιο πάνω). 
 
Είδος 
κινητικότητας1 
 

 
Συνο-
λικός 
αριθµ
ός 
προσ
ωπικ
ού2 
 

 
Συνολι-
κός 
αριθµός 
µαθη-
τών 

 
Αριθµός 
λιγότερο 
ευνοηµένου 
προσωπικού3 
 

 
Αριθµός 
λιγότερο 
ευνοηµένων 
µαθητών3 

 
Προέλευση 
(πόλη / χώρα) 

 
Προορισµός 
(πόλη/χώρα) 

 
∆ιάρκεια 
(αριθµός 
διανυκτερεύ
σεων) 

 
Αιτούµενη 
επιδότηση 
για δαπάνες 
ταξιδιού σε 
ευρώ 

 
Αιτούµενη 
επιδότηση 
για δαπάνες 
διαβίωσης 
του 
προσωπι-
κού* σε ευρώ 

 
Αιτούµενη 
επιδότηση 
για δαπάνες 
διαβίωσης 
µαθητών σε 
ευρώ 

 
Σύνολο 
αιτούµενου 
µεταβλητού 
ποσού σε 
ευρώ 

Συνάντηση για το 
Σχέδιο (ΣΣ) 

3 0 0 0 Ρέθυµνο, 
Ελλάδα 

Braga, 
Πορτογαλία 

6 600 x 3 = 1800 143 x 6 = 858 
x 3 = 2574 

 

Επίσκεψη µελέτης 
∆ιευθυντή (ΕΜ) 

1 0 0 0 Ρέθυµνο, 
Ελλάδα 

Braga, 
Πορτογαλία 

6 600 x 1 = 600 143 x 6 = 858  

Συνέδριο ∆ικτύου 
Comenius 3 
(Project Nº. 110157-
CP-1-2003-1-PT-
COMENIUS-C3) 

1 0 0 0 Ρέθυµνο, 
Ελλάδα 

Minho, 
Πορτογαλία 

6 600 x 1 = 600 143 x 6 = 858  

           
           
           

 

        ΣΥΝΟΛΟ: 3000 ΣΥΝΟΛΟ: 4290 ΣΥΝΟΛΟ: ΣΥΝΟΛΟ: 7290 

 
1. Παρακαλείστε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους το προσωπικό και/ή οι µαθητές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είναι λιγότερο ευνοηµένοι και να 
αιτιολογήσετε την ανάγκη για αυξηµένο ποσό επιδότησης. 
 
 
 
2. Παρακαλείστε να εξηγήσετε την ανάγκη για τη χορήγηση δαπανών διαβίωσης σε µαθητές: 

                                                 
1 Επιλέξιµα είδη κινητικότητας για: 

– Σχολικά σχέδια και σχέδια σχολικής ανάπτυξης: ΣΣ=συνάντηση για το σχέδιο (για προσωπικό και µαθητές), Α∆=ανταλλαγή διδασκόντων, Τ∆=τοποθέτηση διδασκόντων, ΕΜ=επίσκεψη µελέτης 
διευθυντή·  

– Σχέδια εκµάθησης γλωσσών: ΣΣ=συνάντηση για το σχέδιο (µόνο για προσωπικό),ΑΜ= ανταλλαγή µαθητών, ΕΣ=ενήλικες που συνοδεύουν ανταλλαγή µαθητών. 
2  Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι στα σχέδια εκµάθησης γλωσσών αυτό αναφέρεται σε όλους τους ενήλικες συνοδούς, µέλη του προσωπικού ή άλλους. 
3  Τα λιγότερο ευνοηµένα άτοµα για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους ή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που χρειάζονται ειδική βοήθεια κατά τη µετάβαση και παραµονή τους στο εξωτερικό. 
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E.3 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
 
Οι "συνεργαζόµενοι εταίροι" είναι οργανισµοί, όπως ενώσεις, τοπικές ή περιφερειακές αρχές, εταιρείες κ.λπ. 
(βλ. κατάλογο µετά τον πίνακα) οι οποίοι θα διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στο σχέδιο Comenius. Εάν το 
ίδρυµά σας σκοπεύει να ζητήσει τη συµµετοχή τέτοιου είδους οργανισµών στο σχέδιο, παρακαλείστε να τους 
συµπεριλάβετε εδώ. Μπορείτε να συµπεριλάβετε µόνο οργανισµούς της χώρας σας. 
 
Παρακαλείστε να δώσετε την πλήρη νοµική επωνυµία και το νοµικό καθεστώς των συνεργαζόµενων εταίρων του 
σχεδίου: 

Όνοµα και διεύθυνση Καθεστώς* 

Εργαστήριο ∆ιδακτικής Θετικών Επιστηµών 
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου 
74100 Ρέθυµνο 
Κρήτη 
URL: < http://www.clab.edc.uoc.gr/ >. 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 
(Ερευνητικό Ίδρυµα Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης) 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) 
Μάχης Κρήτης 35 
74100 Ρέθυµνο 
Κρήτη 
URL: < http://ekfe.reth.sch.gr/ >. 

Φορέας της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

 
 
 

 

 
* Είδη  οργανισµών: 
Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (τοπικός/περιφερειακός/εθνικός) 
Μη κερδοσκοπική ένωση (διεθνής) 
Ερευνητικό ίδρυµα 
∆ηµόσια αρχή (τοπική) 
∆ηµόσια αρχή (περιφερειακή) 
∆ηµόσια αρχή (εθνικήl) 
Ιδιωτική εταιρεία (βιοµηχανία) 
Ιδιωτική εταιρεία (υπηρεσίες) 
Άλλο είδος οργανισµού Γ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώνουν τον Οδηγό του Υποψηφίου. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να µελετήσετε προσεκτικά 
και την ενότητα για το Comenius 1 στο Μέρος ΙΙ (Περιγραφή των ενεργειών του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ) στον Οδηγό του 
Υποψηφίου. 

Η συνολική επιδότηση κάθε ιδρύµατος αποτελείται από δύο µέρη: ένα Σταθερό ποσό και ένα Μεταβλητό ποσό.  
Α. ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟ 
Οι επτά κατηγορίες των επιλέξιµων για επιδότηση δαπανών είναι: 
1. Γλωσσική προετοιµασία προσωπικού και µαθητών: π.χ. επιπλέον µαθήµατα στη γλώσσα στόχο, αγορά υλικού για αυτόνοµη 
µάθηση, όπως CD-ROM, βιβλία κ.λπ. 
2. ∆απάνες για τις δραστηριότητες του σχεδίου: π.χ. χαρτί, υλικό για χειροτεχνίες και καλλιτεχνικά µαθήµατα, αντικείµενα και 
υλικά για εργασίες µέσα στην τάξη και έξω από αυτήν, εισιτήρια για µουσεία, δραστηριότητες διάδοσης τοπικές µετακινήσεις 
που αφορούν τις εκτός τάξης εργασίες, ταξίδι για συνεδρίαση του σχεδίου σε σχολείο της ίδιας χώρας που συµµετέχει στην 
ανταλλαγή  κ.λπ. 
3. Μετάφραση 
4. Τεκµηρίωση: π.χ. σελιδοποίηση, εκτύπωση 
5. Λογισµικό: σύνδεση στο διαδίκτυο/ ηλεκ. ταχυδροµείο ή λογισµικό που σχετίζεται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου. 
6. Γενική διοίκηση: επικοινωνία, υλικό γραφείου, φωτοτυπίες 
7. Λοιπά: αντικείµενα/δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση του σχεδίου αλλά δεν εντάσσονται σε καµία 
από τις προηγούµενες κατηγορίες των «κανονικών» δαπανών του σχεδίου. Μπορεί να είναι µικροαντικείµενα εξοπλισµού, για 
παράδειγµα. Σηµειώστε ότι πρέπει να προσδιορίσετε τις δαπάνες αυτές και να αιτιολογήσετε γιατί είναι ουσιαστικές για την 
πραγµατοποίηση του σχεδίου. 
Το σταθερό ποσό κανονικά δεν θα υπερβεί τα 2000 ευρώ για το συντονιστικό ίδρυµα των σχολικών σχεδίων και των σχεδίων 
σχολικής ανάπτυξης· για τα ιδρύµατα-εταίρους θα περιοριστεί κανονικά στα 1500 ευρώ. Όσον αφορά τα σχέδια εκµάθησης 
γλωσσών, τόσο το συντονιστικό ίδρυµα όσο και τα ιδρύµατα εταίροι δεν θα λάβουν πάνω από 1500 ευρώ (ακόµη και στην 
περίπτωση της κατ’ εξαίρεση παράτασης ενός σχεδίου εκµάθησης γλωσσών σε δύο χρόνια)· κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να 
λάβουν 500 ευρώ επιπλέον για δαπάνες ειδικής γλωσσικής προετοιµασίας. 
Οι δαπάνες προσωπικού θεωρούνται συνεισφορά σε είδος του δικαιούχου ιδρύµατος στο σχέδιο και εποµένως δεν είναι 
επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. Επίσης δεν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση οι δαπάνες για διασκέδαση και φιλοξενία. 
Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΟΣΟ 
Το µεταβλητό ποσό σκοπό έχει να αντισταθµίσει τις δαπάνες που αφορούν τη διακρατική κινητικότητα προσωπικού και 
µαθητών. Η επιδότηση θα συµβάλλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδιού, ταξιδιωτικής ασφάλειας και διαβίωσης.  
Το µεταβλητό ποσό είναι δυνατόν να αυξηθεί στην περίπτωση ατόµων µε ιδιαιτερότητες, δηλ. ατόµων λιγότερο ευνοηµένων 
εξαιτίας κοινωνικοοικονοµικών λόγων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια κατά τη µετάβαση 
και παραµονή τους στο εξωτερικό (π.χ. συνοδό). Η Εθνική Μονάδα Συντονισµού θα αξιολογήσει την ανάγκη για αύξηση του 
ποσού µε βάση τις πληροφορίες που δίνονται στην ενότητα Ε.2 (µεταβλητό ποσό) του εντύπου αίτησης. 

Για τα σχολικά σχέδια και τα σχέδια σχολικής ανάπτυξης, θα παρέχεται κανονικά η απαραίτητη υποστήριξη ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα κινητικότητας 4-6 ατόµων του προσωπικού ανά σχολείο και ανά έτος, καθώς και η δυνατότητα κινητικότητας 
2-4 µαθητών ανά σχολείο και ανά έτος. 
Στα σχέδια εκµάθησης γλωσσών, είναι δυνατόν να δοθεί υποστήριξη για τη συµµετοχή ενός µέλους του προσωπικού σε 
συνάντηση για ένα σχέδιο πριν από την ανταλλαγή. Για τις ανταλλαγές τάξεων, θα δοθεί κανονικά υποστήριξη για τη συµµετοχή 
έως και δύο συνοδών ενηλίκων ανά οµάδα των 10 µαθητών. Τουλάχιστον 10 µαθητές µε κατώτατο όριο ηλικίας τα 12 χρόνια 
πρέπει να λάβουν µέρος σε κάθε ανταλλαγή τάξης και η επιδότηση θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των συµµετεχόντων µαθητών. 
Η ελάχιστη διάρκεια της ανταλλαγής τάξεων είναι 14 ηµέρες συµπεριλαµβανοµένου του ταξιδιού. 
∆απάνες ταξιδιού 

Οι δαπάνες ταξιδιού και ασφάλειας βασίζονται στις πραγµατικές δαπάνες. Η επιδότηση θα καλύψει κανονικά το 100% όλων 
των δαπανών ταξιδιού και ασφάλειας. Ωστόσο, πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι οικονοµικότερες τιµές. Οι δαπάνες ταξιδιού 
περιλαµβάνουν τις τοπικές/περιφερειακές µετακινήσεις από τον τόπο αναχώρησης στη χώρα προέλευσης και προς τον 
προορισµό στη χώρα υποδοχής. Η Εθνική Μονάδα Συντονισµού θα ελέγξει εάν έχουν χρησιµοποιηθεί οι οικονοµικότερες τιµές 
σε όλες τις µετακινήσεις.  
Χρήση αεροπορικού ταξιδιού µπορεί να γίνει µόνο εφόσον η απόσταση είναι µεγαλύτερη των 400 χιλιοµέτρων ή περιλαµβάνει 
θαλάσσια διαδροµή. Στην περίπτωση ταξιδιού µε αυτοκίνητο, το επιλέξιµο ποσό θα περιοριστεί στο κόστος ενός αντίστοιχου 
σιδηροδροµικού εισιτήριου πρώτης θέσης ανεξάρτητα από τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µε το αυτοκίνητο. 



 

 
30

∆απάνες διαβίωσης 

Η συνεισφορά της επιδότησης για τις δαπάνες διαβίωσης δεν θα υπερβεί το ανώτατο όριο της ηµερήσιας αποζηµίωσης 
διαβίωσης για το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Οι δαπάνες διαβίωσης καλύπτουν τα έξοδα διαµονής και διατροφής, 
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών/περιφερειακών ταξιδιών κατά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό. Τα ανώτατα όρια 
διαφέρουν για το προσωπικό και τους µαθητές (βλ. Παράρτηµα 2)· για τους µαθητές, οι αποζηµιώσεις είναι πολύ µικρότερες σε 
σύγκριση µε το προσωπικό, επειδή θεωρείται ότι θα µένουν ο ένας στο σπίτι του άλλου. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

 
Η Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας σας θα αποφασίσει την πραγµατική ηµερήσια αποζηµίωση που θα εγκριθεί για 
κάθε περίπτωση. Η απόφαση θα ληφθεί ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους του προϋπολογισµού, που θα εξαρτηθούν 
από τον προϋπολογισµό κάθε συµµετέχουσας χώρας και τον αριθµό των αιτήσεων που θα υποβληθούν. 
 
Ανώτατες ηµερήσιες αποζηµιώσεις για το προσωπικό 
 

Χώρα: Ανώτατο ποσό σε 
ευρώ 

Χώρα: Ανώτατο ποσό σε 
ευρώ 

BE Βέλγιο 150 IS Ισλανδία 183 
DK ∆ανία 179 LI Λιχτενστάιν 174 
DE Γερµανία 127 NO Νορβηγία 171 
GR Ελλάδα 113 BG Βουλγαρία 157 
ES Ισπανία 141 CZ Τσεχική ∆ηµοκρατία 214 
FR Γαλλία 130 EE Εσθονία 129 
IE Ιρλανδία 165 CY Κύπρος 100 
IT Ιταλία 130 LV Λετονία 174 
LU Λουξεµβούργο 143 LT Λιθουανία 126 
NL Κάτω Χώρες 148 HU Ουγγαρία 136 
AT Αυστρία 122 MT Μάλτα 116 
PT Πορτογαλία 143 PL Πολωνία 227 
FI Φινλανδία 156 RO Ρουµανία 185 
SE Σουηδία 157 SI Σλοβενία 148 
UK Ηνωµένο Βασίλειο 199 SK Σλοβακία 164 
  TR       Τουρκία 114 

 
 
Ανώτατες ηµερήσιες αποζηµιώσεις για τους µαθητές 
 

Χώρα: Ανώτατο ποσό σε 
ευρώ 

Χώρα: Ανώτατο ποσό σε 
ευρώ 

BE Βέλγιο 38 IS Ισλανδία 46 
DK ∆ανία 45 LI Λιχτενστάιν 44 
DE Γερµανία 32 NO Νορβηγία 43 
GR Ελλάδα 28 BG Βουλγαρία 39 
ES Ισπανία 35 CZ Τσεχική ∆ηµοκρατία 54 
FR Γαλλία 32 EE Εσθονία 32 
IE Ιρλανδία 41 CY Κύπρος 25 
IT Ιταλία 32 LV Λετονία 44 
LU Λουξεµβούργο 36 LT Λιθουανία 31 
NL Κάτω Χώρες 37 HU Ουγγαρία 34 
AT Αυστρία 30 MT Μάλτα 29 
PT Πορτογαλία 36 PL Πολωνία 57 
FI Φινλανδία 39 RO Ρουµανία 46 
SE Σουηδία 39 SI Σλοβενία 37 
UK Ηνωµένο Βασίλειο 50 SK Σλοβακία 41 
  TR       Τουρκία 29 

 
Σηµ. Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι ορισµένες Εθνικές Μονάδες Συντονισµού µπορεί να χορηγήσουν επιδότηση για 

τις δαπάνες διαβίωσης των µαθητών µόνο εάν η ανάγκη για την επιδότηση αυτή αιτιολογηθεί επαρκώς στην αίτηση 
(βλ. ερώτηση 2 στο τµήµα Ε.2) 
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Γ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ΣΧΕ∆ΙΟΥ  
 
1. Ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι στόχοι του σχεδίου και ο αναµενόµενος αντίκτυπός του στους συµµετέχοντες 

και στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (µαθητές, διδάσκοντες, ιδρύµατα, τοπική κοινότητα, ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα); 

Ο κύριος σκοπός του Σχεδίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές σε ζητήµατα και πτυχές της ηλιακής ενέργειας, 
µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής και οικολογικής ενηµέρωσης, τόσο σε εννοιολογικό όσο 
και σε πρακτικό-εµπειρικό επίπεδο. Επιπλέον, οι µαθητές θα ενθαρρυνθούν για να ενεργήσουν ως συνειδητοί πολίτες, 
να κατασκευάσουν συσκευές που λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια και τις παρουσιάζουν στις τοπικές κοινότητες µέσα 
από ανοικτές διαδικασίες και δραστηριότητες ενός πανηγυριού επιστήµης, σε µία προσπάθεια να ενηµερώσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:  

• να αναπτύξει µια ακολουθία ενοτήτων για τη διδασκαλία και µάθηση της ηλιακής ενέργειας, τις χρήσεις και τις 
εφαρµογές της, µέσα σε ένα πλαίσιο τυπικών αλλά και µη τυπικών διαδικασιών, όπως οι υπαίθριες δραστηριότητες 
και τα πανηγύρια επιστήµης 

• να αναπτύξει και εφαρµόσει δραστηριότητες διδασκαλίας και µάθησης που να σχετίζονται µε την  ηλιακή ενέργεια 
όπως πειράµατα και διερευνήσεις µε απλά µέσα, σχέδια εργασίας, κατασκευή συσκευών και προτύπων ή µοντέλων 
κ.λπ., σε µία προσπάθεια να προσεγγιστεί το θέµα τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε πρακτικό-εµπειρικό επίπεδο 

• να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων πάνω σε συγκεκριµένες και ιδιαίτερες 
προβληµατικές καταστάσεις που προκύπτουν µέσα στα πλαίσια των πρακτικών εργασιών και δραστηριοτήτων  

• να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις διαδικασίες συνεργασίας µέσα σε οµάδες όχι µόνο σε ένα 
συγκεκριµένο σχολείο, αλλά ιδιαίτερα µεταξύ των µαθητών και των δασκάλων από διαφορετικές προελεύσεις και 
πολιτισµούς, ενισχύοντας έτσι την «ευρωπαϊκή πολιτεία» και την ανταλλαγή των ιδεών.  

Ο κύριος αντίκτυπος του Σχεδίου για τους µαθητές και τους δασκάλους θα είναι να αυξηθεί η ενηµέρωσή τους σε 
ζητήµατα ηλιακής ενέργειας και µε αυτή την έννοια να συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την 
ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το Σχέδιο αναµένεται να προωθήσει 
θετικές στάσεις των παιδιών απέναντι στην επιστήµη, τις επιστηµονικές διερευνήσεις και τις ερευνητικές διαδικασίες και 
ίσως να προκαλέσει τους µαθητές για να εξετάσουν µια µελλοντική σταδιοδροµία στην επιστήµη.  
2. Ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε κατά τη διάρκεια του σχεδίου;  
Οι µαθητές θα ενθαρρυνθούν για να συµµετέχουν στις δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία µεταξύ τους και 
επίσης να δουλέψουν πάνω σε κοινούς στόχους, ανεξάρτητα από διαφορές στο υπόβαθρο, τη γλώσσα και τον 
πολιτισµό. Οι µαθητές µαζί µε τους εκπαιδευτικούς αναµένεται για να ψάξουν και να εντοπίσουν τις πηγές των 
πληροφοριών µέσω κειµένων (βιβλία, ∆ιαδίκτυο, κ.λπ.), να επιλέξουν τις κατάλληλες πηγές και τα κατάλληλα υλικά και 
να τα οργανώσουν µε να έναν ενδιαφέρον, διερευνητικό και συστηµατικό τρόπο. Ενδεικτικές δραστηριότητες του 
Σχεδίου είναι οι ακόλουθες:  

• Πειράµατα µε απλά, καθηµερινά υλικά και επιστηµονικές διερευνήσεις πάνω σε διάφορες πτυχές της ηλιακής 
ενέργειας και τις καθηµερινές χρήσεις της, σε µία προσπάθεια να αποµυθοποιηθεί η απρόσωπη επιστήµη και να 
µετατραπεί σε µια ανθρώπινη προσπάθεια και αναζήτηση.  

• Ανάπτυξη πανηγυριών επιστήµης και κατασκευή των συσκευών που λειτουργούν µε την ηλιακή ενέργεια (π.χ. 
ηλιακοί θερµοσίφωνες, ηλιακοί φούρνοι, ηλιακά παιχνίδια µε φωτοβολταϊκά στοιχεία και µικρούς κινητήρες κ.ά.) 
µέσα σε ένα πλαίσιο αυθεντικών δραστηριοτήτων επίλυσης προβληµάτων ή µε άλλα λόγια κάνοντας επιστήµη και 
τεχνολογία εν δράση.  

• Ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών από τους µαθητές και ίσως ακόµη ανταλλαγή πειραµατικών δεδοµένων µέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και µέσω συµβατικών τρόπων, σε µία προσπάθεια να ενισχυθεί η συνεργασία 
των νέων ευρωπαίων πολιτών πάνω σε συγκεκριµένες εργασίες.   

Οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευτικών θα βοηθήσουν στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη µε την παροχή 
εµπειριών για τον τρόπο µε τον οποίο τα σχολεία λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και µέσω της συνεργασίας µε 
τους συναδέλφους από τα ποικίλα υπόβαθρα και τους πολιτισµούς. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη και η διεξαγωγή του 
Σχεδίου θα είναι η κύρια εστίαση και ο πυρήνας για την επαγγελµατική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
κινητικότητας και των σχετικών δραστηριοτήτων.  
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3. Ποιο είναι το τελικό προϊόν (ή τα τελικά προϊόντα) που σκοπεύετε να παραγάγετε; 
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Σχεδίου κάθε συνεργαζόµενο σχολείο θα συµβάλει µε υλικό προκειµένου να 
δηµιουργηθεί και να τροφοδοτηθεί ένας ιστοχώρος και τελικά να παραχθεί ένα DVD, το οποίο θα περιλαµβάνει 
ντοκουµέντα σχετικά µε το Σχέδιο και τελικά προϊόντα όπως:  

• την ενότητα διδασκαλίας και µάθησης "Ηλιακή Ενέργεια – Ενηµέρωση και ∆ράση" µε τα σχετικά πειράµατα και το 
υλικό που χρησιµοποιήθηκε, συνοδευόµενο µε σχόλια και αναστοχασµούς από την εφαρµογή της στις σχολικές 
τάξεις διαφορετικών χωρών 

• τα σχέδια, τις δειγµατικές κατασκευές ή/και τα σχέδια εργασίας (projects) από τις εφαρµογές και τα µοντέλα που 
λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια 

• κοµµάτια βίντεο ή/και φωτογραφικά στιγµιότυπα από την ανάπτυξη του προγράµµατος, τις εργασίες των µαθητών, 
τις συναντήσεις κινητικότητας των εκπαιδευτικών και τη σχετική τεκµηρίωση  

Επιπλέον, η οργάνωση ενός πανηγυριού επιστήµης σε σχολείο µιας συνεργαζόµενης χώρας ή/και µια κοινή συµµετοχή 
σε ένα διαγωνισµό πανηγυριού επιστήµης µπορεί να ειδωθούν ως τελικές εκδηλώσεις του Σχεδίου, ως έκθεση των 
αποτελεσµάτων του στο ευρύ κοινό.  
4. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αξιολογήσετε την πρόοδο του σχεδίου και τον αντίκτυπό του στους 

συµµετέχοντες µαθητές και διδάσκοντες, στα συµµετέχοντα ιδρύµατα και, κατά περίπτωση, στην τοπική 
κοινότητα; 

Η αξιολόγηση του Σχεδίου θα πραγµατοποιηθεί µε διαµορφωτικό  και συσσωρευτικό  τρόπο.  
Η διαµορφωτική αξιολόγηση θα πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου ως αναπόσπαστο τµήµα των 
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, οι οποίες οδηγούν σε ενέργειες που υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο. Γι 
αυτό το σκοπό µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα γραπτά κείµενα των παιδιών, η ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας 
(projects), καθώς επίσης και οι απαντήσεις τους σε σύντοµα ερωτηµατολόγια ή/και σκιτσογραφίες εννοιών. Επιπλέον, οι 
σύντοµες εκθέσεις προόδου, που θα προκύψουν από τις συναντήσεις κινητικότητας των εκπαιδευτικών, µπορούν να 
συµβάλουν σηµαντικά στη διαµορφωτική αξιολόγηση του Σχεδίου, διαµορφώνοντας περαιτέρω εξελίξεις και ενέργειες.  
Μια συσσωρευτική αξιολόγηση του Σχεδίου µπορεί να προκύψει ως ετήσια έκθεση και ως συνολική έκθεση στο τέλος 
της τρίχρονης περιόδου. Τέτοιες εκθέσεις µπορούν να περιγράψουν τις πεπραγµένες δραστηριότητες, να παρουσιάσουν 
τη σχετική τεκµηρίωση και να συζητήσουν τις απόψεις και τις γνώµες των συµµετεχόντων για τον αντίκτυπο του Σχεδίου 
στους εκπαιδευτικούς φορείς και στις τοπικές κοινότητες, µέσα σε ένα πλαίσιο διαπίστωσης των οµοιοτήτων και 
άµβλυνσης των διαφοροποιήσεων, µε ένα µάλλον αναστοχαστικό τρόπο.  
5. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να διαδώσετε τα αποτελέσµατα, την εµπειρία και τα τελικά προϊόντα στα 

συµµετέχοντα ιδρύµατα, σε άλλα ιδρύµατα και στην τοπική κοινότητα; 
Τα αποτελέσµατα θα διαδοθούν στους συµµετέχοντες του Σχεδίου και την ευρύτερη κοινότητα µέσα από:  
• έναν ιστοχώρο του Σχεδίου και από τις εκθέσεις προγράµµατος  
• ένα DVD που θα σταλεί σε όλα τα συµµετέχοντα σχολεία και στους συνεργάτες 
• τις διασυνδέσεις στον ιστοχώρο του ∆ικτύου Comenius 3 "Hands-on Science" (HSci) 
• τα δελτία τύπου και τις εκθέσεις στις περιφερειακές και εθνικές αντιπροσωπείες  
• τις εκθέσεις στα πανηγύρια επιστήµης ή/και σε διαγωνισµούς πανηγυριών επιστήµης  
• ένα κείµενο ή/και µια παρουσίαση που πιθανότατα να δηµοσιευθεί σε ένα σχετικό περιοδικό  

6. Τι είδους ειδικά µέτρα σκοπεύετε να λάβετε, εάν σκοπεύετε να λάβετε µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου για:  
 να διευκολύνετε τη συµµετοχή των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Όλα τα παιδιά µέσα στις τάξεις θα συµµετάσχουν στις δραστηριότητες Σχεδίου και εάν ένα παιδί ενδέχεται να έχει 
ειδικές ανάγκες ή όχι, δε θα επηρεάσει µε κανένα τρόπο τη συµπερίληψή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα Σχεδίου.  

 να εξασφαλίσετε ίσες ευκαιρίες για τη συµµετοχή γυναικών και ανδρών, όσον αφορά το προσωπικό, και 
κοριτσιών και αγοριών, όσον αφορά τους µαθητές; 

 να προαγάγετε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και/ή να συµβάλετε στην καταπολέµηση του ρατσισµού 
και της ξενοφοβίας; 

 να διευκολύνετε τη συµµετοχή λιγότερο ευνοηµένων για κοινωνικοοικονοµικούς ή άλλους λόγους 
µαθητών/σχολείων; 
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Όλες οι δραστηριότητες Σχεδίου θα είναι ανοικτές σε όλα τα µέλη του διδακτικού προσωπικού για να συµµετέχουν και 
είναι η αναφαίρετη επιλογή τους για να το πράξουν. Εάν οι δάσκαλοι επιλέξουν να συµµετέχουν, θα κληθούν να 
συµβάλουν µε κατάλληλες δραστηριότητες στην ανάπτυξη του Σχεδίου και σε εκείνη την περίπτωση το σύνολο της τάξης 
τους θα συµµετάσχει επίσης σε αυτές τις δραστηριότητες. ∆εν θα υπάρξει κανένας περιορισµός όσον αφορά την 
καταγωγή ή το φύλο, µέσα στο πλαίσιο µίας προσπάθειας να παρακινηθεί και να υποστηριχθεί µια λειτουργική 
ετερογένεια στις συνεργασίες και στις δραστηριότητες των οµάδων, κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.  

 να διευκολύνετε τη συµµετοχή µαθητών και προσωπικού µε ειδικές ανάγκες; 
Όποτε µαθητές µε ειδικές ανάγκες ή µέλη του προσωπικού επιθυµούν να συµµετέχουν στο Σχέδιο, ο συνυπολογισµός 
και η συµµετοχή τους στις δραστηριότητες θα χαιρετίζονται θερµά και θα αντιµετωπίζονται µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.  

 να αυξήσετε τη συµµετοχή µαθητών από εθνικές και άλλες µειονοτικές οµάδες, ιδιαίτερα παιδιών 
µεταναστών εργαζοµένων, τσιγγάνων, ταξιδιωτών και πλανόδιων επαγγελµατιών; 

Τέτοιες οµάδες παιδιών χρειάζονται επιπλέον προσοχή και ξεχωριστή φροντίδα προκειµένου να ενσωµατωθούν στη 
σχολική ζωή και να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σχεδίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ειδική πολιτική αλλά 
και ειδικά µέτρα λαµβάνονται προκειµένου να επιτευχθούν προσδοκώµενοι στόχοι όπως η εκπαίδευση, η πολιτισµική 
ένταξη και η κοινωνικοποίηση. Οι δραστηριότητες του Σχεδίου προσπαθούν, µε κάθε τρόπο, να λειτουργήσουν 
παράλληλα µε τέτοιους στόχους και όλα τα παιδιά θα φροντιστούν ισότιµα.  
7. Παρακαλείστε να περιγράψετε το ρόλο όλων των ιδρυµάτων που συµµετέχουν και να εξηγήσετε πώς θα 

εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική συνεργασία και κατανοµή των καθηκόντων; 
Οι δραστηριότητες Σχεδίου θα υλοποιηθούν από όλα τα συµµετέχοντα σχολεία και κάθε δραστηριότητα θα 
περιλαµβάνει τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών πάνω στα διδακτικά και µαθησιακά έργα που πρόκειται να 
ολοκληρωθούν µέσα στις τάξεις. Το συντονιστικό σχολείο (9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, Κρήτη, Ελλάδα) θα ανεβάσει 
και θα διατηρήσει τον ιστοχώρο, θα εξετάσει τα ζητήµατα δηµοσιότητας και τελικά τα προϊόντα και θα διανείµει το DVD 
του Σχεδίου, το οποίο θα περιλαµβάνει όλο το σχετικό υλικό που θα υποβάλλεται από τα συµµετέχοντα σχολεία, έπειτα 
από τη σχετική άδειά τους.  
Όλα τα συµµετέχοντα σχολεία θα προτείνουν σχετικές δραστηριότητες και εργασίες του Σχεδίου, οι οποίες θα 
συζητηθούν και θα αναπτυχθούν κατά τις συναντήσεις κινητικότητας. Ένα συµφωνηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και 
εργασιών θα υλοποιηθεί στις τάξεις κάθε συνεργαζόµενου σχολείου, ενώ περαιτέρω δραστηριότητες χαιρετίζονται 
θερµά, εφόσον εδράζονται τοπικά πάνω σε ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις. Η γνώση και η εµπειρία θα διαµοιράζεται 
και θα συζητείται ανάµεσα στα συνεργαζόµενα µέλη και θα δηµοσιοποιείται µέσα από τις εκθέσεις και από τις 
διαδικασίες διάδοσης και διάχυσης που περιγράφονται παραπάνω.  
8. Στο σχέδιο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών; Εάν ναι, 

ποιο είδος τεχνολογιών; Με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθµό πρόκειται να χρησιµοποιηθούν; 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου στο 
βαθµό που θα αποφασιστεί από κάθε συµµετέχον σχολείο και σε σχέση µε το διαθέσιµο εξοπλισµό και τις ικανότητες 
του προσωπικού. Η προσδοκώµενη χρήση των ΤΠΕ θα εστιαστεί στην προώθηση και την αύξηση της επικοινωνίας και 
της ανταλλαγής των πληροφοριών και των ιδεών µεταξύ όλων των συνεργαζόµενων µερών.  
Οι εκπαιδευτικοί των συµµετεχόντων σχολείων θα επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και θα υπάρξει 
µια προσπάθεια να οργανωθεί επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και για τους µαθητές.  
Ο ιστοχώρος του Σχεδίου θα σταθεί επίσης ως εργαλείο επικοινωνίας για όλους τους συµµετέχοντες. Επίσης µια 
υποενότητα θα αναρτηθεί και διατηρηθεί για λόγους επικοινωνίας στον ιστοχώρο του ∆ικτύου Comenius 3 "Hands-on 
Science " (βλ. URL: < http://www.hsci.info >).  
Η παραγωγή του DVD του Σχεδίου θα παρουσιάσει ενεργά τις εργασίες του προγράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή, µε τη 
δυνατότητα να αναπαράγεται και να διανέµεται µε πολύ προσιτό κόστος.  
9. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ενεργός συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου 

(σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση); 
Η ενεργός συµµετοχή των µαθητών θα εξασφαλιστεί µε τη συχνή ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών ανάµεσα σε όλα τα 
συµµετέχοντα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του Σχεδίου.  Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές θα συµµετέχουν 
ενεργά στα εξής:  
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• στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων Σχεδίου διαµοιράζοντας τις ιδέες τους µέσα στο σχολείο και ανταλλάσσοντάς 
τις µε όλα τα συµµετέχοντα σχολεία σε µία προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα κοινό σώµα των δραστηριοτήτων που 
θα πραγµατοποιηθούν από όλους τους συνεργάτες αφ' ενός, αλλά αφ' ετέρου θα επιτρέψουν σε συγκεκριµένα 
σχολεία να εστιάσουν σε δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοπικά, οι οποίες θα συµβάλουν σε µια 
πιο ολιστική προσέγγιση του Σχεδίου, η οποία θα δίνει έµφαση στη διαµόρφωση ποικίλων πτυχών του θέµατος.  

• στην υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων µέσα στις τάξεις και έξω από αυτές εστιάζοντας στην εννοιολογική 
ανάπτυξη των απόψεων και των ιδεών των παιδιών για την ηλιακή ενέργεια, τις χρήσεις και τις εφαρµογές της και 
συγχρόνως στη βελτίωση του επιπέδου ενηµέρωσης και στην ανάπτυξη δράσεων µε την κατασκευή συσκευών και 
προτύπων (µοντέλων), τα οποία θα δοκιµάζονται στην πράξη προκειµένου να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των 
παιδιών για µια εκτεταµένη χρήση τους στην καθηµερινή ζωή.  

• στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων Σχεδίου µε ένα διαµορφωτικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του 
Σχεδίου µε τον τακτικό έλεγχο των ιδεών και των κατασκευών τους, διαµοιράζοντας τα αποτελέσµατά τους µε τους 
συµµαθητές και τα άλλα συµµετέχοντα σχολεία και αποφασίζοντας σχετικά για περαιτέρω διερευνήσεις, και 
βελτιωτικές ενέργειες. Επιπλέον, το τελικό γεγονός ενός πανηγυριού επιστήµης ή/και η συµµετοχή σε ένα 
διαγωνισµό ιδεών για πανηγύρια επιστήµης µπορούν να ενεργήσουν ως συσσωρευτικός τρόπος αξιολόγησης, 
όπου οι µαθητές εκθέτουν τις εργασίες τους στους συµµαθητές τους και στο ευρύ κοινό και λαµβάνουν σχόλια, 
ανατροφοδότηση ή ακόµα βραβεία και διακρίσεις.  

Ο ιστοχώρος του Σχεδίου θα ενεργήσει επίσης ως ένας πίνακας ανακοινώσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
ιδεών, αλλά και για τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις που καταγράφονται στα σχέδια εργασίας (projects) των µαθητών, 
τα οποία θα διαµοιράζονται µε όλους τους συµµετέχοντες.  
10. Με ποιον τρόπο θα ενσωµατωθεί το σχέδιο στο πρόγραµµα σπουδών των µαθητών που συµµετέχουν στο 

σχέδιο στα ιδρύµατα που συµµετέχουν; 
Όλες οι δραστηριότητες Σχεδίου θα ενσωµατωθούν οµαλά στα µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών (Αναλυτικά 
Προγράµµατα ή Curricula) των συµµετεχόντων σχολείων. Ακριβέστερα:  
• Οι ξένες γλώσσες και κυρίως τα αγγλικά θα χρησιµοποιηθούν στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή των 
πληροφοριών και των ιδεών µεταξύ όλων των συµµετεχόντων σχολείων, των δασκάλων και των µαθητών.  

• Τα µαθήµατα των επιστηµών (ενιαία επιστήµη, τεχνολογία, φυσική, χηµεία και βιολογία) θα συµβάλουν στην 
εννοιολογική ανάπτυξη και κατανόηση πτυχών της ηλιακής ενέργειας µέσω διερευνήσεων, πειραµάτων και σχετικών 
δραστηριοτήτων.  

• Τα µαθηµατικά θα συµβάλουν στις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων, στις µετρήσεις, στην καταγραφή στοιχείων 
και στην παρουσίαση τους µε γραφικές παραστάσεις ή/και πίνακες.  

• Η γεωγραφία θα συµβάλει στην εντόπιση των τοποθεσιών σε όλο τον κόσµο όπου η ηλιακή ενέργεια 
χρησιµοποιείται λιγότερο ή περισσότερο µε τη χρήση ενός "παγκόσµιου χάρτη ηλιακής ενέργειας", αλλά και 
φωτίζοντας επίσης τις κυριότερες πτυχές των σχέσεων µεταξύ γης και ήλιου και των αλληλεπιδράσεών τους στη 
δηµιουργία διάφορων σχετικών φαινοµένων που έχουν επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή.  

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα συµβάλει στη οικοδόµηση της ενηµέρωσης για την ηλιακή ενέργεια µέσα σε ένα 
πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για βελτίωση και καλύτερη κατανόηση της 
διαβίωσης σε ένα πιο πράσινο και οικολογικό περιβάλλον.  

• Οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν στις επικοινωνίες και στην ανταλλαγή των ιδεών µε την καταγραφή και τη 
διανοµή των πληροφοριών µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και την ανάπτυξη ενός ιστοχώρου µε συνεισφορές 
από όλους τους συνεργάτες.  

• Οι τέχνες και οι χειροτεχνία θα συµβάλουν στην κατασκευή των συσκευών και των προτύπων, αλλά και στη 
διακόσµηση και την έκθεσή τους στους συµµαθητές και στο ευρύ κοινό, για παράδειγµα µέσα σε ένα πανηγύρι 
επιστήµης.  

• Η αγωγή του πολίτη και οι κοινωνικές σπουδές θα συνεισφέρουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην 
κατανόηση των πολιτικών και τη χάραξη της πολιτικής των κοινοτήτων και των χωρών σχετικά µε τη ενηµέρωση και 
δράση των πολιτών για την ηλιακή ενέργεια.  

• Η ιστορία θα συµβάλει σε αναζήτηση ιστορικών πτυχών της ηλιακής ενέργειας, από τη µυθολογία και τη σύγχρονη 
ιστορία έως τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα, έχοντας υπόψη ότι, καθώς φαίνεται, η γνώση του παρελθόντος µπορεί 
να αναδείξει καλύτερα την κατανόηση των µελλοντικών εξελίξεων. 
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∆.  ΣΧΕ∆ΙΟ COMENIUS  
 
1. Πώς θα περιγράφατε το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί το ίδρυµά σας; 
Το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νησιού της Κρήτης, στα Μισσίρια, προάστιο του 
Ρεθύµνου. Είναι µια αναπτυσσόµενη περιοχή µε ένα µικτό πληθυσµό δηµόσιων υπαλλήλων, εργατών και ένα αυξανόµενο 
πληθυσµό οικονοµικών µεταναστών που εγκαθίστανται στην περιοχή προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας στις 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις και στον τουρισµό. Ο πληθυσµός των µαθητών στο σχολείο αυξάνεται σταθερά κατά την 
προηγούµενη δεκαετία και ανέρχεται από 140 το 1985 σε 257 φέτος. Αντίστοιχα, τα µέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν 
αυξηθεί από 6 το 1985 σε 19 φέτος. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει υπάρξει µια τεράστια προσπάθεια να αναβαθµιστεί το επίπεδο του Σχολείου και οι υποδοµές 
του. Οργανώθηκε ένα Εργαστήριο Φυσικών Επιστήµών το οποίο παρέχει υποστήριξη σε θέµατα επιστήµης και 
αναβαθµίστηκε η βιβλιοθήκη οπτικοακουστικών µέσων του Σχολείου (π.χ. CD-ROMs, DVDs, βιντεοταινίες, διαφάνειες, χάρτες 
κ.λπ.). Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστήµών έχει οργανώσει τρία επιτυχή πανηγύρια επιστήµης, τα οποία φαίνεται να είχαν 
µια επιτυχή επίδραση στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, εντάσσοντας τις δραστηριότητές τους µέσα σε ένα πλαίσιο ενός 
ανοικτού σχολείου στην κοινωνία, που στοχεύει στη βελτίωση της δηµόσιας πληροφόρησης πάνω σε επιστηµονικά, 
περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήµατα. Ένα Εργαστήριο Πληροφορικής έχει επίσης συγκροτηθεί µε 15 υπολογιστές, ενώ 
παρέχεται και µια γραµµή ADSL για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆), υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας (ΥπΕΠΘ). Οργανώθηκε επίσης ένα ειδικό διαγώνιο πρόγραµµα σπουδών ανάµεσα στα σχολικά 
µαθήµατα προκειµένου να εισαχθούν οι µαθητές στις νέες τεχνολογίες µε να τις χρησιµοποιήσουν στην πράξη και για 
συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, στοιχεία τα οποία στη συνέχεια να ενσωµατώνονται στα θέµατα που εξετάζονται 
κατά καιρούς στο Σχολείο και σε αντίστοιχα σχέδια εργασίας (projects). Το πρόγραµµα έτυχε θερµής υποδοχής από τους 
µαθητές και τους γονείς και συνεχίζει να αναπτύσσεται επιτυχώς. Επιπλέον, δίνουµε µεγάλη έµφαση και καταβάλλουµε 
σηµαντικές προσπάθειες για τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί µια 
συνοχή στις σχέσεις µαθητών και προσωπικού και να καλλιεργείται έτσι ένα γόνιµο περιβάλλον για συνεργασία, όπου ιδέες 
και απόψεις διαµοιράζονται µέσα σε ένα πλαίσιο σεβασµού του ενός για τον άλλον. Τα θεατρικά παιχνίδια, οι µουσικές 
δραστηριότητες και οι σχολικές γιορτές ενσωµατώνονται ως σηµαντικό συστατικό της σχολικής ζωής, µε ισότιµη πρόσβαση 
από όλα τα µέλη του σχολείου και της τοπικής κοινότητας. Ο συνυπολογισµός του αυξανόµενου αριθµού παιδιών των 
οικονοµικών µεταναστών στη σχολική ζωή και στις σχετικές δραστηριότητες αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή και 
ενδιαφέρον από τη διοίκηση και όλα τα µέλη του προσωπικού και της τοπικής κοινότητας.  
2. Το ίδρυµά σας έχει άλλη εµπειρία από συµµετοχή σε δραστηριότητες διακρατικής συνεργασίας (εκτός από αυτές 

που αναφέρονται στην ενότητα Β);  
Το Σχολείο δεν έχει συµµετάσχει σε διεθνή προγράµµατα συνεργασίας per se, αλλά είναι όµως συνδεδεµένος εταίρος στο 
∆ίκτυο Comenius 3 "Hands-on Science"  (Αριθµός Έργου: 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3) και έχει εκπληρώσει 
επίσης 2 διαδοχικά «Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» (ΣΠΠΕ), ενώ ένα ακόµα βρίσκεται σε 
εξέλιξη, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. URL: < http://www.sppe.gr/ >). Εντούτοις, το 
Σχολείο έχει συµµετάσχει σε διάφορες εθνικές δραστηριότητες συνεργασίας στα πλαίσια της Ολυµπιακής Παιδείας (3 
επιτυχή ολοκληρωµένα προγράµµατα), της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες, του 
θεάτρου και των κοινωνικών σπουδών. ∆ιάφορα µέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν συµµετάσχει σε αυτά τα 
προγράµµατα και έχουν κερδίσει σε εµπειρία και επαγγελµατική ανάπτυξη. Οι µαθητές που συµµετείχαν σε τέτοια 
προγράµµατα έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον και την ενηµέρωσή τους σε διάφορα ζητήµατα που έχουν αντιµετωπιστεί και 
ανέπτυξαν τις διερευνητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.  
Υπό αυτή την έννοια, φαίνεται ότι το προτεινόµενο Σχέδιο είναι το πρώτο που το Σχολείο σκοπεύει να συντονίσει σε ένα 
διεθνές επίπεδο, αλλά έχουµε την εµπειρία από τα προαναφερθέντα εθνικά προγράµµατα και είµαστε πρόθυµοι να 
εργαστούµε συστηµατικά για την εκπλήρωση των απαιτήσεών του και για µια επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του.  
3. Γιατί το ίδρυµά σας θέλει να συµµετάσχει σε σχέδια διεθνούς συνεργασίας όπως το Comenius 1;  
Η ανταλλαγή των πληροφοριών και των ιδεών µε άλλους συναδέλφους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα ζήτηµα που 
έχει κατά καιρούς συζητηθεί µεταξύ των µελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Ενδιαφερόµαστε πάρα πολύ να δούµε το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο άλλα ευρωπαϊκά σχολεία λειτουργούν και να διαµοιράσουµε και να ανταλλάξουµε ιδέες και πρακτικές µε 
άλλους συναδέλφους και µαθητές. Πιστεύουµε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυξάνεται σε αριθµό κρατών και όπως 
διαµορφώνεται από τις τρέχουσες συγκυρίες, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να παρέχονται ευκαιρίες στους πολίτες της να 
διαµορφώνουν τέτοιες διακρατικές συνεργασίες και επισκέψεις ανταλλαγής µέσα σε ένα πλαίσιο παγκοσµιοποίησης που να 
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εδράζεται πάνω στην κατανόηση του πολιτισµού και των ιδιαιτεροτήτων των άλλων. Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον καλύτερα 
και κατανοώντας τους τρόπους µε τους οποίους λειτουργούµε, υποστηρίζουµε ή αλλάζουµε τους εκπαιδευτικούς µας θεσµούς 
και τις τοπικές µας κοινότητές γινόµαστε µέλη µιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει σε κοινούς στόχους και 
αναζητήσεις. Επιπλέον, στοχεύουµε να εξοπλίσουµε τους µαθητές µε εργαλεία που να τους βοηθάνε να δρουν ως παγκόσµιοι 
και ευρωπαίοι πολίτες και ώσπου να εγκαταλείπουν το σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να έχουν αποκτήσει την εµπειρία 
της συναναστροφής µε συµµαθητές τους από διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς, πάνω σε µια σειρά από ζητήµατα.  
4. Ποιοι συµµετέχουν στον καθορισµό αυτών των στόχων και προτεραιοτήτων; Ποιος ορίζει την πολιτική του 

ιδρύµατός σας σ’ αυτόν τον τοµέα; 
Αυτοί οι στόχοι και προτεραιότητες έχουν τεθεί από ∆ιευθυντή του Σχολείου και τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 
τη διάρκεια διαφόρων σχολικών συνεδριάσεων, µέσα από τυπικές και άτυπες συζητήσεις. Σε µερικές περιπτώσεις στις 
συζητήσεις αυτές συµµετέχουν σχολικοί σύµβουλοι, µέλη της διοίκησης και γονείς των µαθητών. Οι ιδέες που τίθενται στο 
τραπέζι συζητούνται µέσα σε ένα ανοικτό και µη-απειλητικό περιβάλλον, µε σεβασµό σε όλες τις απόψεις που οδηγούν στη 
διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής του Σχολείου, την οποία συµµερίζονται από κοινού όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και η οποία 
ανακλά τη συνεισφορά και το ενδιαφέρον όλων. 




