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Επίσκεψη στην Κω στο πλαίσιο προγράµµατος COMENIUS  

Σας ενηµερώνουµε ότι το 2ο Γενικό Λύκειο Κω συµµετέχει σε Πρόγραµµα COMENIUS για τα 
σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015, µε τίτλο: “Through small steps to giant leaps – my contribution 
to a united Europe” (Με µικρά βήµατα για τα γιγαντιαία άλµατα – η συµβολή µου στην ενωµένη 
Ευρώπη). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά µια πολυµερή σύµπραξη, στην οποία εµπλέκονται 11 
σχολικά ιδρύµατα από 11 χώρες. Εκτός από την Ελλάδα και το 2ο Γενικό Λύκειο Κω συµµετέχουν η 
Πολωνία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Λετονία 
και η Ισπανία. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την επιχορήγηση σχολικών συµπράξεων και δράσεων διακρατικής 
κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Η συγκεκριµένη συνεργασία µε επίκεντρο τον ενεργό πολίτη στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους να 
αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες 
απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη µελλοντική εργασιακή τους απασχόληση, µέσω της 
πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα πολιτικά συστήµατα, τα κοινωνικά 
θέµατα, την οικολογία, τον πολιτισµό και την παράδοση, την οικονοµία, την υγεία, τον τρόπο ζωής, την 
ανοχή, τη φιλία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δίνοντας νόηµα και υπόσταση στην ευρωπαϊκή ιδέα. Ο σκοπός 
του έργου είναι να βοηθήσει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο να είναι ενεργοί 
ευρωπαίοι πολίτες και µέσα από την ατοµική δράση να οδηγηθούµε σε συλλογικά αποτελέσµατα για µια 
πραγµατικά ενωµένη Ευρώπη. Αυτό προσπαθεί να αντικατοπτρίσει και ο τίτλος του έργου: “Through 
small steps to giant leaps – my contribution to a united Europe” ,  "Μέσα από µικρά βήµατα για να 
γιγαντιαία άλµατα - συµβολή µου σε µια ενωµένη Ευρώπη". 

Στην Κω θα υποδεχτούµε τις αποστολές των 10 χωρών-συνεργατών τον Οκτώβριο του 2014. Θα 
φιλοξενηθούν 25 καθηγητές και 35 µαθητές από τις χώρες αυτές. Πριν την επίσκεψη αυτή έχουν ήδη 
προηγηθεί ταξίδια µαθητών και καθηγητών µας (29 µέχρι τώρα) σε κάποιες χώρες (Πολωνία, Πορτογαλλία, 
Ισπανία και Γερµανία) και θα πραγµατοποιηθούν επισκέψεις και σε άλλες χώρες (Σλοβακία, Ιταλία και 
Ουγγαρία) µετά την επίσκεψη στην Ελλάδα. 

 

Πρόγραµµα δραστηριοτήτων κατά  
τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κω 

 ∆ευτέρα 13/10/2014 

Ώρα ∆ραστηριότητες 
9.30 Άφιξη στο σχολείο. 
10.00 Γνωριµία µε µαθητές, καθηγητές. Ξενάγηση στο χώρο του σχολείου. 
11.00 ∆ραστηριότητες Icebreaking. 

11.30 
Περίπατος – Ξενάγηση από µαθητές του 2ου ΓΕΛ Κω στους  
αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. 

13.00 Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο. 
14.00 Ελαφρύ γεύµα στο Tessoro από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων του 2ου ΓΕΛ Κω. 
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 Τρίτη 14/10/2014 
Ώρα ∆ραστηριότητες 
9.00 Άφιξη στο σχολείο. 
9.30 Συνάντηση συντονιστών. 

10.00 Ενηµέρωση από γιατρό σχετικά µε θέµατα υγείας (αρρώστιες, εµβόλια). 

11.00 
Ενηµέρωση από διατροφολόγο σχετικά µε θέµατα διατροφής 
(Μεσογειακή διατροφή, διατροφικές συνήθειες εφήβων). 

11.30 Μετάβαση στο ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα (http://hippocraticfoundation.org/) . 

12.00 
Ξενάγηση από µαθητές του 2ου ΓΕΛ Κω στους χώρους του Μουσείου, του Ιατρείου και του 
Κήπου του Ιπποκράτη. Υλοποίηση παιχνιδιού µε αρωµατικά βότανα. 

14.00 Γεύµα στο Πλατάνι. 
16.00 Μετάβαση στο Ασκληπιείο. 
16.30 Αναπαράσταση του Ιπποκρατικού Όρκου. 
17.00 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου.  
21.30 Καραόκε πάρτυ στο χώρο του σχολείου. 
  

 

 
 
 

 Τετάρτη 15/10/2014 
Ώρα ∆ραστηριότητες 
9.00 Ηµερήσια εκδροµή στη Νίσυρο. 

  
Επίσκεψη στο χώρο του ηφαιστείου, του ηφαιστειολογικού µουσείου ,  
του αρχαιολογικού µουσείου,. Περιήγηση στο Μανδράκι. 

15.30 Αναχώρηση από τη Νίσυρο. 

 

 
 
 
 

 Πέµπτη 16/10/2014 
Ώρα ∆ραστηριότητες 
9.00 Άφιξη στο σχολείο. 

9.30 Συνάντηση συντονιστών. 

10.00 
Παρακολούθηση µαθηµάτων του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου από τους 
φιλοξενούµενους µαθητές. Κατασκευή αφισών µε θέµα την εκστρατεία κατά των εθισµών. 

11.00 

Ενηµέρωση από την Ελληνική Αστυνοµία σχετικά µε θέµατα ασφάλειας στην Κω και 
γενικότερα στην Ελλάδα. Παρουσίαση από φιλοξενούµενους µαθητές αντίστοιχων  θεµάτων 
ασφαλείας στις χώρες τους.  

12.00 Πραγµατοποίηση εργαστηρίων αυτοάµυνας - πρώτων βοηθειών. 
14.30 Μετάβαση -  Περιήγηση στη Ζιά.. 
15.00 Γεύµα στη Ζιά. 
18.00 Επιστροφή στην πόλη της Κω. 
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 Παρασκευή 17/10/2014 
Ώρα ∆ραστηριότητες 
9.00 Άφιξη στο σχολείο. 
9.30 Συζήτηση και αξιολόγηση της συνάντησης στην Ελλάδα. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου. 
10.30 Εργαστήρι για µαθητές και καθηγητές. 

  
Παρουσίαση από τους φιλοξενούµενους µαθητές  
φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων και αφισών.  

12.00 

Περιήγηση στο νησί της Κω.  
• Επίσκεψη των οινοποιείων “Τριανταφυλλόπουλου” και “Χατζηεµµανουήλ”.  
• Μετάβαση στην Κέφαλο. 
• Επίσκεψη στο ξενοδοχείο “Blue Lagoon” -  ∆ραστηριότητες – Μπουφές. 

17.00 Επιστροφή στην πόλη της Κω. 

21.30 Χοροεσπερίδα στο νυχτερινό κέντρο “Φαντασία”. 
 

Η Παιδαγωγική Οµάδα Καθηγητών                  Ο  ∆ιευθυντής 
  

Μηναϊδη Αθηνά (συντονίστρια του προγράµµατος) 
Χατζηαντωνίου Μηνάς         Χλαπάνης  Γεώργιος Ερρίκος 
Λουµάνη Μαρία 
Χατζηχρήστος ∆ηµήτριος 
∆ιακίδου Σοφία 
Βασιλειάδου Ροδία 
Πισιµίση Αγγελική 

 


