Παράρτημα IV

COMENIUS ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
Για πολυμερείς και διμερείς συμπράξεις εγκεκριμένες το έτος 2012
Παρακαλούμε να αποστείλετε την παρούσα έκθεση προόδου στην Ελληνική Εθνική Μονάδα
(ΙΚΥ, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία), κατάλληλα συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7
(Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Έλεγχος) της σύμβασής σας. Η έκθεση αυτή θα
χρησιμεύσει στην Εθνική Μονάδα για την παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος
1. Γενικές πληροφορίες:
Αριθμός σύμβασης.: 2012-1-RO1-COM06-22183 4
Τίτλος σύμπραξης: Expressing ourselves through words and images
Συμμετέχουσες χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ισπανία, Γερμανία, Τουρκία, Ελλάδα
Τύπος σύμπραξης:



Διμερής

V Πολυμερής
Το ίδρυμα σας είναι:



Συντονιστικό

V Εταιρικό
Ίδρυμα: 1ο Γυμνάσιο Κρύας βρύσης
Διεύθυνση: Β. Παύλου 3
Τηλέφωνο: 2382062735
Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου για την επικοινωνία: Μαυρίδου Γεωργία
Τηλέφωνο: 6936799787
E-mail: gmavridou@sch.gr
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2. Περιεχόμενο της σύμπραξης

2.1. Περιγράψτε με συντομία τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες και αποτελέσματα της
σύμπραξης:
Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ολοκληρώθηκαν πέντε δράσεις του σχεδίου που περιγράφονται
παρακάτω:
o Σύντομες παρουσιάσεις σε ΡΡΤ των εμπλεκόμενων χωρών που αφορούν τη χώρα, την
ευρύτερη περιοχή την πόλη και το σχολείο κάθε φορέα.
o Ταξιδιωτικός οδηγός. Κάθε φορέας έχει ετοιμάσει στα αγγλικά σύντομο ταξιδιωτικό
οδηγό που αφορά τη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και την πόλη κάθε εμπλεκόμενου
φορέα. Συντονίστρια χώρα της δράσης είναι η Βουλγαρία.
o Λεξικό φράσεων. Περιέχει φράσεις συνεννόησης στις μητρικές γλώσσες και στα αγγλικά
στα εξής θέματα: transport, dinner & shopping, family and friends, school. Συντονίστρια
χώρα της δράσης η Πολωνία.
o Σχεδιασμός του λογότυπου του σχεδίου. Συντονίστρια χώρα της δράσης η Γερμανία.
o Μπροσούρα. Περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της προέλευσης των γλωσσών και την
ιστορία των λέξεων και επίσης στρατηγικές έρευνας που χρησιμοποιούν οι
δημοσιογράφοι.
Σε κάθε σχολείο έχει δημιουργηθεί μια γωνία Comenius στην οποία παρουσιάζονται οι δράσεις
του σχεδίου και υλικά από τις συμμετέχουσες χώρες και τα ταξίδια. Επίσης ολοκληρώθηκαν
τρεις διακρατικές μετακινήσεις με την εξής σειρά: Γερμανία, Τουρκία, Βουλγαρία.
2.2. Συναντήσατε προβλήματα / δυσκολίες στην υλοποίηση της σύμπραξης και αν ναι, πώς
ξεπεράστηκαν
ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα στη συνεννόηση με τους εταίρους καθώς υπάρχει πολύ καλή
διάθεση από όλους.
Με τα εσωτερικά θέματα γραφειοκρατίας υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση με την υπεύθυνη του
προγράμματος στο νομό. Θα ήμασταν πιο ευέλικτοι αν χρειάζονταν μικρότερο χρονικό διάστημα
από την αποστολή των εγγράφων μέχρι την έγκριση της μετακίνησης και λιγότερος αριθμός
εγγράφων ή τουλάχιστον να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια έγγραφα για κάθε μετακίνηση.
Όλες οι μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία χωρίς έκτακτα μη αντιμετωπίσιμα
προβλήματα.
2.3. Δραστηριότητες κινητικότητας
Ελάχιστος αριθμό πράξεων
4
8
12
V 24
διακρατικής (όπως αναφέρεται
μειωμένος ελάχιστος αριθμός πράξεων διακρατικής κινητικότητας ___
στη σύμβαση)
2.4 Δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1/8/2012 και
30/6/2013 (προσθέστε γραμμές αν είναι απαραίτητο)
Περιγραφή της πράξης διακρατικής κινητικότητας
Αριθμός
Αριθμός
συμμετεχόντων συμμετεχόντων
( προσωπικό 1 ) μαθητών
Επίσκεψη στο Bruchsal της Γερμανίας (15-21 2
2
Οκτωβρίου 2012
Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας (4-9 2
3
Μαρτίου 2013)
Επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας (13 – 18 Μαΐου 3
3
2013)

1

Συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των συνδεδεμένων εταίρων και – στην περίπτωση ατόμων με ειδικές
ανάγκες – των συνοδών (γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές)
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Σύνολο

2.5 Αριθμός πράξεων ατομικής κινητικότητας που θα
πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014

3.

7
15
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Δήλωση δικαιούχου ιδρύματος - Υπογράφεται από το πρόσωπο που είναι νόμιμα
εξουσιοδοτημένο να υπογράφει εξ ονόματος του δικαιούχου ιδρύματος και από τον/την
υπεύθυνο επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική σύμπραξη:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι βεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
έκθεση προόδου είναι απ’ όσο γνωρίζουμε ακριβείς.
Ημερομηνία: 10/6/2013

Ημερομηνία: 10/6/2013

Τόπος: ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

Τόπος: ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του υπεύθυνου για Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επικεφαλής και
την επικοινωνία
νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος /οργανισμού
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 14

ΠΡΑΣΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ 04

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Υπογραφή του υπεύθυνου για την επικοινωνία

Υπογραφή του επικεφαλής και νόμιμου
εκπροσώπου του ιδρύματος /οργανισμού

Σφραγίδα του ιδρύματος / οργανισμού
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