
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΜΑΪΝ) 

περιβαλλοντικό πρόγραµµα 

«Erneuerbare Energien in Griechenland und in Deutschland» 

«Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και στη Γερµανία» 

από την Κυριακή 22 Μαΐου έως την Κυριακή 29 Μαΐου 2012. 

 

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και 

στη Γερµανία» πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη της Φρανκφούρτης (Μάϊν) µε 

τη συµµετοχή 20 µαθητών του 6ου Γυµνασίου Ρόδου. Η επιλογή των µαθητών έγινε σύµφωνα µε τη 

βαθµολογική τους επίδοση στο µάθηµα της Γερµανικής γλώσσας καθώς και σύµφωνα µε το 

εκδηλωµένο ενδιαφέρον τους σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης το πρόγραµµα επισκέψεων κύλησε οµαλά χωρίς καµία 

παρέκκλιση καθώς χρησιµοποιήθηκαν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς τα οποία διακρίνονται για τη 

συνέπειά τους. Οι µαθητές επισκέφτηκαν την τάξη 9c του Hostatoschule και παρακολούθησαν την 

παρουσίαση εργασιών µε θέµα την ενέργεια. Συµµετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε 

και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο βιοµηχανικό πάρκο Höchst, του µεγαλύτερου 

εργοστασιακού πάρκου στο κρατίδιο της Έσσης. Με τη βοήθεια εκπαιδευτών και ξεναγών οι 

µαθητές είδαν από κοντά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από βιοµάζα αλλά και από άλλες 

πηγές ενέργειας όπως είναι η υδατόπτωση που προκύπτει από την πλούσια ροή του ποταµού 

Μάϊν. 

Η επίσκεψη στο Πάρκο Αναψυχής Europa Park είχε διπλό στόχο: από τη µία του ευρωπαϊκού 

πνεύµατος αλληλεγγύης και κατανόησης και από την άλλη τη διαπίστωση πως δεκάδες τρένα και 

µηχανές λειτουργούν µε τη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκε ηµερήσια εκδροµή στην πόλη της Χαιδελβέργης η οποία ανήκει στο 

κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεµβέργης που κυβερνάται από καγκελάριο του κόµµατος των Πρασίνων. 

Οι µαθητές θαύµασαν την πανέµορφη µεσαιωνική πόλη µε το παλαιότερο πανεπιστήµιο της 

Γερµανίας και τους αµέτρητους ποδηλάτες να κινούνται σε ένα πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόµων. 

Συµπληρώθηκαν φύλλα εργασίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε θέµα την εφαρµογή οικολογικών 

λύσεων στην καθηµερινότητά µας και πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις µε πολίτες της 

Φρανκφούρτης. 

Σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς του Hostatoschule Klaus Kroth και Britta Leyer 

πραγµατοποιήθηκε περιήγηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριµένα στο Römerberg, στον Dom, 

στην Paulskirche, στο Goethe-Haus, στην Kleinmarkthalle, κλπ. 

Τέλος, στην περιοχή του αεροδροµίου Hahn οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν τα 

απέραντα δάση ανεµογεννητριών που δεσπόζουν στο καταπράσινο τοπίο Hunsrück του κρατιδίου 

Ρηνανίας-Παλατινάτου. 

 



Οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά ως επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της επίσκεψης ήταν οι εξής: 

-αξιοποίηση/διεύρυνση των γνώσεων στη Γερµανική γλώσσα 

-εξοικείωση µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στη Γερµανία 

-καλλιέργεια των ιδανικών της ανοχής και της διαπολιτισµικής κατανόησης µεταξύ 

διαφορετικών λαών 

-εµπέδωση του πνεύµατος της οµαδικότητας και της συνεργασίας 

 

 

Οι υπεύθυνοι του Προγράµµατος 

Κορωναίου Αγγελική ΠΕ02 

Καρανικόλας Μιχάλης ΠΕ07 

 
 

 


