
 

3η ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  

«ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ!» 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 24 – 28/9/2018 

 

 

Η 3η Μικρής Διάρκειας Ανταλλαγή Μαθητών (Short term exchange of group of 

pupils) για τη στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ «Το νερό μας ενώνει!» (“Water unites us!”, 

https://www.facebook.com/waterunitesus/) πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 

Σεπτεμβρίου 2018 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και ήταν αφιερωμένη στις «Εφαρμογές της 

βιολογίας και των μαθηματικών στα υδάτινα οικοσυστήματα». Σε αυτή συμμετείχαν 

καθηγητές και μαθητές από τα σχολεία: α) 1ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου Κεφαλονιάς 

(σχολείο συντονιστής της σύμπραξης), β) Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E. 

Fermi", από το Lecce της Ιταλίας, γ) Escola EB 2,3/S Paredes de Coura, από την Paredes de 

Coura της Πορτογαλίας, δ) Srednja škola Metković, από το Metković της Κροατίας, ε) 

Olaines 1. Vidusskola, από την Olaine της Λεττονίας, και  

στ) Akhisar Anadolu İmam Hatip high school, από τη Manisa της Τουρκίας.  

                            Το 1ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου είχε την ευθύνη διοργάνωσης της 

συνάντησης. Η δημοτική αρχή του Αργοστολίου δέχτηκε

https://www.facebook.com/waterunitesus/


         
τους καθηγητές και τους μαθητές στο δημαρχείο συζήτησε μαζί τους και έγινε ανταλλαγή 

αναμνηστικών δώρων. Οι μαθητές και οι καθηγητές παρακολούθησαν δραστηριότητες 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατάρτισε το σχολείο υποδοχής. Οι καθηγητές των 

σχολείων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τη σύμπραξη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης: α) μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στο σχολείο, 

παρακολούθησαν διάλεξη για τη «Βιολογία και τα Μαθηματικά της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta», καθώς και εργαστήρια Βιολογίας και Φυσικής, β) οι μαθητές 

παρουσίασαν τις εργασίες τους για τη χλωρίδα και την πανίδα των υδάτινων 

οικοσυστημάτων, γ) μαθητές και καθηγητές επισκέφτηκαν το Κοργιαλένειο λαογραφικό 

μουσείο Αργοστολίου, τις Καταβόθρες, το φάρο των Αγίων Θεοδώρων, το σπήλαιο 

Δρογκαράτη και το λιμνοσπήλαιο Μελισάνη, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, το οινοποιείο 

Ευρυβιάδη Σκλάβου και τη γραφική Άσσο και γνώρισαν την τοπική κουζίνα, την ιστορία και 

την κουλτούρα, δ) μαθητές και καθηγητές ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες της 

περιβαλλοντικής εταιρείας Wildlifesense για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta, ε) αξιολογήθηκαν οι μέχρι τώρα δράσεις του προγράμματος και 

καθορίστηκαν οι μελλοντικές. Επιπλέον οι Ιταλοί καθηγητές και μαθητές επισκέφτηκαν το 

μνημείο της Ιταλικής μεραρχίας Acqui καθώς και το μουσείο του Ελληνοϊταλικού συλλόγου 

Mediterraneo. Οι εταίροι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Απρίλιο του 2019 στο 

Metkovic της Κροατίας 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ  

 



            

 

 

           

 

 

 

              

 

 



           

 

 

          

 

 

 

          


