
ΑΑΝΤΕΠΙΣΚΨΗΝΤΕΠΙΣΚΨΗ  ΤΩΝΤΩΝ Ε ΕΛΛΉΝΩΝΛΛΉΝΩΝ  ΣΤΟΣΤΟ Β ΒΕΡΟΛΙΝΟΕΡΟΛΙΝΟ ( (15 Έλληνες και 15 Γερμανοί μαθητές)
θεματικό πλαίσιο: „το σπίτι ως βασικό στοιχείο και μεταφορά ανθρώπινης συνύπαρξης - συστημική θεωρία για παιδιά“
κέντρο βάρους στο Βερολίνο „Το οικολογικό σπίτι, εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσικη ανάπτυξη“ 

τρίτη 27. Νοεμβρίου
8.00- 12.00 προετοιμασία του προγράμματος, εργαστήρι „το οικολογικό σπίτι / το παγκόσμιο κλίμα“ στο σχολείο μας

πρώτη ενότητα: επιστημονική ανάλυση του ενεργητικού συστήματος του σχολείο μας, μετρήσεις του CO2,
συμμετέχουν μόνο οι Γερμανοί μαθητές, υπεύθυνος είναι ο δήμος (Senatsverwaltung) και www.EPIZ-Berlin.de,

12.00 προβολή μιας ταινίας για την εξέλιξη του Βερολίνου, σχετικά με την αρχιτεκτονική ως προετοιμασία
δυο μαθητές προετοιμάζουν την ξενάγηση στην συνοικία μας για τους Έλληνες επισκέπτες.

το βράδυ 22.25 Άφηξη των Ελλήνων στο αεροδρόμιο Tegel
τετάρτη 28. Νοεμβρίου
9.30 Έλληνες και Γερμανοί μαθητές και καθηγητές είναι στο σχολείο
9.30-9.50 συνάντηση των Ελλήνων καθηγητών στην αίθουσα καθηγητών με τους Γερμανούς καθηγητές, „κολατσιό“
9.50-10.15 συνάντηση των Ελλήνων μαθητών στην είσοδο, προβολή μιας ταινίας για την εξέλιξη του Βερολίνου, σχετικά με την οικοδόμηση
10.20-11.30 δυο μαθητές κάνουν μια ξενάγηση στην συνοικία μας για τους Έλληνες επισκέπτες, θέμα: εξελίξη της κατοικίας και αρχιτεκτονικής
11.30-11.45 Διαλείμμα στην αυλή
11.45-12.30 συνάντηση των Ελλήνων καθηγητών  με την διεύθυνση του σχολείου μας „κολατσιό“
11.45- 12.30 συνάντηση των Ελλήνων μαθητών στην είσοδο, ξενάγηση από μαθητές: η λίμνη του σχολείου μας ως οικοσύστημα, τα ζώα στο σχολείο μας
12.30-12.55 δείπνο  στην τραπεζαρία του σχολείου μας
12.55-14.00 πρόβα του μουσικού προγράμματος στο μεγάλο αμφιθέατρο του σχολείου μας (επάνω)
14.00 Στην είσοδο: ξεκίνημα. Μόνο αυτοί οι Γερμανοί θα πάνε μαζί μας στο μουσείο πού το θέλουν.
16.00 Μουσείο φυσικής ιστορίας, ξενάγηση, (εξέλιξη βιολογικών συστημάτων) η συμμετοχή των Γερμανών μαθητών είναι εθελοντική
18.00 Οι Γερμανοί συναντιούνται με  τους Έλληνες μαθητές στην είσοδο του μουσείου  φυσικής ιστορίας
19.00 συνάντηση  των Ελλήνων και Γερμανών καθηγητών στο εστιατόριο „Haus "KOS", κοντά στο σταθμό του μετρό „Frankfurter 

Tor“, διεύθυνση Karl-Marx-Allee 129, θα έρθουν επίσης εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού κέντρου βιώσιμης ανάπτυψης (o 
κύριος Schwarz) και του συνδέσμου Γερμανών προσκόπων (o κύριος Leiberg )

πέμπτη 29. Νοεμβρίου
8.00 συνάντηση των Ελλήνων μαθητών στην είσοδο του σχολείου μας
8.00-9.30 συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών σε κανονικά μαθήματα του σχολείου μας
9.50-11.20 συνάντηση των Ελλήνων μαθητών στην είσοδο του σχολείου μας, μετά: παιχνίδι με διδακτικό χαρακτήρα (Planspiel) οικολογία της 

μεγαλούπουλης και βιώσιμη ανάπτυξη, διευθύνουν μαθητές μαζί με τους καθηγητές Γεωγραφίας, Αν υπάρχει χρόνος θα παίξουν 
το επιτραπέζιο παιχνίδι „Keep cool“ για την  βιώσιμη ανάπτυξη (www.climate-game.net) online: http://keep-cool-online.de  
ή θα κοιτάξουν την ιστοσελίδα www.klimatarier.com/de/index για την οικολογική διατροφή (όλα Αγγλικά /Γερμανικά)

11.20-11.45 δείπνο  στην τραπεζαρία του σχολείου μας
12.00- 13.00 κοινό μουσικό πρόγραμμα στο μεγάλο αμφιθέατρο του σχολείου μας
13.00 συνάντηση των Ελλήνων και Γερμανών μαθητών στην είσοδο του σχολείου μας, ξεκίνημα στο κέντρο της πόλης
14.45 συνάντηση των Ελλήνων και Γερμανών μαθητών στην είσοδο της Βουλής (Bundestag), συνάντηση με εκπρόσωπους των πρασίνων

περίπατος στο κέντρο στο μνημείο του Ολοκαυτώματος
19.00 εθελοντικά Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών στο „Pfefferberg“ Schönhauser Allee 176, κοντά στο σταθμό του μετρό Senefelder Platz (είσοδος ελεύθερη)

ή: 19.30 στην εκκλησία Marienkirche στο σταθμό Alexanderplatz: μουσική για το θέμα „το βράδυ“ 5,00 Ευρώ
παρασκευή 30. Νοεμβρίου
8.00 συνάντηση των Ελλήνων και Γερμανών μαθητών στην είσοδο του σχολείου μου
8.00-9.30 Οικολογικό εργαστήρι στα αγγλικά / δεύτερη ενότητα: η αλλάγή του κλίματος (βλέπε παραπάνω)
9.50-11.20 Οι Γερμανοί μαθητές δείχνουν στους Έλληνες τα αποτέλματα του πρώτου εργαστηριού (βλέπε παραπάνω)

Αν υπάρχει χρόνος: πείραμα με φωτοβολταικά (καθηγητές φυσικής)
11.20-11.45 Διάλειμμα για φαγητό / Αυτή την ημέρα οι γονείς προετοιμάζουν φαγητό για τους Έλληνες και Γερμανούς μαθητές
11.45 - τέλος Οικολογικό εργαστήρι στα αγγλικά / τρίτη ενότητα
18.30 εθελοντικά Συναυλία με χορωδία σχετικά με την παραμονή Χριστουγέννων, Taborkirche Kreuzberg, είσοδος ελεύθερη

για καθηγητές: 22.00 Martha-Kirche Kreuzberg κλασική μουσική με εκκλησιαστικό όργανο και συνθεσάιζερ 
σάβατο 1. Δεκεβρίου
10.00 Όλοι συναντιούνται στο κέντρο για την ιστορία του τοίχους, κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού Nordbahnhof, δυεύθυνση 

Bernauer Str. 111, επίσκεψη του τοίχους διαφορετικότητα και εξέλιξη πολιτικών συστημάτων
και στο παρεκκλίσι της συμφιλίωσης (οικολογικη αρχιτεκτονική)

12.30-13.15 Ξενάγηση στο οικοδομικό πρότζεκτ: Holzmarkt, κοντά στο σταθμό του μετρό Jannowitzbrücke (www.holzmarkt.com)
13.15-14.15 Διάλειμμα για φαγητό
14.45-16.00 Ξενάγηση με εργαστήρι στο Εβραικό μουσείο, κοντά στο σταθμό του μετρό Kochstr. διεύθυνση: Lindenstraße 9-14
16.00-17.30 βόλτα
17.30 Όλοι συναντιούνται στο σταθμό του ηλεκτρικού Anhalter Bahnhof, μετά:
18.00-19.30 Χριστουγεννιάτικο ορατόριο του Μπαχ στην εκκλησία St. Lukas Kirche διέθυνση Bernburger Str. 3-5, (είδοδος ελεύθερη)
20.15 Αποχαιρετιστήριο πάρτι με μαθητές, γονείς και οργανωτές στην τραπεζαρία του σχολείου μας, Rigaer Str. 81-82
κυριακή 2. Δεκεβρίου ελεύθερη μέρα
εθελοντικά 10.00, Χριστουγεννιάτικη μουσική στο Καθεδρικό ναό του Βερολίνου (Berliner Dom), μετά μια βόλτα στο κέντρο 

Το βράδυ 17.00 Συνάντηση στο αεροδρόμιο του Tegel
19.00 αναχόρηση στην Αθήνα με στάση στο Μόναχο

http://www.EPIZ-Berlin.de/
http://www.holzmarkt.com/
http://www.klimatarier.com/de/index
http://keep-cool-online.de/
http://www.climate-game.net/
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