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 Κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Knowledge Base International Ltd»  

 

H πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά το 

χρονικό διάστημα από τις 20 Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2019,  οκτώ μαθητριών και τριών 

εκπαιδευτικών από το 5
ο
 ΓΕΛ Πετρούπολης με τις ομάδες της Κροατίας, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας που 

είναι και η συντονίστρια χώρα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν έξι μέρες σε δράσεις στο 

σχολείο «Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium» στο Hatvan. 

Η ομάδα μας οργάνωσε ένα εργαστήριο με τίτλο «Γιατί ψηφίζω στις Ευρωεκλογές». Σκοπός της 

δράσης ήταν η κινητοποίηση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στις ερχόμενες εκλογές  του Μαΐου 2019. 

 

 
               Εικ. 1 Παρουσίαση του εργαστηρίου από τις μαθήτριες της ομάδας μας. 

 

Το εργαστήριο ενέπλεξε όλους τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων σε μια διαδικασία διαδραστικού 

χαρακτήρα με σκοπό να παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους οι νέοι οφείλουν να ψηφίσουν. Τα 

θετικά σχόλια ήταν πολλά γιατί οι μαθήτριές μας κατάφεραν να κινητοποιήσουν, να προβληματίσουν τους 

νέους και παράλληλα έγινε ένα μάθημα Δημοκρατίας.  

   
              Εικ. 2  Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος.                                                       Εικ. 3 Οι μαθητές σε μάθημα επιχειρηματικότητας. 

 

Στη διάρκεια των εργασιών όλοι οι μαθητές πήραν επίσης μέρος στη δημιουργία ενός 

ψηφιακού οδηγού για την πόλη του Hatvan, και συμμετείχαν σε μάθημα επιχειρηματικότητας. Οι 

εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν διαδραστικά μαθήματα στο σχολείο και συζήτησαν για τη βελτίωση 

και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων με τη βοήθεια της τεχνολογίας τα οποία θα εμπλουτίσουν τη 

διδασκαλία τους και θα κάνουν πιο ελκυστικό το μάθημα για τους μαθητές.  



 

 
        Εικ. 4  Οι μαθητές μας με τους μαθητές που τους φιλοξένησαν.                                         Εικ.5  Η ομάδα μας στο μουσείο Φυσικής ιστορίας. 

 

 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί  ξεναγήθηκαν στο μουσείο φυσικής ιστορίας στην πόλη Gyongyos. 

Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η επίσκεψη στη Βουδαπέστη γιατί περιλάμβανε ξενάγηση στα 

σπουδαιότερα μνημεία της πόλης αλλά και ιδιαίτερη ξενάγηση στο Κοινοβούλιο το γνωστότερο ιστορικό 

μνημείο της Ουγγαρίας. 

. 

 

 

 
           Εικ. 6  Όλοι οι συμμετέχοντες  (μαθητές & εκπαιδευτικοί) στη Βουδαπέστη.  

 

 

 
          Εικ. 7  Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας  στην όχθη του Δούναβη. 

 


