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Κατά το χρονικό διάστημα από 8-11-2015 έως και 14-11-2015 οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου μας, Τσακνάκης Αθανάσιος κλάδου ΠΕ02, Τσιγκρή Βιργινία κλάδου 

ΠΕ02, Πετεινάρα Αλεξάνδρα κλάδου ΠΕ03 και Κοντού Ασημίνα κλάδου ΠΕ06 

και 16 μαθητές του Σχολείου μας, μετακινήθηκαν στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS 

- Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη με Αριθμό Σύμβασης Ι.Κ.Υ.:2014-1-LT01-KA201-

000620_3 EPLUS LINK και τίτλο: «LET’S STOP VIOLENCE AT SCHOOL 

THROUGH ART, SPORTS AND LITERATURE». Αυτή ήταν η 2η συνάντηση των 

μαθητών των 4 σχολείων που συμμετέχουν στο παραπάνω Πρόγραμμα (2nd 

Learning, Teaching, Training activity). 

Η μετάβαση στο Vila Pouca de Aguiar της Πορτογαλίας, τόπο πραγματοποίησης 

της συνάντησης των εκπαιδευτικών και μαθητών των χωρών που συμμετέχουν 

στο Πρόγραμμα, έγινε μέσω Ζυρίχης. Επειδή υπήρχε μεγάλος χρόνος αναμονής 

μέχρι την πτήση μας για το Πόρτο, οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές του 8ου 

Λυκείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν μία βόλτα στην πόλη της Ζυρίχης, να 

επισκεφθούν τη λίμνη της πόλης και να βγάλουν αξέχαστες φωτογραφίες. 

 

Το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε διαμορφώθηκε από την αποστολή της 

Πορτογαλίας.  

Μετά την άφιξή μας στο Πόρτο (μέσω Ζυρίχης) μεταβήκαμε με λεωφορείο του 

Δήμου της Vila Pouca d’Aguiar στην ομώνυμη πόλη. Οι αποστολές μετά την 

εγκατάστασή τους στο ξενοδοχείο είχαν μια σύντομη συνάντηση. Οι μαθητές που 

είχαν ήδη γνωριστεί κατά τη διάρκεια του 1st Learning, Teaching, Training 
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activity στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και με τις επαφές που 

ανέπτυξαν μέσω της επίσημης σελίδας του Προγράμματος στο Facebook 

αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς και ήταν φανερή η χαρά που είχαν για τις 

επόμενες μέρες στις οποίες θα ανέπτυσσαν κοινές δραστηριότητες.   

Την 1η ημέρα (έναρξη της συνάντησης) έγινε η επίσημη υποδοχή των αποστολών 

στο κεντρικό σχολείο του συγκροτήματος σχολείων της Πορτογαλίας, από την 

σχολική κοινότητα.  

 

Κατόπιν στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο του σχολείου έγινε η κεντρική 

παρουσίαση της αποστολής από το σχολείο της Τουρκίας και αφορούσε την 

παραδοσιακή τέχνη του Ebru. Μετά την παρουσίαση αυτή όλες οι ομάδες 

συναντήθηκαν με το Δήμαρχο, στο Δημαρχείο της Πόλης σε μία σύντομη αλλά 

θερμή υποδοχή.  

Μετά το γεύμα που έγινε στο εστιατόριο του σχολείου, οι μαθητές ανέπτυξαν μια 

καλλιτεχνική δραστηριότητα με τίτλο «Αξιομνημόνευτα ποιήματα» στην εθνική 

γλώσσα και στα Αγγλικά στο Πάρκο Pedras Salgadas. Η 1η ημέρα έκλεισε με την 

παρουσίαση της Πορτογαλικής αποστολής «Πορτογαλική κουζίνα και παραδοσιακή 

μουσική».  

Την 2η ημέρα παρουσίασε η Λιθουανική αποστολή «παιδικά παιχνίδια και 

τραγούδια της χώρας». Ακολούθησε επίσκεψη στο Μουσείο της πόλης και 

εκπαιδευτική επίσκεψη στα ρωμαϊκά ορυχεία Tesminas σε ένα πρόγραμμα με 

τίτλο:  «η επίδραση των ορυχείων χρυσού στην κουλτούρα και την αρχαιολογική 
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κληρονομιά της περιοχής». Αργά το απόγευμα επισκεφθήκαμε ένα πρότυπο 

κέντρο περίθαλψης ηλικιωμένων το οποίο επισκέπτονται σε σταθερή βάση οι 

μαθητές των σχολείων της Πορτογαλίας και στο οποίο οι μαθητές έπαιξαν, 

τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που τους 

επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.   

 

Την 3η ημέρα ήταν η σειρά του 8ου Λυκείου για την κεντρική του παρουσίαση. Ο 

τίτλος της παρουσίασής μας ήταν: «Χορός, ως σωματική έκφραση και ως έκφραση 

συλλογικότητας – από τον Όμηρο μέχρι σήμερα». Η δράση αυτή ήταν μία 

παρουσίαση διάρκειας 1 ώρας στην οποία οι μαθητές μας μέσα από διάδραση 

ανάμεσα στο θεατρικό παιγνίδι, τα βίντεο, τα τραγούδια και τα αποσπάσματα από 

επιλεγμένες ταινίες που προβάλλονταν σε διαδραστικό πίνακα, παρουσίασαν την 

ιστορίας της Ελλάδας μέσα από τη συλλογική δράση του χορού και τις διάφορες 

εκφάνσεις του.  
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Το απόγευμα της ίδιας μέρας όλες οι ομάδες μετέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο 

της πόλης όπου ασχολήθηκαν με αθλοπαιδιές και παραδοσιακά πορτογαλικά 

παιγνίδια. 

Την 4η ημέρα το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη του 

Πόρτο. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο των Ανακαλύψεων στο οποίο με πολύ 

ελκυστικό τρόπο οι μαθητές έμαθαν ή άκουσαν ξανά για τις ανακαλύψεις του Νέου 

Κόσμου. Περιηγηθήκαμε στην ιστορική πόλη και επιστρέψαμε στη Vila Pouca d’ 

Aguiar για δείπνο στο εστιατόριο του σχολείου και μια μικρή γιορτή που είχαν 

διοργανώσει οι μαθητές του σχολείου με παραδοσιακά πορτογαλικά όργανα και 

τραγούδια. 
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Την 5η και τελευταία ημέρα επισκεφθήκαμε τον ποταμό Duro, το Μουσείο και ένα 

Παραδοσιακό Οινοποιείο (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco). Στην 

επιστροφή πραγματοποιήθηκε μία συνεδρία των καθηγητών των ομάδων για ένα 

σύντομο απολογισμό και οργάνωση  της εξέλιξης του Προγράμματος.  

Ακολούθησε τελετή και δείπνο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 

συγκροτήματος σχολείων της Πορτογαλίας. Έγινε η  απονομή των Βεβαιώσεων 

στις αποστολές από το Διευθυντή του σχολείου και οι μαθητές αποχαιρετίστηκαν 

δίνοντας ευχές για μια σύντομη συνάντησή τους και πάλι.  
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Την επόμενη το πρωί οι αποστολές αναχώρησαν μέσω Πόρτο για την πόλη τους. 

 

 

Θάνος Τσακνάκης 

Βιργινία Τσιγκρή 

Αλεξία Πετεινάρα 

Νανίνα Κοντού  

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις κατά τη διάρκεια του 2nd Learning, 

Teaching, Training activity και άφθονο φωτογραφικό υλικό επισκεφθείτε την 

επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.artvsviolence.eu/Portugal.htm. 

Επίσης εδώ: 

http://www.artvsviolence.eu/Portugal/Greece_Presentation/Erasmus_magazin

e_Greece_final.pdf , μπορείτε να βρείτε ένα καλαίσθητο ημερολόγιο που 

φτιάχτηκε από το σχολείο της Πορτογαλίας και συμπλήρωσαν όλες οι αποστολές 

(συμπληρωμένο από τους μαθητές της Ελλάδας) περιγράφοντας τις εντυπώσεις 

τους από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.  
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