
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

Comenius 1 - Εταιρικές σχέσεις 
σχολείων 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
Σχολικών σχεδίων 

Σχεδίων σχολικής ανάπτυξης 
 

Επιλογή 2006 
 

Βασικά στοιχεία: 
Επωνυµία του ιδρύµατος που 
υποβάλλει την αίτηση: 

 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου    

Αριθ. σύµβασης 2005/2006: 05-GRC01-S2C01-00170-1 
Το ίδρυµα που υποβάλλει την 
αίτηση είναι: 

 συντονιστής του σχεδίου   

  εταίρος του σχεδίου 
Η αίτηση αυτή αφορά:  δεύτερο έτος ανανέωσης 

  τρίτο έτος ανανέωσης 
ενός:  σχολικού σχεδίου 

  σχεδίου σχολικής ανάπτυξης 

 
Συµπληρώνεται από την Εθνική Μονάδα Συντονισµού 

 
Προθεσµία υποβολής αίτησης Αριθµός εγγραφής 

1η Φεβρουαρίου  
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• 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. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε 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 ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 Την εταιρική σχέση αποτελούν ιδρύµατα τα οποία βρίσκονται σε τρεις τουλάχιστον 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 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 η ενότητα ∆ έχει 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) την ενότητα ∆ που έχει 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 τις ενότητες Α & Γ µεταφρασµένες 
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 Συντονισµού στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή 
στον κεντρικό ιστοχώρο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

 

 

Αποδεικτικό παραλαβής 
 
Η παρούσα σελίδα θα σας επιστραφεί µόλις λάβουµε και καταχωρίσουµε την αίτησή σας. Για το σκοπό αυτό, 
παρακαλείστε να συµπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
Αίτηση για: σχολική σύµπραξη Comenius 1 

Τίτλος 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 για το σχέδιο: 
 
 
 

 

Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε τον αριθµό αυτό για κάθε επικοινωνία σας µε την Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας 
σας. 

 
 
 
 
 
Τόπος:      Ηµεροµηνία: 
 
 
 
 
 
Υπογραφή:     Σφραγίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισµού: 
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Α.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
Τίτλος σχεδίου 
(Παρακαλείστε να 
χρησιµοποιήσετε τον τίτλο 
που χρησιµοποιήσατε το 
προηγούµενο έτος): 

 

Ηλιακή Ενέργεια – Ενηµέρωση & ∆ράση (ΗΕΕ∆) 
Solar Energy Awareness & Action (SEAA) 
 

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 

□ 
□ 

 
 
 
□ 
 

□ 
□ 
 
□ 

□ 

 Άλλο □ ∆ιευκρινίστε: 
 
 

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. 
 
Πρέπει να παράσχετε πλήρεις πληροφορίες µόνον στην περίπτωση νέων συµµετεχόντων στο σχέδιο. Όσον 
αφορά τους άλλους συµµετέχοντες, συµπληρώστε οπωσδήποτε τον πίνακα 1 και, εάν έχουν προκύψει αλλαγές, 
τους πίνακες 2, 3 και 4. 
 
 
 
Β. 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

 
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: 

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου 

Οδός και αριθµός: Μάχης Κρήτης 33 

  Ταχ.κωδικός και πόλη:   74100 Ρέθυµνο Πόλη  Προάστια □  Επαρχία □ 

Περιοχή: Κρήτη 

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α 

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

Τηλέφωνο: +3028310 24378  Φαξ:  +3028310 24378 

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

Ιστοχώρος: http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/  
Αριθµός σύµβασης (σχολικό έτος 
2003/04): 

05-GRC01-S2C01-00170-1 
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2. Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

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

Αριθµός προσωπικού: Σύνολο: 20  Γυναίκες: 11  Άνδρες: 9 

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 263  Κορίτσια: 126  Αγόρια:  137 
 
3. Επικεφαλής του ιδρύµατος (Το πρόσωπο το οποίο δεσµεύει νοµικά το ίδρυµα και θα υπογράψει τη σύµβαση εάν η 
αίτηση εγκριθεί) 
Ονοµατεπώνυµο: Kουρκουλός Ευστράτιος κ.    κα□ 

Επίσηµος τίτλος: ∆ιευθυντής 
 
4. 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□ 

Σηµερινή 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 ηλεκτ. ταχυδροµείου: ntsag@edc.uoc.gr  
 
5. ∆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: 150 Κορίτσια: 78 Αγόρια: 72 

Ηλικία των µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Μικρότερος: 9 Μεγαλύτερος: 12 
 
 
6. 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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Β.2 Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 
Ίδρυµα εταίρος αριθ. 1 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθ. σύµβασης του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση 
επιδότησης θα αποσταλούν 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  Προάστια □  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 ηλεκτ. ταχυδροµείου: ce@eb23-andre-soares.rcts.pt 

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

Αριθµός σύµβασης (σχολικό έτος 
2004/05): 

05-PRT01-S2C01-00171-1 

 
2. Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος:  □ Προσχολικής εκπαίδευσης  

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

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

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 1300  Κορίτσια: 680  Αγόρια:  620 
 
3. 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 

 
4. 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  

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

  Σύνολο: 7  Γυναίκες: 6 Άνδρες: 1 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 112 Κορίτσια: 58 Αγόρια: 54 

Ηλικία των 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 

 
 
6. 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.2 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθ. σύµβασης του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση 
επιδότησης θα αποσταλούν 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  Προάστια □  Επαρχία □ 

Περιοχή:  

Χώρα: MALTA 

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

Τηλέφωνο: +356 21330958   Φαξ: +356 21346985 

∆ιεύθυνση ηλεκτ. ταχυδροµείου: jssmcm@yahoo.com  

Ιστοχώρος:  

Αριθµός σύµβασης (σχολικό έτος 
2004/05): 

110157-CP-1-2003-1PT-COMENIUS-C3 

 
2. Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

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

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

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 516  Κορίτσια: 0  Αγόρια:  516 
 
3. 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 
 
4. 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□ 

Σηµερινή 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 ηλεκτ. ταχυδροµείου: ivanbons@hotmail.com    cc. jssmcm@yahoo.com 
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5. ∆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 των 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 

 
 
6. 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 

2002    
- 04 

Comenius 1 02-MLT01-S2CO1-
000010-2 

Health and Well-being: Nutrition 
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Ίδρυµα εταίρος αριθ.3 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθ. σύµβασης του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση 
επιδότησης θα αποσταλούν 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  Προάστια □  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 ηλεκτ. ταχυδροµείου: Ceip.froebel@edu.xunta.es  

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

Αριθµός σύµβασης (σχολικό έτος 
2004/05: 

05-ESP01-S2C01-01327-1 

 
2. Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
 Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

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

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

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 225  Κορίτσια: 113  Αγόρια:  112 
 
3. 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 

 
4. 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  

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

  Σύνολο: 8 Γυναίκες: 7 Άνδρες: 1 

Αριθµός µαθητών που συµµετέχουν στο σχέδιο: Σύνολο: 49 Κορίτσια: 25 Αγόρια: 25 

Ηλικία των 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 

 
 
6. 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 
 
1. Επωνυµία, διεύθυνση και αριθ. σύµβασης του ιδρύµατος (Εάν η αίτηση εγκριθεί, όλη η αλληλογραφία και η σύµβαση 
επιδότησης θα αποσταλούν 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  Προάστια □  Επαρχία □ 

Περιοχή: Sicilia 

Χώρα: ITALIA 

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

Τηλέφωνο: +39 095 313797   Φαξ: +39095310480 

∆ιεύθυνση ηλεκτ. ταχυδροµείου: Cavour_ct@virgilio.it 

Ιστοχώρος:  

Αριθµός σύµβασης (σχολικό έτος 
2004/05): 

05-ITA01-S2C01-00094-1 

 
2. Είδος ιδρύµατος: 
Είδος ιδρύµατος: 
  

□ Προσχολικής εκπαίδευσης  
□ Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  

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

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

Αριθµός µαθητών: Σύνολο: 674  Κορίτσια: 315  Αγόρια: 359 
 
3. 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 

 
4. 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  

Σηµερινή 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 ηλεκτ. ταχυδροµείου: Cavour_ct@virgilio.it 
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5. ∆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 των 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 

 
 
6. 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 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
Εάν συµµετέχουν περισσότερα από τέσσερα ιδρύµατα σε αυτό το σχέδιο, παρακαλείστε να συνεχίσετε σε 
αντίγραφα των σελίδων 10 και 11. 
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Γ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 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.  
 
Παρακαλείστε να απαντήσετε σ' ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί και να ακολουθήσετε τη σειρά των 
ερωτήσεων που ακολουθούν. Η πλήρης περιγραφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες κειµένου. 
 
1. Ποιες δραστηριότητες του σχεδίου έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα για το σχολικό έτος 2005/06;  

Βλ. σχετικό παράρτηµα στο τέλος αυτής της πρότασης 

2. Ποιες δραστηριότητες προβλέπονται για το υπόλοιπο σχολικό έτος 2005/06;  
(Παρακαλείστε να παράσχετε πληροφορίες για τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη µέσα στα 
συµµετέχοντα ιδρύµατα και µεταξύ αυτών, καθώς και για τις δραστηριότητες κινητικότητας - δηλ. 
συναντήσεις για το σχέδιο, ανταλλαγές διδασκόντων, τοποθέτηση διδασκόντων, επισκέψεις µελέτης του 
επικεφαλής διδάσκοντος). Στην περίπτωση που υπάρχουν σηµαντικές παρεκτροπές από το αρχικό σχέδιο, 
εξηγήστε τους λόγους. 

Βλ. σχετικό παράρτηµα στο τέλος αυτής της πρότασης 

3. Ποιες δραστηριότητες σχεδίου σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2006/2007 και ποια είναι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 
Παρακαλείστε να περιγράψετε τις δραστηριότητες του σχεδίου που έχει προγραµµατιστεί να γίνουν σε 
τοπικό επίπεδο στο εσωτερικό των συµµετεχόντων ιδρυµάτων, και τις δραστηριότητες διακρατικής 
κινητικότητας για το προσωπικό και τους µαθητές. Θα υπάρξουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα από το σχέδιο 
το σχολικό έτος 2006/07; Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αξιολογήσετε την πρόοδο του σχεδίου και τον 
αντίκτυπό του; Θα υπάρξουν συγκεκριµένες δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσµάτων, της εµπειρίας 
και των τελικών προϊόντων του σχεδίου; 

Βλ. σχετικό παράρτηµα στο τέλος αυτής της πρότασης 

4. Χρονοδιάγραµµα του σχεδίου. 
Παρακαλείστε να συνοψίσετε στον πίνακα που ακολουθεί τις δραστηριότητες σχεδίου που έχουν 
προγραµµατιστεί για το σχολικό έτος 2006/07 (τις οποίες έχετε περιγράψει µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
στην απάντηση της ερώτησης 3 πιο πάνω). Ο κατάλογος πρέπει να καλύπτει τόσο τις δραστηριότητες 
σχεδίου 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. 

 
 

Πιθανή ηµεροµηνία ∆ραστηριότητα Τόπος: 
 (στην περίπτωση κινητικότητας: 

από /προς) 
Σεπτέµβριος 2006 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 2ου έτους του 
Σχεδίου και συζητούν την ενδεχόµενη εµπλοκή 
τους στις εργασίες και τις δραστηριότητές του. 
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Οκτώβριος 2006 Όλοι οι εταίροι κάνουν ανασκόπηση των 
δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν κατά την 
προηγούµενη χρονιά και σχεδιάζουν το τρέχον 
έτος. Γίνεται συζήτηση για τοπικούς µύθους, 
θρύλους και ιστορίες για τον Ήλιο και 
προσπάθεια να συνδυαστούν µε τέχνες, δράµα 
και θέατρο. Όλοι οι εταίροι ετοιµάζουν και 
προτείνουν λίστες σχεδίων εργασίας και 
δραστηριοτήτων που θα συζητηθούν στην 3η 
συνάντηση του Σχεδίου που θα στο Colexio de 
Educación Infantil e Primaria Froebel, Galicia, 
Pontevedra, Ισπανία, περί τα µέσα του Οκτωβρίου 
2006. Θα γίνει επίσης προσπάθεια να στηθεί ένα 
δίκτυο “e-twinning” ανάµεσα στους εταίρους και να 
χρησιµοποιηθεί το “TwinSpace” που παρέχεται 
για επικοινωνία και ανταλλαγή δραστηριοτήτων 
του Σχεδίου.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
[από την Ελλάδα προς την Ισπανία] 

(συζήτηση ιδεών και στήσιµο 
δραστηριοτήτων που θα 

ακολουθήσουν στους ερχόµενους 
µήνες) 

Νοέµβριος 2006 Όλα τα σχολεία οργανώνουν τις τάξεις που θα  
συνεργαστούν ή/και τις οµάδες µαθητών που θα 
συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σχεδίου. 
Γίνονται διερευνήσεις για τον Ήλιο και το ηλιακό 
σύστηµα οι οποίες καταλήγουν στην κατασκευή 
µοντέλου, που µπορεί π.χ. να στηθεί στην αυλή 
ενός σχολείου. Συζητείται το θέµα «Ηλιακή 
ενέργεια για τη ζωή» και κατασκευάζεται ένα απλό 
θερµοκήπιο από PVC σωλήνες και πλαστικό 
κάλυµµα προκείµενου να πειραµατιστούν µε την 
ανάπτυξη των φυτών. Συζήτηση των εφαρµογών 
παθητικών ηλιακών συστηµάτων µέσα από την 
προοπτική της παραδοσιακής και της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής για µία αποτελεσµατική σπιτική 
διαβίωση µε χαµηλό ενεργειακό κόστος. 

 

∆εκέµβριος 2006 Όλα τα σχολεία ασχολούνται µε το θέµα των 
ηλιακά αποξηραµένων τροφών και κατασκευάζουν 
ένα απλό ηλιακό αποξηραντήρα µε 2 χαρτόκουτες 
(συλλέκτης και ξηραντήρας) και πλαστικό κάλυµµα 
και πειραµατίζονται µαζί του όταν το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες. Τα παιδιά ανταλλάσσουν 
κάρτες Χριστουγέννων και χειροτεχνίες ή 
ζωγραφιές µε θέµα "τον ήλιο" ή/και την "ηλιακή 
ενέργεια". 

 

Ιανουάριος 2007 Όλα τα σχολεία συζητούν στις τάξεις ή σε οµάδες 
παιδιών ζητήµατα που αφορούν την ενεργειακή 
κρίση και τις ανανεώσιµες και µη πηγές ενέργειας, 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συζητούν για τα 
ενεργητικά και τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, 
καθώς επίσης για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 
και για τις δυνατότητες που έχουν σε ένα πλαίσιο 
βιώσιµης ανάπτυξης και καθαρού ενεργειακού 
µέλλοντος. 

 

Φεβρουάριος 2007 Όλα τα σχολεία συζητούν τις ηλιακές εφαρµογές 
περαιτέρω και τα παιδιά αναλαµβάνουν να 
εκπονήσουν σχέδια εργασίας (projects), που θα 
περιλαµβάνουν την κατασκευή ηλιακών 
θερµοσιφώνων, ηλιακών φούρνων και ηλιακών 
παιχνιδιών για να παρουσιαστούν στο 2ο 
Πανηγύρι Επιστήµης του Σχεδίου. Συζήτηση για 
τις δυνατότητες των ενεργητικών ηλιακών 
συστηµάτων και κατασκευή ενός ηλιακού 
θερµοσίφωνα από πλαστικά µπουκάλια και 
εύκαµπτα µαύρα λάστιχα σε διάταξη σερπαντίνας 
ή/και κατασκευή ενός «κλασικού» ηλιακού 
θερµοσίφωνα µε κάθετες και οριζόντιες διατάξεις 
σωληνώσεων µαύρου λαστίχου και έλεγχο της 
λειτουργίας τους στην πράξη. 
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Μάρτιος 2007 Όλα τα σχολεία κάνουν µία κριτική προσέγγιση 
των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ηλιακών 
φούρνων και κατασκευή ενός ηλιακού φούρνου 
από χαρτόκουτες µε 4 τραπεζοειδείς 
ανακλαστήρες ή/και ενός ηλιακού φούρνου µε 
χαρτόκουτα και χωνοειδή ανακλαστήρα και 
εξέτασή τους για το πώς δουλεύουν στην πράξη. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και δεδοµένα µε φίλους τους, 
µαθητές και µαθήτριες από τα εταιρικά σχολεία. Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να ετοιµάσουν λίστες µε 
σχέδια εργασίας (projects) για το Πανηγύρι της 
Επιστήµης που θα συζητηθεί στην 4η συνάντηση 
του Σχεδίου τον Απρίλιο του 2007.  

 

Απρίλιος 2007 Όλοι οι εταίροι προσεγγίζουν µία θεώρηση των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων ως ενεργειακών 
µετατροπέων (ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια) και 
κατασκευάζονται ηλιακά παιχνίδια που δουλεύουν 
πραγµατικά µε φωτοβολταϊκά στοιχεία και 
ηλεκτρικούς κινητήρες (π.χ. βαρκούλες, 
αυτοκινητάκια, γερανοί, ανελκυστήρες, αντλίες 
κλπ.) Όλοι οι εταίροι συναντούνται στο Scuola 
Secondaria di 1° Grado C.B. Cavour, Catania, 
Σικελία στην Ιταλία στα τέλη Απριλίου 2007 
προκειµένου να συζητήσουν και να κάνουν µία 
αποτίµηση του Σχεδίου µέχρι τούδε, καθώς επίσης 
να σχεδιάσουν την οργάνωση του 2ου Πανηγυριού 
Επιστήµης του Σχεδίου. Οι εκπαιδευτικοί κατά την 
επιστροφή τους στα σχολεία αναµένεται να 
επιβλέψουν τις τελευταίες φάσεις της 
προετοιµασίας των σχεδίων εργασίας των 
µαθητών, που θα παρουσιαστούν στο Πανηγύρι.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  
[από την Ελλάδα προς την Ιταλία]  

(συζήτηση των σχεδίων εργασίας για 
την ηλιακή ενέργεια και 
προγραµµατισµός του 2ου 
Πανηγυριού Επιστήµης) 

Μάιος 2007 Όλα τα σχολεία δουλεύουν στα σχέδια εργασίας 
(projects) για την ηλιακή ενέργεια και 
προετοιµάζουν το στήσιµο του 2ου Πανηγυριού της 
Επιστήµης. Οι µαθητές ανταλλάσσουν ιδέες και 
πληροφορίες µε τους συµµαθητές τους στις άλλες 
χώρες του Σχεδίου και το συντονιστικό σχολείο 
παρέχει συµβουλές και χρήσιµες υποδείξεις για τα 
σχέδια εργασίας (projects) και τις κατασκευές. 

 

Ιούνιος 2007 Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας του 
Ιουνίου του 2007 θα διεξαχθεί το 2ο Πανηγύρι 
Επιστήµης για την ηλιακή ενέργεια και τηλεοπτικά 
στιγµιότυπα ή/και οι φωτογραφίες θα 
ανταλλαχθούν ανάµεσα στα σχολεία και θα 
αναρτηθούν 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 
ενωθούν και να συνταχθεί µια τελική έκθεση για 
τα πεπραγµένα του δεύτερου έτους του Σχεδίου, η 
οποία θα σταλεί πίσω στα σχολεία, στα 
συνεργαζόµενα ιδρύµατα και στους εθνικούς 
φορείς. 

 

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. (πρβλ. URL: < http://9dim-
rethymn.reth.sch.gr/contents_en/Comenius.htm >)  
Παροχή πληροφοριών σχετικά µε σχολικά ταξίδια 
ή/και επισκέψεις. 
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∆.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η ενότητα ∆ 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 
2006/07. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα πρέπει να συµπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση επιδότησης. 
 
Πριν συµπληρώσετε τους πίνακες, διαβάστε προσεκτικά το Παράρτηµα 1 και το Παράρτηµα 2. 
 
∆.1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟ 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά αποκλειστικά την αίτηση επιδότησης του ιδρύµατός σας για την περίοδο 
2006/07.. 
 

 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) 
 

600 

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

 

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 

                                                 
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. 
 
* Παρακαλείστε να διευκρινίσετε και να αιτιολογήσετε: 
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1. Παρακαλείστε να εξηγήσετε τι είδους ιδιαιτερότητες έχουν το προσωπικό και/ή οι µαθητές που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να αιτιολογήσετε την ανάγκη για αυξηµένο ποσό επιδότησης. 
 
 
 
 
 
 
2. Παρακαλείστε να εξηγήσετε την ανάγκη για τη χορήγηση δαπανών διαβίωσης σε µαθητές: 
 
 
 
 
 
 

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: 

Επωνυµία 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 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (υπό ίδρυση το 2006-07 σε αίθουσα & 
βοηθητικούς χώρους του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου) 
Μάχης Κρήτης 33 
74100 Ρέθυµνο 
Κρήτη 
URL: < http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/scilab.htm >. 

Φορέας της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
* Είδη οργανισµών: 
Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (τοπικός/περιφερειακός/εθνικός) 
Μη κερδοσκοπικός οργανισµός (διεθνής) 
Ινστιτούτο έρευνας 
∆ηµόσια αρχή (τοπική) 
∆ηµόσια αρχή (περιφερειακή) 
∆ηµόσια αρχή (εθνική) 
Ιδιωτική εταιρεία (µεταποίησης) 
Ιδιωτική εταιρεία (παροχής υπηρεσιών) 
Άλλο είδος οργανισµού 
 
 
 
 
 
 

∆.4 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
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∆.5 ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Να υπογραφεί και να σφραγιστεί από το άτοµο που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο να υπογράφει εξ 
ονόµατος του ιδρύµατός σας. Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι 
πρωτότυπες στην αίτηση που θα στείλετε στην Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας σας. 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι καθόσον γνωρίζω 
ακριβείς.  

Επιβεβαιώνω ότι το ίδρυµά µου διαθέτει την οικονοµική και επιχειρησιακή δυνατότητα να διεξάγει το προτεινόµενο σχέδιο. 

Έχω υπόψη µου ότι στο πλαίσιο των διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4 δεν χορηγούνται επιδοτήσεις σε υποψηφίους που βρίσκονται σε µια από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

α) υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση 
δραστηριοτήτων, έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία που αφορά αυτά τα θέµατα ή βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία σύµφωνα µε τον εθνικό νόµο· 

β) έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους συµπεριφορά µε τελεσίδικο απόφαση· 

γ) έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος που αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να 
δικαιολογήσει η αναθέτουσα αρχή· 

δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νοµοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση ή την καταβολή 
φόρων της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή της χώρας όπου θα εκτελεστεί η 
σύµβαση· 

ε) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για απάτη, ατασθαλίες, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη 
δραστηριότητα που βλάπτει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

στ) εάν στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας δηµόσιων συµβάσεων ή χορήγησης επιδότησης που χρηµατοδοτείται από τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό παραβίασαν τους όρους της σύµβασης µη εκπληρώνοντας τις συµβατικές τους υποχρεώσεις· 

ζ) εάν στο πλαίσιο της αίτησης για επιδότηση υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων· 

η) εάν στην αίτηση επιδότησής τους έχουν παραποιήσει τις πληροφορίες που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή ως όρο συµµετοχής 
στη διαδικασία απονοµής επιδότησης ή εάν δεν παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. 

Επιβεβαιώνω ότι ούτε εγώ ούτε το ίδρυµα για το οποίο ενεργώ ως νόµιµος εκπρόσωπος εµπίπτουµε σε κάποια από τις 
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν και γνωρίζω τις συνέπειες που προβλέπει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός στην περίπτωση 
ψευδούς δηλώσεως. 

 
 

Τόπος: Ρέθυµνο, Κρήτης Ηµεροµηνία 27 / 01 / 2006  

 

Ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα µε κεφαλαία 

 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ 9ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

 

 Υπογραφή Σφραγίδα του ιδρύµατος  
 
 

                                                 
4 Ο κανονισµός του Συµβουλίου αριθ. 1605/2002 (ΕΕ L248 της 16/09/2002) και ο κανονισµός της Επιτροπής αριθ. 2342/2002 (ΕΕL357 της 31/12/2002) 
είναι διαθέσιµοι για ανάγνωση  στην Επίσηµη Εφηµερίδα σε απευθείας σύνδεση, στη διεύθυνση : http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index-list.html 
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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· για τα ιδρύµατα-εταίρους θα περιοριστεί 
κανονικά στα 1500 ευρώ.  
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 ∆.2 (µεταβλητό ποσό) του εντύπου αίτησης. 
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. 
Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι µπορείτε να προβλέψετε συµµετοχή στις εκδηλώσεις του δικτύου Comenius 3 που 
διοργανώνονται σε άλλη συµµετέχουσα χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του δικτύου που 
έχουν προγραµµατιστεί για το σχολικό έτος 2006/07, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε την Εθνική Μονάδα Συντονισµού της 
χώρας σας ή να συµβουλευτείτε τον ιστοχώρο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Comenius. 
∆απάνες ταξιδιού 
Οι δαπάνες ταξιδιού και ασφάλειας βασίζονται στις πραγµατικές δαπάνες. Η επιχορήγηση 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 
για 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. 
∆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. 



 

 22

 
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 Ηµερήσιο ποσό Χώρα Ηµερήσιο ποσό 
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 στην ενότητα ∆.2) 

 
 



Παράρτηµα  Ενότητα Γ  

 23 

Γ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
1. Ποιες δραστηριότητες του σχεδίου έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα για το σχολικό έτος 2005/06; 

Από την έναρξη του Σχεδίου το Σεπτέµβριο του 2005 έχει καθιερωθεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών και 
πληροφοριών µεταξύ των συνεργατών. Αυτό έχει επιτευχθεί µέσα από τα ακόλουθα: 

 µία ηλεκτρονική λίστα αλληλογραφίας όπου εµπλέκονται όλοι οι συµµετέχοντες συνάδελφοι από τα εταιρικά 
σχολεία, παρέχοντας έτσι σε όλους και όλες µία in vitro επικοινωνία µε πρωτογενή και ενηµερωµένη 
πληροφόρηση για την ανάπτυξη και τις εξελίξεις του Σχεδίου 

 ένα ιστοχώρο του Σχεδίου που ανέβηκε στις σελίδες του ιστοχώρου του συντονιστικού σχολείου, του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου, ο οποίος είναι προσβάσιµος στο URL: < http://9dim-
rethymn.reth.sch.gr/contents_en/Comenius.htm > και παρέχει πληροφορίες για το Σχέδιο τόσο προς τους 
εταίρους όσο και προς το ευρύτερο κοινό, διευκολύνοντας έτσι σηµαντικά και τη διάχυση των 
αποτελεσµάτων του Σχεδίου  

 την πρώτη Συνάντηση του Σχεδίου που διεξήχθη στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, Κρήτη, Ελλάδα από τις 
14 έως τις 17 Νοεµβρίου 2005, κατά την οποία ενισχύθηκε σηµαντικά η συνεργασία και η οικοδόµηση 
σχέσεων ανάµεσα στα συµµετέχοντα ιδρύµατα και στους/στις συναδέλφους µέσα από µια ενεργή και in vivo 
συµµετοχή και συζήτηση. 

Καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτύξουµε µία ενεργητική επικοινωνία ανάµεσα στους µαθητές και µαθήτριες που 
συµµετέχουν στο Σχέδιο από διαφορετικά εταιρικά σχολεία, µέσα από µια ανταλλαγή γραµµάτων και καρτών, 
οργανωµένα σε ζευγάρια, οµάδες ή/και τάξεις. Αυτό αποδεικνύεται να είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα, κυρίως εξαιτίας των 
γλωσσικών δυσκολιών και του κατάλληλου συνδυασµού ενδιαφερόντων και ηλικιακών οµάδων, αλλά όµως κρίνεται ότι 
είναι σηµαντικό στη διαµόρφωση ενός ευχάριστου φιλικού κλίµατος ανάµεσα στους συµµετέχοντες, το οποίο θα δράσει 
ως µια σταθερή βάση για κοινούς µελλοντικούς πειραµατισµούς και διαδικασίες ανάπτυξης του Σχεδίου. 
Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης του Σχεδίου οι συµµετέχοντες γνωρίστηκαν µεταξύ τους και συζήτησαν τη 
µελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη του Σχεδίου, καθώς επίσης και συγκεκριµένες δραστηριότητες οι οποίες είτε 
διεξήχθησαν είτε πρόκειται να διεξαχθούν εντός του τρέχοντος σχολικού έτους. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί και µαθητές του 
συντονιστικού σχολείου παρουσίασαν δραστηριότητες σχετιζόµενες µε το Σχέδιο, στις οποίες έλαβαν ενεργά µέρος όλοι 
και όλες οι επισκέπτες-συνάδελφοι (πρβλ. URL: < http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_en/1st_meeting.htm >). 
Τέτοιες δραστηριότητες περιλάµβαναν τα ακόλουθα:  

• το πλανητικό εστιατόριο, όπου τα παιδιά πρόσφεραν στους επισκέπτες εκπαιδευτικούς ελληνικά και κρητικά 
φαγητά µε διάφορα µπαχαρικά και καρυκεύµατα, τα οποία είχαν έξυπνα συνδεθεί µε χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα των 9 πλανητών του ηλιακού µας συστήµατος 

• ηλιόψωµα από ζυµάρι, τα οποία ετοιµάστηκαν, ψήθηκαν και δόθηκαν στους επισκέπτες µας από 
µικρότερους µαθητές και µαθήτριες  

• ιστορίες, µύθοι και θρύλοι για το ήλιο από µαθητές και µαθήτριες διαφόρων τάξεων 
• η ιστορία του ηλιόφυτου και των προϊόντων του, όπου παρουσιάστηκαν µύθοι και θρύλοι για το ηλιοτρόπιο 

σε διαφορετικές κουλτούρες και κατασκευάστηκε ένα συλλογικό έργο τέχνης ως µια συµµετοχική διαδικασία 
χειροτεχνίας  

• ένα δρώµενο κατασκευής τοιχογραφίας, η οποία απεικόνιζε ένα σκιτσογράφηµα µε τον Οβελίξ και τον 
Αστερίξ, µε τον τελευταίο να έχει φωτοβολταϊκά στο καπέλο του, αντί των κλασικών φτερών 

• βαφή µπουκαλιών µε παραστάσεις του ήλιου, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν αργότερα για να προσφέρουµε 
παραδοσιακά ποτά στους επισκέπτες  

• τραγούδια, ποιήµατα και χοροί, που σχετίζονται και υµνούν τον ήλιο, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά κλπ. 
Πέρα από αυτά, όλοι-ες οι συνάδελφοι παρουσίασαν σχετικές δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη στα σχολεία τους καθώς και εργασίες του Σχεδίου που έχουν έως τώρα διεξαχθεί. Τα κυρίαρχα θέµατα που 
έχουν επεξεργαστεί µέχρι τον Ιανουάριο του 2006 σχετίζονται µε τον Ήλιο στις τοπικές κουλτούρες, την ιστορία και τη 
µυθολογία καθώς και µια αρχική προσέγγιση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια και µερικές 
απλές ηλιακές εφαρµογές ή/και κατασκευές. 
Ο συντονιστής του Σχεδίου έχει ετοιµάσει και διανείµει ένα DVD όπου καταγράφεται µια πληθώρα πηγών που 
αναφέρονται στην ηλιακή ενέργεια και σε συγκεκριµένη πληροφόρηση για τις ηλιακές εφαρµογές, κατασκευές, διατάξεις 
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και µοντέλα. Κάποιες από αυτές τις πηγές πληροφόρησης βαθµιαία ανεβαίνουν ως σύνδεσµοι  στις αντίστοιχες σελίδες 
του ιστοχώρου του Σχεδίου (πρβλ. URL:< http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_en/project_resources.htm >). Η 
συζήτηση που αναφέρεται στην επιλογή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή/και εφαρµογών, οι οποίες πρόκειται να 
µετασχηµατιστούν σε σχέδια εργασίας, φαίνεται να είναι µια ανοιχτή διαδικασία πάνω στη βάση της προαναφερόµενης 
δεξαµενής των διαθέσιµων δραστηριοτήτων και πηγών, συµπληρώνοντας ενδεχοµένως και µε άλλες που θα βρεθούν 
στην πορεία. Παρόλα αυτά συζητήσαµε το είδος των δραστηριοτήτων που θα εστιάσουµε στο πρώτο έτος του Σχεδίου 
και έπειτα κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου έτους. Συµφωνήσαµε να δουλέψουµε πάνω σε όλες τις πιθανές 
κατηγορίες εφαρµογών και κατασκευών της ηλιακής ενέργειας που θα ήταν εφικτό σε κάθε χρόνο, αλλά πάνω σε 
συγκεκριµένα, διακριτά σχέδια και διατάξεις για κάθε χρόνο του Σχεδίου. Με αυτή την έννοια, διαφορετικές οµάδες 
µαθητών και διαφορετικές τάξεις θα διαπραγµατευτούν παρόµοια, πλην όµως διαφοροποιήσιµα, σύνολα εφαρµογών και 
κατασκευών για την ηλιακή ενέργεια για κάθε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου. Επιπλέον, στο τέλος της 
τρίχρονης περιόδου θα έχει συσσωρευτεί ένα ευρύτερο σύνολο ηλιακών εφαρµογών και κατασκευών που θα είναι 
δοκιµασµένες και ελεγµένες µέσα στην σχολική πράξη, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν ένα συνολικό προϊόν του 
Σχεδίου. Έτσι, πιστεύουµε ότι ένα µεγαλύτερο εύρος και πλήθος µελλοντικών πολιτών θα είναι ενήµεροι και 
ευαισθητοποιηµένοι για την ηλιακή ενέργεια, πράγµα το οποίο ενδέχεται να µας οδηγήσει σε πιο εκλεπτυσµένες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και µελλοντικές δράσεις, οι οποίες θα σχετίζονται µε πολιτικές εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης µε περιβαλλοντική ευαισθησία και πρόνοια. 
2. Ποιες δραστηριότητες προβλέπονται για το υπόλοιπο σχολικό έτος 2005/06; 

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2006 όλα τα συµµετέχοντα σχολεία θα συζητήσουν περαιτέρω την ηλιακή ενέργεια 
χρησιµοποιώντας ένα παγκόσµιο χάρτη ηλιακής ενέργειας, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν εφαρµογές της ηλιακής 
ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να συγκρίνουν τις πληροφορίες τους µε άλλους εταίρους. Οι 
δάσκαλοι θα ανταλλάξουν ιδέες για πειράµατα και διερευνήσεις πάνω σε πτυχές της ηλιακής ενέργειας, οι οποίες θα 
διαπραγµατευτούν µε τους µαθητές και τις µαθήτριές τους τον επόµενο µήνα. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 
πληροφορίες για εφαρµογές ή/και κατασκευές παθητικών (π.χ. ηλιακά σπίτια και ηλιακή αρχιτεκτονική, θερµοκήπια, 
ηλιακοί φούρνοι, ηλιακοί αποξηραντήρες κλπ.) και ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων (π.χ. ηλιακή θερµοσίφωνες, 
θέρµανση/ψήξη των σπιτιών µε ηλιακή ενέργεια, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ανακλαστήρες, ηλιακοί 
πύργοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), καθώς επίσης και φωτοβολταϊκών συστηµάτων (π.χ. φωτοβολταϊκά 
στοιχεία και συστοιχίες, ηλιακά αυτοκίνητα και ηλιακά παιχνίδια µε φωτοβολταϊκά στοιχεία και µικρούς κινητήρες).  
Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2006 όλα τα σχολεία αναµένεται να στήσουν πειράµατα και να διεξάγουν διερευνήσεις 
πάνω στην ηλιακή θερµική ενέργεια και τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, όπως: α) ηλιακή θέρµανση του νερού σε 
διάφορα αλουµινένια δοχεία ή/και σε µικρές πλαστικές σακούλες, β) παρατήρηση του λιωσίµατος µικρών κύβων πάγου 
που είναι τοποθετηµένοι πάνω σε χαρτόνια διαφόρων χρωµάτων, γ) κατασκευή ενός µικρού µοντέλου ηλιακού 
θερµοσίφωνα µε ένα πλαστικό µπουκάλι κει µε ένα απλό ηλιακό συλλέκτη από ένα κουτί µε µαλακό εύκαµπτο λάστιχο 
κλπ. Προκειµένου να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι ηλιακοί θερµοσίφωνες, το «φαινόµενο του θερµοσίφωνα» θα 
χρειαστεί να αναλυθεί και να συζητηθεί. Αργότερα οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να δουλέψουν πάνω σε σχέδια 
εργασίας και να κατασκευάσουν ηλιακούς θερµοσίφωνες µε το λάστιχό τους σε διάταξη σερπαντίνας ή/και µε 
σπειροειδή διάταξη, οι οποίοι µπορούν να παρουσιαστούν στο τελικό Πανηγύρι της Επιστήµης.  
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2006 όλα τα σχολεία αναµένεται να στήσουν πειράµατα και να διεξάγουν διερευνήσεις 
πάνω στην ηλιακή θερµική ενέργεια και τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, όπως: α) κατασκευή µοντέλων θερµοκηπίων 
από χαρτόκουτες και διαφανή πλαστικά πλαίσια τριγύρω, β) πειράµατα µε «θερµά κουτιά», γ) ένα απλό ηλιακό φούρνο 
µε ένα κουτί πίτσας κλπ. Προκειµένου να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι ηλιακοί φούρνοι, το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου θα χριεαστεί να αναλυθεί και να συζητηθεί. Μετά από αυτά οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να 
δουλέψουν πάνω σε σχέδια εργασίας και να κατασκευάσουν ήλιους φούρνους µε χαρτόκουτες µε ή χωρίς καπάκι και 
ένα απλό ηλιακό αποξηραντήρα από µία χαρτόκουτα προκειµένου να πειραµατιστούν µε την αποξήρανση βοτάνων, 
λαχανικών και φρούτων, τα οποία µπορούν να παρουσιαστούν στο τελικό Πανηγύρι της Επιστήµης. Οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται πάντοτε να ανταλλάσσουν δεδοµένα και πληροφορίες µε τους δια αλληλογραφίας φίλους 
που έχουν.  
Κατά την 1η εβδοµάδα του Μαΐου 2006, θα διεξαχθεί η δεύτερη συνάντηση του Σχεδίου στο Escola Antré Soares, 
Norte, Braga, στην Πορτογαλία, όπου όλοι οι εταίροι αναµένεται να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις µέχρι τούδε 
δραστηριότητες του Σχεδίου παράλληλα µε τη διαµόρφωση της έκθεσης του πρώτου χρόνο έτους και την οργάνωση των 
σχεδίων εργασίας των µαθητών καθώς και τη διοργάνωση του Πανηγυριού της Επιστήµης που πρόκειται να διεξαχθεί 
σε κάθε σχολείο.  Για το υπόλοιπο του µήνα όλα τα σχολεία αναµένεται να στήσουν πειράµατα και να διεξάγουν 
διερευνήσεις πάνω στην ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, όπως: α) µέτρηση των περιστροφών που 
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διαγράφει µία κουκίδα ζωγραφισµένη πάνω σε ένα κυκλικό χαρτόνι που είναι κολληµένο πάνω στον άξονα ενός 
ηλεκτρικού κινητήρα, ο οποίος λειτουργεί µε φωτοβολταϊκό στοιχείο, µελετώντας την απόδοσή του κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, β) πειράµατα για την απόδοση ηλεκτρικών κινητήρων όταν 
τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που τα τροφοδοτούν µε ηλεκτρική ενέργεια τοποθετούνται σε διάφορες γωνίες έναντι των 
ακτινών του ήλιου, γ) χρήση διαφανών, ηµιδιαφανών και αδιαφανών υλικών πάνω στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών 
στοιχείων και µελέτη της συµπεριφοράς ηλεκτρικών κινητήρων κλπ. Οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να δουλέψουν 
πάνω σε σχέδια εργασίας και να κατασκευάσουν ηλιακά παιχνίδια µε φωτοβολταϊκά στοιχεία και ηλεκτρικούς κινητήρες 
(π.χ. ηλιακά αυτοκινητάκια και σκάφη). Όλα τα σχολεία δουλεύουν πάνω στα σχέδια εργασίας για την ηλιακή ενέργεια 
και προετοιµάζουν το Πανηγύρι της Επιστήµης, το οποίο ενδέχεται να ενσωµατωθεί και στις εκδηλώσεις που κάνουν τα 
σχολεία µε τη λήξη του έτους. Οι µαθητές και οι µαθήτριες ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες µε συµµαθητές άλλων 
σχολείων από τις εταιρικές χώρες και το συντονιστικό σχολείο παρέχει συµβουλές και χρήσιµες οδηγίες για την 
ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας (projects) και των κατασκευών. Επιπλέον, οµάδες παιδιών δουλεύουν για να 
παρουσιάσουν και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτό το Σχέδιο, όπως: θεατρικά έργα, τραγούδια 
χειροτεχνίες και δρώµενα καθώς επίσης και γραπτά κείµενα και ζωγραφιές. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας του Ιουνίου του 2006 θα διεξαχθεί ένα πανηγύρι Επιστήµης για την ηλιακή 
ενέργεια σε κάθε εταιρικό σχολείο και θα γίνει ανταλλαγή στιγµιότυπων βίντεο ή/και φωτογραφιών καθώς επίσης θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα το Σχεδίου. Κάθε εταίρος θα ετοιµάσει µία συνοπτική έκθεση του προγράµµατος, θα 
συλλέξει σχετικό υλικό και θα τα στείλει στο  συντονιστικό σχολείο προκειµένου να συνενωθούν όλα αυτά µαζί και να  
παραχθεί η τελική έκθεση προόδου  για την ανάπτυξη του Σχεδίου κατά την πρώτη χρονιά της χρηµατοδότησης.  Η 
έκθεση αυτή θα σταλεί σε όλα τα εταιρικά σχολεία, τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα και τους εθνικούς φορείς.  
Ανά πάσα στιγµή οι εταίροι ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν τη δουλειά που παράγεται από εκπαιδευτικούς και 
µαθητές-τριες, η οποία κρίνεται ενδιαφέρουσα για τα υπόλοιπα σχολεία καθώς επίσης πληροφορίες για σχετικές 
εκπαιδευτικές εκδροµές και επισκέψεις. Επίσης αν ανταλλάσσονται φωτογραφίες και βίντεο από δηµιουργικές 
δραστηριότητες, που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του χρόνου προκειµένου να αναρτώνται στο σχετικό ιστοχώρο. 
Τέλος, στις πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου 2006 ο συντονιστής του Σχεδίου θα συµµετάσχει στις εργασίες του 3ου 
∆ιεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και το Μέλλον της ανθρωπότητας», που διοργανώνεται από 
το ∆ίκτυο Comenius 3 “Hands-on Science” [Project Nº. 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3], στο οποίο είµαστε 
συνδεδεµένοι εταίροι, και θα παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση των αποτελεσµάτων για την ανάπτυξη του Σχεδίου 
Comenius 1 «Ηλιακή Ενέργεια: Ενηµέρωση & ∆ράση» (πρβλ. URL: < http://www.hsci.info/hsci2006/index.html >). 
 
3. Ποιες δραστηριότητες σχεδίου σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2006/2007 και ποια είναι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου χρόνου της χρηµατοδότησης του Σχεδίου θα επεξεργαστούµε σε συνεργασία µε τα 
εταιρικά σχολεία ένα παρόµοιο, πλην όµως διακριτό, σύνολο δραστηριοτήτων για τον Ήλιο και την ηλιακή ενέργεια 
καθώς επίσης για τα ενεργητικά, παθητικά και φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα. Τούτο είναι εφικτό ένεκα της ποικιλίας 
των διαθέσιµων πηγών, δραστηριοτήτων και σχεδίων, η οποία µας επιτρέπει να προσαρµοζόµαστε ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και τις συνθήκες των εκπαιδευτικών συγκείµενων. Με αυτή την έννοια, θα µπορούσαµε κατά 
την επόµενη σχολική χρονιά 2006-07 να επεξεργαστούµε µια σειρά από ενδεικτικές δραστηριότητες που να στηρίζονται 
στα ακόλουθα: 

• Ανασκόπηση και επέκταση των ιδεών για τον Ήλιο σε εθνικούς και τοπικούς µύθους, θρύλους και ιστορίες 
αναζητώντας και εξετάζοντας περισσότερες διαθέσιµες πηγές και ενδεχοµένως συνδυάζοντάς τις µε τέχνες, δράµα 
και θέατρο. 

• Περαιτέρω διερεύνηση για τον ήλιο και το ηλιακό σύστηµα και κατασκευή µοντέλων του ηλιακού συστήµατος µε τη 
χρήση κλιµάκων (π.χ. ενός τρισδιάστατου και ενός για την αυλή του σχολείου). 

• Συζήτηση για τις δυνατότητες των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων και κατασκευή ενός ηλιακού θερµοσίφωνα από 
πλαστικά µπουκάλια και εύκαµπτα µαύρα λάστιχα σε διάταξη σερπαντίνας ή/και κατασκευήενός «κλασικού» 
ηλιακού θερµοσίφωνα µε κάθετες και οριζόντιες διατάξεις σωληνώσεων µαύρου λαστίχου και έλεγχο της 
λειτουργίας τους στην πράξη. 



Παράρτηµα  Ενότητα Γ  

 26 

• Επαναπροσδιορισµός της ενεργειακής κρίσης και συζήτηση των ηλιακών ενεργειακών λύσεων µέσα από τα 
παθητικά ηλιακά συστήµατα και πιο συγκεκριµένα µέσα από την προοπτική της παραδοσιακής και της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής για µία αποτελεσµατική σπιτική διαβίωση µε χαµηλό ενεργειακό κόστος. 

• Περαιτέρω επεξεργασία των παθητικών ηλιακών συστηµάτων και κατασκευή ενός µικρού και ανέξοδου 
θερµοκηπίου από σωλήνες και PVC και πλαστικό κάλυµµα προκείµενου να πειραµατιστούµε µε την ανάπτυξη των 
φυτών κλπ.  

• Κριτική προσέγγιση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των ηλιακών φούρνων και κατασκευή ενός ηλιακού 
φούρνου από χαρτόκουτες µε 4 τραπεζοειδείς ανακλαστήρες ή/και ενός ηλιακού φούρνου µε χαρτόκουτα και 
χωνοειδή ανακλαστήρα και εξέτασή τους για το πώς δουλεύουν στην πράξη. 

• Ανακάλυψη των χρήσεων της αποξηραµένης τροφής και κατασκευή ενός ηλιακού αποξηραντήρα µε 2 χαρτόκουτες 
(συλλέκτης και ξηραντήρας) προκειµένου να πειραµατιστούµε µε τεχνικές αποξήρανσης τροφών στον ήλιο. 

• Θεώρηση των φωτοβολταϊκών στοιχείων ως ενεργειακών µετατροπέων (ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια) και 
κατασκευή ηλιακών παιχνιδιών που πραγµατικά δουλεύουν µε φωτοβολταϊκά στοιχεία και ηλεκτρικούς κινητήρες 
(π.χ. βαρκούλες, αυτοκινητάκια, γερανοί, ανελκυστήρες, αντλίες κλπ.). 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία ανάµεσά 
τους και να δουλεύουν πάνω σε κοινά έργα και δραστηριότητες ανεξάρτητα από διαφορές σε γλώσσα και κουλτούρα. Οι 
µαθητές και οι µαθήτριες σε συνεργασία µε τους/τις εκπαιδευτικούς αναµένεται να ψάχνουν και να εντοπίζουν πηγές 
πληροφόρησης µέσα από κείµενα (βιβλία, δίκτυο κλπ.), να επιλέγουν κατά περίπτωση τις πιο κατάλληλες από αυτές και 
και να τις οργανώνουν µε ένα ενδιαφέρον, διερευνητικό και συστηµατικό τρόπο µέσα σ’ ένα τυπικό αλλά και µη τυπικό 
εκπαιδευτικό συγκείµενο (π.χ. προετοιµασία και σχέδια εργασίας για ένα Πανηγύρι της Επιστήµης). Οι δραστηριότητες 
κινητικότητας των εκπαιδευτικών θα συµβάλλουν στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη παρέχοντάς τους εµπειρίες για τη 
λειτουργία των σχολείων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και µέσα από µια συνεργασία µε συναδέλφους από διαφορετικές 
κουλτούρες πάνω σε ένα συγκεκριµένο κοινό θέµα.  
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του Σχεδίου στην Κρήτη, συζητήθηκε το ενδεχόµενο της 
συγκρότησης ενός δικτύου “e-twinning” ανάµεσα στα εταιρικά σχολεία, προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε τις 
υπηρεσίες τους “TwinSpace” για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Σχεδίου (πρβλ. 
URL: < http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/index2005.htm >). Εάν καταστεί δυνατό, θα γίνει µια προσπάθεια 
να αρχίσουµε το “e-twinning” στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους προκειµένου να είµαστε έτοιµοι για συστηµατική 
χρήση στο επόµενο έτος. Μολαταύτα, η διάχυση των εργασιών και των δραστηριοτήτων του Σχεδίου είναι πάντοτε 
ανοιχτή στους εταίρους και στο ευρύτερο κοινό µέσα από το σχετικό ιστοχώρο του Σχεδίου (πρβλ. URL: < http://9dim-
rethymn.reth.sch.gr/contents_en/Comenius.htm >). 




