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ΘΕΜΑ: «Έκθεση - Απολογισμός εκδρομής» 

   Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  η μετακίνηση εκπαιδευτικών 

και μαθητών στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος 

ERASMUS+2018, Δράση KA1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» του σχολείου μας με τίτλο: «Σχολικοί 

Νοσηλευτές: Υγεία και ασφάλεια των μαθητών, απαραίτητη για τη Μάθηση» και 

κωδικό 2018-1-EL01-KA102-047019» στη Βαρκελώνη της Ισπανίας του σχολείου μας 

από 1/3/2019 έως16/3/2019 πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα. 

 

Συμμετέχοντες:   

 Δύο (2)  καθηγητές (αρχηγός και συνοδός) 

 Δεκατέσσερις (14) μαθητές (1
ου

 & 2
ου

 ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας) 

 Δύο (2) απόφοιτοι του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας της ειδικότητας 

Βοηθών Νοσηλευτών του 2
ου

 ΕΠΑΛ Ελευσίνας. 
 

Αρχηγός : ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ 87.02 

Συνοδός :  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ 87.02. 

 

Σκοπός και στόχοι της μαθησιακής κινητικότητας:  

Ο Σχολικός νοσηλευτής αν και υπάρχει ως θεσμός αρκετά χρόνια στην Ευρώπη, 

εισήχθη στην ελληνική πραγματικότητα για όλα τα σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης 

μόλις πρόσφατα (το σχολικό έτος 2014-2015). Η Ελλάδα προσπαθεί να εναρμονιστεί με 

τους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής Health 2020 "Increase the proportion of 

elementary, middle, and senior high schools that have a full-time registered school 

nurse-to-student ratio of at least 1:750" (στόχος ECBP-5, Health 2020). Από τότε κάθε 

χρόνο ο αριθμός των σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία της Ελληνικής επικράτειας, 

αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας. 

Το πεδίο δράσης του στο σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνει την Παροχή Υπηρεσιών 

Υγείας, την Αγωγή Υγείας και την Βελτίωση και Εξασφάλιση ενός Υγιούς Σχολικού 

Περιβάλλοντος. 

 

 

 

 



 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes 

Foundation Diabetes Atlas, 5th edition) 490.100 παιδιά παγκοσμίως πάσχουν από 

νεανικό διαβήτη και κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 77.800 νέα περιστατικά στις  

ηλικίες <15 ετών(2011). Εκτιμάται ότι η επίπτωση αυξάνει, κατά 3% κατά έτος, ειδικά 

στις μικρότερες ηλικίες. Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας <5 ετών στην  Ευρώπη που θα 

παρουσιάσει ΣΔ τύπου 1 αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης και η παιδική παχυσαρκία θεωρούνται παράγοντες κινδύνου 

για πολλές ασθένειες και διάφορες μορφές καρκίνου.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές του τομέα Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας του 

1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής ενημερώθηκαν από το φορέα υποδοχής σχετικά με:  

 

1. Το Erasmus+, τους στόχους και τους σκοπούς του σχεδίου. 

2. Σχετικά με το θεσμό, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Σχολικού Νοσηλευτή 

(ΣΝ) σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. 

3. Το σακχαρώδη διαβήτη ( πάθηση και συμπτώματα), τους τρόπους πρόληψης και 

αντιμετώπισης του, την παρουσίαση και το σχεδιασμό εξατομικευμένου πλάνου 

φροντίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

4. Τη σημασία της υγιεινής διατροφής για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

καταπολέμηση νοσημάτων και ασθενειών, το εξατομικευμένο πλάνο διατροφής 

και το ρόλο του ΣΝ στην σχεδίαση ενός διαιτολογίου υγιεινής διατροφής σε ένα 

σχολείο. 

 

Παράλληλα με την ενημέρωση πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις, ειδικά 

σχεδιασμένες για το πρόγραμμα και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εξειδικευμένους 

φορείς κατάρτισης, με πολυετή πείρα στη νοσηλεία ασθενών με διαβήτη, με έμφαση 

στους παιδιατρικούς ασθενείς, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, οι οποίοι 

αποτελούν παράλληλα κέντρα εκπαίδευσης για μαθητές τεχνικών σχολών της Ισπανίας, 

όπως: 

 

 το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης ,  

 το τεχνολογικό εργαστήριο Diabetes and Obesity Research Laboratory  

 Τμήμα των Σχολικών Νοσηλευτών του Βρετανικού σχολείου της Βαρκελώνης 

 Ένωση ACISE 

 Τα Νοσοκομεία Ηospital de Nens & SJD Hospital Barcelona 
 

Κατά την παραμονή των εκπαιδευτικών και μαθητών στη Βαρκελώνη  υλοποιήθηκε  το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων που  είχε  αποσταλεί από το φορέα υποδοχής της 

διοργανώτριας χώρας, χωρίς παρεκκλίσεις. 

Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης έγινε  η ανασκόπηση και η αξιολόγησή του με 

σκοπό την ανατροφοδότηση και η απονομή βεβαιώσεων κινητικότητας. 

 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί για τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα και συγκεκριμένα: 

 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες στο αντικείμενο του Σχολικού Νοσηλευτή, ώστε να 

ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας 

και της Υγείας των πολιτών.  

 Να μάθουν να εκπαιδεύουν τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη για την  τροποποίηση 
των συμπεριφορών διατροφής και άσκησης. 

 Να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις νέες αναίμακτες τεχνικές μέτρησης σακχάρου 
αίματος  

 Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν το εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας του ασθενούς 
με νοσηλευτικές παρεμβάσεις. 

 Να σχεδιάζουν και ενημερώνουν  ιατρικό αρχείο των μαθητών και θα υλοποιούν 

προγράμματα αγωγής υγείας για εφαρμογή σε σχολικό περιβάλλον. 



 Να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες όπως  η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η 
συναδελφικότητα και η αμοιβαία κατανόηση και να αυξήσουν την αυτοεπάρκεια 

τους, αναγνωρίζοντας άμεσα τα πιθανά προβλήματα στο περιβάλλον εργασίας και 

εφαρμόζοντας τις κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης. 

 Να  εξασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, σε 

εξειδικευμένη αγγλική ιατρική ορολογία επιτεύχθηκαν σε υψηλά ικανοποιητικό 

βαθμό. 

Η Αρχηγός και η  συνοδός εκπαιδευτικός μου κατέθεσαν την έκθεση αξιολόγησης του 

τουριστικού γραφείου που είναι η παρακάτω: 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1
ο
 Ε.Κ. Δυτικής Αττικής  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ HERAKLIO TRAVEL 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/3/2019 - 16/3/2019 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
  Rialto Hotel  Barcelona  City 3* 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Υπεγράφη 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ναι 

 

 

Άριστη 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Άριστη 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΗΓΩΝ Άριστη 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΞΕΝΑΓΩΝ Άριστη 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  

παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων, κλπ.) 

Πολύ καλές 

  
ΣΧΟΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Οι υπηρεσίες του ανωτέρω πρακτορείου ήταν άριστες όσον αφορά στην εξυπηρέτηση 

και στην τήρηση των συμφωνηθέντων όρων. Όλα τα συμφωνηθέντα τηρήθηκαν 

απαρέγκλιτα ως προς τα μέσα μεταφοράς, τη διαμονή, την ξενάγηση και το αντίτιμο 

της συμμετοχής. 

Ο βαθμός ικανοποίησης  τα μέσα μεταφοράς ήταν υψηλός.  



 

 

 

 

 

 

Οι παροχές (πρωινό, καθαριότητα, θέρμανση, εξυπηρέτηση) του ξενοδοχείου ήταν 

σύμφωνες με τις προβλεπόμενες παροχές ξενοδοχείου 3* και αρκετά ικανοποιητικές. 

Οι ξεναγοί ήταν πολύ έμπειροι, ευγενικοί, επικοινωνιακοί και απόλυτα συνεπείς στην 

τήρηση του προγράμματος.  

Οι οδηγοί ήταν  ευγενικοί και συνεπείς στην τήρηση μέτρων ασφάλειας των 

μετακινήσεων και εξυπηρετικοί με συνοδούς και μαθητές. 

Το αντίτιμο συμμετοχής σε σχέση με τις παροχές υπήρξε πάρα πολύ ικανοποιητικό. 

 

Αξιολόγηση του προγράμματος κινητικότητας 

Οι εντυπώσεις μαθητών και συνοδών από το πρόγραμμα κινητικότητας  ήταν 

εξαιρετικές. 

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας  εκτός από τους παραπάνω αναφερθέντες εκπαιδευτικούς   

στόχους απέβλεπε και στην επικοινωνία και στη συναναστροφή των μαθητών με τους 

συμμαθητές και τους καθηγητές τους σε συνθήκες χαλάρωσης και ξεκούρασης και στη 

σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. 

Υπό τη συνεχή εποπτεία των συνοδών καθηγητών οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν 

ξεφεύγοντας για λίγο από τις σχολικές υποχρεώσεις, υπακούοντας στις συμβουλές και 

τις υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς παρεκτροπές και τηρώντας με συνέπεια τους 

κανόνες συμπεριφοράς.  

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλές  γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχία των 

μετακινήσεων.  Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις στις ώρες αναχώρησης και επιστροφής. 

 Το τουριστικό γραφείο ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις τους και μετέφερε 

τους μαθητές με ασφάλεια.  

Οι υποδομές των χώρων εστίασης  κάλυψαν απολύτως τις απαιτήσεις των 

συμμετεχόντων.  

 

Τέλος, δε σημειώθηκε κανένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατά την 

παραμονή στη Βαρκελώνη, το οποίο να δημιούργησε πρόβλημα ή να έθεσε σε κίνδυνο 

την ασφάλεια των συμμετεχόντων ή  των εκπαιδευτικών. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Η Διευθύντρια 
του  1ου Ε.Κ. Δυτ. Αττικής 

 
 

Λιάσκου Αικατερίνη 
Ηλεκτρολόγος ΠΕ83 
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