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Την εβδομάδα 21-25 Μαρτίου 2022 το σχολείο μας συμμετείχε στην 4η φυσική 

κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ 2019-1-

ES01-KA229-065738 και τίτλο «Shrink Your Ecological Footprint». 

Σχολείο υποδοχής ήταν το Hagalidskolan της πόλης Staffanstorp της Σουηδίας και, 

εκτός από το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί 

από όλα τα υπόλοιπα   σχολεία – εταίρους του έργου, το συντονιστικό σχολείο IESO 

«GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ» της Ισπανίας, Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych της 

Πολωνίας και Zakladni skola «Uhersky Brod» της Τσεχίας.  

Για πέντε ολόκληρες ημέρες 3 μαθητές και 2 μαθήτριες της Γ’ τάξης καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί Σ. Γελαδάκη, Διευθύντρια και Α. Κούτρα, Βιολόγος, ήρθαν σε επαφή 

με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας και βίωσαν την σχολική 

καθημερινότητα του Hagalidskolan μέσα από περιηγήσεις στις αίθουσες 

διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου. 

Παράλληλα, συμμετείχαν σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικών με τη θεματική του 

έργου, όπως η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του 

οικολογικού αποτυπώματος. 

 

 



Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 

 
 

 

Επίσημη υποδοχή όλων των 
αποστολών  από τον διευθυντή 

και τους εκπαιδευτικούς του 
Hagalidskolan.Παρουσίαση των 

ομάδων των χωρών εταίρων 
του έργου. 

Οι μαθητές/τριες ανέλαβαν 
την ξενάγηση στους χώρους 
του σχολείου, τις αίθουσες 

διδασκαλίας, τα εργαστήρια 
κατασκευών, επεξεργασίας 
ξύλου, οικιακής οικονομίας 
και φυσικών επιστημών, τη 
σχολική βιβλιοθήκη και τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη 
συνέχεια, μαθητές και 

μαθήτριες χωρισμένοι σε 
ομάδες έπαιξαν Brännboll, 

ένα τυπικό, σουηδικό 
παιχνίδι που θυμίζει ράγκμπι. 

Ακολούθησε εργαστήριο 
κατασκευής χαρτοπολτού 

από χρησιμοποιημένα 
περιοδικά και εφημερίδες.  

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 

 

 

Η ημέρα ξεκίνησε με την 
συγκέντρωσή μας στο εργαστήριο 

φυσικών επιστημών, όπου 
πραγματοποιήθηκε εργαστήριο 

καθαρισμού του νερού. Στη 
συνέχεια, μεταβήκαμε στη μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων του 
Staffanstorp, όπου οι υπεύθυνοι 

μας παρουσίασαν τον τρόπο με τον 
οποίο αξιοποιούνται τα λύματα για 

την παραγωγή οργανικών 
λιπασμάτων και νερού για πότισμα 

των καλλιεργειών. Μετά την 
επιστροφή μας στο σχολείο, 

ακολούθησε εργαστήριο 
κατασκευών από άχρηστα υλικά, 

όπως υφάσματα, πλαστικά και 
χαρτί. Οι εργασίες των ομάδων 

παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 
 

 

  

Το πρωϊνό της ημέρας ήταν 
αφιερωμένη στη δεντροφύτευση. 

Όλες οι ομάδες ανέλαβαν να 
φυτέψουν οπωροφόρα δέντρα 
στα αίθρια του σχολείου. Στη 

συνέχεια, αναχωρήσαμε για τη 
Lund, μία από τις ιστορικές πόλεις 

της Σουηδίας, ιδιαίτερα γνωστή 
για το πανεπιστήμιο και τον 

βοτανικό κήπο της. Μετά την 
περιήγηση στην πόλη, 

επισκεφτήκαμε το κέντρο φυσικών 
επιστημών «Vattenhallen», όπου 
συμμετείχαμε σε ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες σχετικά με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την 

εξοικονόμηση πόρων και 
ενέργειας, αλλά και τη λειτουργία 
του ανθρώπινου σώματος και την 

τεχνητή νοημοσύνη. 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 
 

 

 
 
Μία ημέρα αφιερωμένη στη φύση, 

καθώς επισκεφτήκαμε το χωριό 
Vikinga Tider και είχαμε την 

ευκαιρία να περάσουμε μία μέρα, 
όπως οι Σουηδοί Βίκινγκς του 

Μεσαίωνα. Μέσα από 
ενδιαφέρουσες διηγήσεις και 

αναπαραστάσεις μεταφερθήκαμε 
νοερά στην εποχή των Βίκινγκς, 
γνωρίσαμε τον πολιτισμό τους, 

παίξαμε τα παιχνίδια τους, 
δοκιμάσαμε τις ικανότητες μας στην 
τοξοβολία και γράψαμε φράσεις στη 

ρουνική γλώσσα. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 



Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 

 

  
 

Επίσκεψη στη μονάδα 
ανακύκλωσης «SYSAV» της πόλης 

Malmö. Μετά την παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της μονάδας από 

τους υπεύθυνους, ακολούθησε 
περιήγηση στους χώρους 

συγκέντρωσης και ανακύκλωσης 
υλικών. Εντυπωσιαστήκαμε από το 
γεγονός ότι το 95% των σκουπιδιών 

που παράγονται στην πόλη 
αξιοποιούνται για τηλεθέρμανση 

και επαναχρησιμοποιούνται. Μετά 
την επιστροφή μας στο σχολείο 

πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των 
δραστηριοτήτων της εβδομάδας. Η 
συνάντησή μας ολοκληρώθηκε με 
την αποχαιρετιστήρια γιορτή και 
την παραλαβή των βεβαιώσεων 

παρακολούθησης και των 
αναμνηστικών δώρων. Το ραντεβού 
μας ανανεώθηκε για την εβδομάδα 
16-20 Μαΐου 2022, οπότε θα μας 

υποδεχθεί το σχολείο Zakladni 
skola «Uhersky Brod» της 

Τσεχίας στην τελευταία συνάντηση 
του έργου. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


