
Δελτίο Σύπου 

2η Κινητικότητα Μαθητών/Εκπαιδευτικών 

27 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2022, Θεσπρωτικό – Πρέβεζα  

Η δεύτερη κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «HYDRANTAGES, TOWNS BUILT 

AROUND WATER» και κωδικό αριθμό 2022 – 1 – EL01 – KA121 – SCH – 

000058125, έλαβε χώρα στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης από 27 Νοεμβρίου έως 3 

Δεκεμβρίου 2022. Σο ΓΕΛ Θεσπρωτικού υποδέχθηκε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς από τα σχολεία :   

1. IES PARE VITÒRIA από την Ισπανία και  

2. Kaufmännische Schule Stuttgart-Nord από την Γερμανία 

Σο πρόγραμμα διοργανώθηκε από το ΓΕΛ Θεσπρωτικού και 

περιελάμβανε δράσεις και εργαστήρια τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά παρακάτω : 

Δευτέρα 28/11/2022     

Τποδοχή των ξένων αποστολών από τους μαθητές και καθηγητές του 

σχολείου. Ακολούθησε η επίσημη έναρξη των εργασιών από την 

Διευθύντρια του ΓΕΛ Θεσπρωτικού κα Δήμητρα Υίντζου και από την 

Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Θεσπρωτικού κα Ερμίνα Γεωργαλή. τη 

συνέχεια, μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου ξενάγησαν τους 

φιλοξενούμενους στους χώρους του σχολείου και παρουσίασαν το 

πρόγραμμα της εβδομάδος καθώς και την περιοχή τους αλλά και το 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σο πρώτο βιωματικό εργαστήριο έλαβε χώρα στη λίμνη Ζηρού, όπου οι 

μαθητές με τη βοήθεια του ΚΠΕ Υιλιππιάδος έκαναν ποσοτικές μετρήσεις 

και ποιοτικές αναλύσεις του νερού της λίμνης. 

                            



Σο δεύτερο βιωματικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο χωριό Άγ. 

Γεώργιος και στον Κοκκινοπηλό. Οι μαθητές γνώρισαν τον τρόπο 

λειτουργίας του Ρωμαϊκού Τδραγωγείου καθώς και την αξιοποίηση της 

δύναμης του νερού για την χρήση του στο νερόμυλο και στις νεροτριβές. 

Σέλος, ασχολήθηκαν με φαινόμενα διάβρωσης του νερού και είδαν τα 

αποτελέσματά της στους λόφους του Κοκκινοπηλού.  

 

 

Τρίτη 29/11/2022 

Η αποστολή με τη βοήθεια του Υορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – 

Λευκάδας επισκέφθηκε τη λιμνοθάλασσα Σσοπέλι αλλά και το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Χηφιακής Ενημέρωσης του 

Υορέα. Οι μαθητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν την 

ορνιθοπανίδα του οικότοπου αλλά και να ενημερωθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν γύρω από πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα 

που άπτονται του νερού. 

 



τη συνέχεια ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 

Νικόπολης όπου με τη βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 

γνώρισαν την παρουσία του νερού στην τέχνη μέσω των ψηφιδωτών στη 

Βασιλική του Δομετίου   

Σο απόγευμα, επισκέφθηκαν την παραλία Καναλίου η οποία έχει 

υιοθετηθεί από το ΓΕΛ Θεσπρωτικού στο πρόγραμμα “Adopt a Beach” της 

WWF. Η αποστολή πραγματοποίησε συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων για την παράκτια και πλαστική ρύπανση με στόχο την 

καταπολέμησή της. 

 

Τετάρτη   30/11/2022 

Πραγματοποιήθηκε ολοήμερη επίσκεψη στα Ιωάννινα. την αρχή στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου στο εργαστήριο Βιομηχανικής Φημείας 

του Σμήματος Φημείας, ενημερώθηκαν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του νερού. Σο απόγευμα, με τη βοήθεια του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας, ενημερώθηκαν για το οικοσύστημα της Λίμνης καθώς και 

για το νησί των Ιωαννίνων. 



 

Πέμπτη 1/12/2022 

Οι μαθητές επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Τδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο Πουρναρίου όπου γνώρισαν την αξία του νερού στην 

παραγωγή ενέργειας από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. 

τη συνέχεια γνώρισαν με τη βοήθεια του Υορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 

Κόλπου – Λευκάδας το εθνικό πάρκο υγροτόπων του Αμβρακικού 

Κόλπου, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ιβάρια και τον 

παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος σε αυτά. 

 



Σο απόγευμα ξεναγήθηκαν στα μνημεία της πόλης της Άρτας. 

Παρασκευή 2/12/2022 

Η τελευταία μέρα της κινητικότητας πέρασε στο σχολείο όπου οι μαθητές 

συμμετείχαν σε εργαστήρια και παρουσιάσεις. Αρχικά οι μαθητές 

χωρισμένοι σε διεθνικές ομάδες μελέτησαν κινδύνους που προέρχονται 

από το νερό εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια 

παρουσίασαν τη δουλειά τους με τη δημιουργία posters. 

 

 

 

 

 

 

 

τη συνέχεια, έγιναν παρουσιάσεις των μαθητών σχετικά με τη 

μόλυνση/ρύπανση των υδάτων αλλά και με την παρουσία του νερού στην 

τέχνη. Ακολούθησε αξιολόγηση του προγράμματος από όλους τους 

συμμετέχοντες και στη συνέχεια ανατροφοδότηση από τους συντονιστές 

κάθε σχολείου. Σο πρόγραμμα έκλεισε με την αποχαιρετιστήρια γιορτή 

που ετοίμασαν οι μαθητές του ΓΕΛ Θεσπρωτικού και ανανεώσαμε το 

ραντεβού μας για τον Υεβρουάριο του 2023, όπου θα λάβει χώρα η τρίτη 

κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Γερμανία.      

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα 


