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Από την Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή  5 Ιουνίου  2015 πραγματοποιήθηκε 

η δεύτερη  οργανωτική  συνάντηση (2nd Transnational Project Meeting) του 

project  “ LET'S STOP VIOLENCE AT SCHOOL THROUGH ART, SPORTS 

AND LITERATURE”. 

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους καθηγητές Θάνο Τσακνάκη (φιλόλογος) 

και την Αλεξία Πετεινάρα (μαθηματικός). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 

σχολείο της Τουρκίας στην πόλη Göksun της επαρχίας Kahramanmaras. 

Η μετάβαση στον τόπο πραγματοποίησης της συνάντησης των εκπαιδευτικών των 

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έγινε μέσω Κωνσταντινούπολης. Η 

υποδοχή των Τούρκων και η φιλοξενία τους ήταν πολύ θερμή. 

Την 1η μέρα (έναρξη των συνεδριών) οι καθηγητές – εκπρόσωποι – των σχολείων 

από την Αθήνα (Ελλάδα), το Siauliai (Λιθουανία) και τη Vila Pouca de Aguiar 

(Πορτογαλία) έγιναν δεκτοί στο σχολείο «Göksun Anadolu Lisesi» με ιδιαίτερο 

θερμή και εγκάρδια υποδοχή.  

 

Στην πρώτη συνεδρία έγινε αποτίμηση των δράσεων της συνάντησης των μαθητών 

στην Αθήνα  τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του 1ου Learning, Teaching, 

Training Activity. Παρουσιάστηκε το υλικό που ετοίμασαν οι μαθητές μετά την 

πρώτη αυτή δράση και συζητήθηκε η επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίων 

που προορίζονται για το Intellectual Output. 
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Οι αποστολές των εκπαιδευτικών συναντήθηκαν με τις αρχές της Πόλης, το 

Δήμαρχο, τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης και τον Νομάρχη (κυβερνήτη) της 

περιοχής. 

 

Την επόμενη ημέρα στη δεύτερη συνεδρία, σχεδιάστηκαν οι δράσεις και ο 

προγραμματισμός της επικείμενης συνάντησης των μαθητικών αποστολών στην 

Πορτογαλία (τον ερχόμενο Νοέμβριο) για το 2ο  Learning, Teaching, Training 

Activity. Σχεδιάστηκαν οι επόμενοι στόχοι, εργασίες και παρουσιάσεις που 

απαιτεί το Πρόγραμμα καθώς επίσης καθορίστηκαν οι ημερομηνίες που θα 

πραγματοποιηθούν οι επόμενες διεθνικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που 

προβλέπονται από το πρόγραμμα.  
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Οι αποστολές το απόγευμα επισκέφτηκαν ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα της 

περιοχής. 

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των αποστολών 

στην Καππαδοκία, συνοδεία του Διευθυντή του Σχολείου υποδοχής και του 

Προϊσταμένου Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του περιεχομένου της παρουσίασης της 

τουρκικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
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Στην τρίτη συνεδρία παρουσιάστηκε από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ο τρόπος 

που έχει οργανωθεί η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος  και ανταλλάχθηκαν 

απόψεις και προτάσεις για το σχεδιασμό της. Συζητήθηκε επίσης η δομή που θα 

πρέπει να έχει το Intellectual Output (κεφάλαια, τίτλοι, περιεχόμενο). 

Το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

σχολείου υποδοχής. 

Την επόμενη και τελευταία ημέρα αυτής της συνάντησης πραγματοποιήθηκε 

εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη Kahramanmaras, με επισκέψεις σε ιστορικά 

μνημεία, αξιοθέατα και στο Μουσείο της πόλης. 

Το απόγευμα έγινε η λήξη εργασιών και σε μία θερμή αποχαιρετιστήρια τελετή, οι 

σύνεδροι αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα της χώρας τους ενώ παρέλαβαν από το 

Διευθυντή του σχολείου υποδοχής, τη βεβαίωση συμμετοχής τους. 

 

Θάνος Τσακνάκης 

Αλεξία Πετεινάρα 

 

Για περισσότερο φωτογραφικό υλικό επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 

προγράμματος http://www.artvsviolence.eu/Gogsun.htm 
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