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KA2 - Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών
Πρακτικών

KA201 - Στρατηγικές συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"Κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις τουρισμού και τροφίμων"

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Υποδοχή στη Ναύπακτο και μεταφορά στους  χώρους διαμονής
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
10.00 Υποδοχή στο  Ξενία, την αίθουσα  Δημοτικού  συμβουλίου  της πόλης ,στο  Γρίμποβο
Παρουσίαση ομάδων από κάθε χώρα που συμμετέχει στη κινητικότητα του έργου
Παρουσίαση των εμπλεκόμενων χωρών και σχολείων
Παρουσίαση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα 
τουρισμού και τεχνολογίας τροφίμων / γαστρονομίας
13.00 - 14.00 Γεύμα στο χώρο του Ξενία
14.00 Επιστροφή περπατώντας  από το Ξενία (Γρίμποβο)  στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου (ξενάγηση στα αξιοθέατα: Φετιχέ 
Τζαμί , Λιμάνι, Άγαλμα Ανεμογιάννη,  Πάρκο Θερβάντες,  Μουσείο Μπότσαρη)
16.00  Εκπαιδευτικοί: Συζήτηση για τα  πνευματικά  προϊόντα  μέχρι σήμερα και τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
του έργου που εφάρμοσε  κάθε σχολείο.
            Μαθητές: Διαγωνισμός λογοτύπου.
18.00 Αγώνας  Μπάσκετ στο κλειστό γήπεδο της Ναυπάκτου.
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018
Εκπαιδευτική εκδρομή  στην Αθήνα.
7.30 Αναχώρηση από τη Ναύπακτο
Στάση  για καφέ / πρωινό στον Ισθμό της Κορίνθου.
10.30 Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  - 1 ώρα ξενάγηση 
Μετά από αυτό θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Ακρόπολης και την Ακρόπολη 
Περιήγηση πεζή στο ιστορικό κέντρο (Άρειος Πάγος, λόφος Φιλοπάππου, Αρχαία Αγορά / Θησείο, Πλάκα: Ρωμαϊκή 
Αγορά, βιβλιοθήκη του Αδριανού, Τζαμί Φετιχέ , Τζαμί Τζισταράκη, το Τούρκικο  Λουτρό κοντά στον Πύργο των 
ανέμων, τη  Μουσουλμανική Ιερατική  Σχολή, τα  Αναφιώτικα, το Μοναστηράκι και το παραδοσιακό παζάρι του). 
Παρουσίαση των αξιοθέατων από τους μαθητές.
Μετά το γεύμα συνεχίζουμε στο Σύνταγμα και το Κοινοβούλιο. Θα δείτε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που 
φυλάσσεται από τους Εύζωνες, τον Εθνικό Κήπο, το Ζάππειο Αρχοντικό και το Προεδρικό Μέγαρο. Στο Σύνταγμα 
ξεκινά το εμπορικό κέντρο.
7.30 Αναχώρηση από την Αθήνα / Στάση  για ένα σνακ ή καφέ.



Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018
8.00 Συνάντηση στο σχολείο. Οι μαθητές  χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν  το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου.
10.00 Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες και συμμετέχουν στο μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας webquests και 
Internet:
α) Στρώσιμο τραπεζιού  για διάφορα μενού για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. (μαθητές τομέα 
Τουρισμού)
β) Κουζίνα / ο βασικός παράγοντας για την πραγματοποίηση γαστρονομικών διακοπών: χαρακτηρισμός της 
γεωγραφικής περιοχής κάθε σχολείου, χαρακτηρισμός παραδοσιακών τροφίμων, γαστρονομικές παραδόσεις, 
ποικιλία πιάτων, συνταγές, μαγειρικά εστιατόρια με παραδοσιακά πιάτα. (μαθητές τμήματος Τροφίμων)
Ανάλυση  των  μαθημάτων CLIL
14.00 Γεύμα στην παραλία Ψανή στο εστιατόριο «Περιγυάλι»
16.00 Επίσκεψη στο Αντίρριο - Παρουσίαση των αξιοθέατων από τους μαθητές, επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο της 
γέφυρας.
21.00 Συναυλία τζαζ στο Τεχνουργείο (παραλία Γριμπόβου ) – Karaoke  για μαθητές  / εκπαιδευτικούς.
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
8.00 Συνάντηση στο σχολείο. Οι μαθητές  χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν  το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου.
9.50 Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες και συμμετέχουν στο μάθημα CLIL χρησιμοποιώντας webquests και 
Internet:
α) παιχνίδι ρόλων επιχειρηματικών επικοινωνιών: παροχή πληροφοριών για πολιτιστικές δραστηριότητες στη 
γενέτειρά τους, παροχή πληροφοριών για δραστηριότητες αναψυχής για διάφορους τύπους πελατών, κράτηση 
καταλυμάτων, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, επίλυση παραπόνων, βαθμός ικανοποίησης των τουριστών
β) Συνεδρία μαγειρέματος: Προετοιμασία , Παρασκευή  και σερβίρισμα  παραδοσιακών πιάτων: σούπα 
κοτόπουλου, σούπα ψαριού, σούπα κρέατος, τραχανά, μαγερίτσα και φασολάδα.
Ανάλυση  των  μαθημάτων CLIL
13.00 Γεύμα στο σχολείο
14.00 Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο προς Πάτρα: Θα επισκεφθούμε την Αχαΐα Κλάους - το παλαιότερο 
οινοποιείο στην Ελλάδα και θα περάσουμε το απόγευμα στην πόλη της Πάτρας (αξιοθέατα, ψώνια, καφέ, δείπνο 
κλπ).
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
8.00 Συνάντηση στο σχολείο. Οι μαθητές  χωρίζονται σε ομάδες των 3 και παρακολουθούν  το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου.
Εκπαιδευτικοί: Δημιουργία του διαφημιστικού βίντεο που δείχνει πως  χρησιμοποιείται η CLIL στoυς  τομείς του 
τουρισμού και της γαστρονομίας. Οργανωτικές λεπτομέρειες  της συνάντησης στην Τουρκία, τον Μάιο του 2018
10.00 Παρουσίαση των κατηγοριών ταξινόμησης των ξενοδοχείων  και εστιατορείων : κάθε ομάδα μαθητών  θα 
παρουσιάσει μία μονάδα διαμονής και μία μονάδα εστίασης  / catering από τη χώρα τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης, εστιάζοντας στις υπηρεσίες που προσφέρουν.
11.00 Επίσκεψη στο Κάστρο - παρουσίαση των αξιοθέατων
13.00 Γεύμα στην παραλία του Γριμπόβου στο εστιατόριο "Σπιτικό". 
18.30 Αξιολόγηση της συνάντησης. Ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης . Πιστοποιητικά και δελτία κινητικότητας 
(Europass)
20.00 Τελετή λήξης- Δείπνο στο σχολείο- ζωντανή ελληνική μουσική και χορός.
Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018
Αναχώρηση των συμμετεχόντων


