
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 
 

Πρόγραμμα ERASMUS +, Δράση ΚΑ2 
Συνεργασία μεταξύ σχολείων της Ε.Ε. για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

ECOBUS (Ecobusiness.eu) 
Διάρκεια: 24 μήνες (01/09/2017-31/08/2019) 

Εταίροι: Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών συμπράττει με τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία: 
1. InstitutErmessenta de Girona (Ισπανία, πόλη Girona), http://agora.xtec.cat/insermesseda.sp  
2. ZespolSzkolno-Przedszkolny w Smardezewicach (Πολωνία, πόλη Smardzewice), www.zsp-

smadrewice.edu.pl   
3. ColaisteChomain (Ιρλανδία, πόλη Belmullet, Mayo), www.gcr.ie    
4. AleksisKivenkoulu (Φινλανδία, πόλη Siuntio), www.siuntio.fi     

Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του προγράμματος ECOBUS θα δημιουργηθούν πέντε (5) 
ομάδες μαθητών, μία από κάθε σχολείο, που με την βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών θα 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο πεδίο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της οικονομίας και της 
πράσινης επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, οι πέντε ομάδες θα δημιουργήσουν από κοινού 
μια εικονική διαφημιστική επιχείρηση, θα έρθουν σε επαφή με τοπικές επιχειρήσεις που 
δουλεύουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της πράσινης οικονομίας, θα δημιουργήσουν 
εικονικά διαφημιστικά προϊόντα γι’ αυτές, θα ενημερωθούν από ειδικούς και θα εκπαιδευτούν 
σχετικά με τη λειτουργία τους. 
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες 
και γνώσεις για τη λειτουργία της οικονομίας σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, να 
ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, να ενισχύσουν τη γλωσσομάθεια (Αγγλικά) και τις επικοινωνιακές τους 
ικανότητες καθώς και να αξιοποιήσουν νέα ψηφιακά εργαλεία. 

Συμμετοχή μαθητών: 14-20  μαθητές του 2ου ΠΓΑ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ομάδα αποτελεί η καλή κοινωνική 
συμπεριφορά και συνεργατική διάθεση του μαθητή,όπως πιστοποιείται από το σχολείο. Άλλα 
κριτήρια είναι η ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά (η οποία θα κριθεί με κατάλληλο τεστ) και 
η συνεπής συμμετοχή στις συναντήσεις του προγράμματος. 

Σημείωση: Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να φιλοξενήσουν 
μαθητές από τις άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούν να ταξιδέψουν γιατί όλες οι μετακινήσεις της ομάδας 
μας θα πραγματοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά (2018-2019) οπότε θα φοιτούν στο Λύκειο. Αν 
υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από την Α’ και Β’ τάξη, θα προηγηθούν οι μαθητές οι οποίοι 
μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες-μαθητές.  
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Προγραμματισμός: 
Συναντήσεις ομάδας:  Kάθε δεκαπέντε ημέρες, στο χώρο του σχολείου 
Πρώτη συνάντηση:  Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 

Κινητικότητες:  

Χώρα υποδοχής Πότε* Συμμετέχοντες μαθητές (2ΠΓΑ) 

Ελλάδα Μάρτιος ή Απρίλιος 2018 Ολόκληρη η ελληνική ομάδα 

Πολωνία Σεπτέμβριος 2018 5 μαθητές από την ελληνική ομάδα 

Ισπανία  Μάρτιος 2019 5 μαθητές από την ελληνική ομάδα 

Ιρλανδία  Μάιος 2019.   4 μαθητές από την ελληνική ομάδα 

 
Πρώτη χώρα υποδοχής είναι η Ελλάδα. Οι τέσσερις (4) ομάδες των εταίρων μαζί με την δική μας 
ομάδα θα επισκεφθούν «οικολογικές» επιχειρήσεις στην Αθήνα ή/και την επαρχία και θα 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Συνολικά θα επισκεφθούν την 
Αθήνα 17 μαθητές και 8 καθηγητές συνοδοί. Οι 17 μαθητές θα φιλοξενηθούν από οικογένειες 
των μαθητών της ομάδας του σχολείου μας. 
Στις τρεις κινητικότητες που θα ακολουθήσουν, 14 Έλληνες μαθητές θα φιλοξενηθούν από τις 
οικογένειες των μαθητών στις αντίστοιχες χώρες. 
Οι κινητικότητες αυτές είναι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, δηλαδή τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής των μαθητών σε πόλεις εκτός της έδρας του σχολείου καλύπτονται από το πρόγραμμα. 
 
Παιδαγωγική ομάδα: Στούμπα Αρτεμησία, πληροφορικής και χημικός (υπεύθυνη επικοινωνίας 
artemis.stoumpa@gmail.com), Μαρματσούρη Ειρήνη, γαλλικών, Παπαδοπούλου Ουρανία, 
φιλόλογος, Χαλκίδης Άνθιμος, πληροφορικής και φυσικός, Χιόνη Μαρία, αγγλικών. 

                                                      
*Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και η διάρκεια της κάθε κινητικότητας θα προσδιοριστούν και θα 
ανακοινωθούν σύντομα. 
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