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Κατά το χρονικό διάστημα από 17-4-2016 έως και 24-4-2016  οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου μας, Τσακνάκης Αθανάσιος κλάδου ΠΕ02 και Πετεινάρα Αλεξάνδρα 

κλάδου ΠΕ03 μετακινήθηκαν στην Πορτογαλία (4th Transnational Project 

Meeting) στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος  «LET’S STOP VIOLENCE AT 

SCHOOL THROUGH ART, SPORTS AND LITERATURE». 

Η μετάβαση στη Vila Pouca d’ Aguiar της Πορτογαλίας, τόπο πραγματοποίησης 

της συνάντησης των εκπαιδευτικών των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, έγινε μέσω Κωνσταντινουπόλεως.  

Το Πρόγραμμα που ακολουθήθηκε διαμορφώθηκε από την αποστολή της 

Πορτογαλίας, η οποία και οργάνωσε την συνάντηση.  

Την πρώτη ημέρα έγινε η υποδοχή των αποστολών στο κεντρικό σχολείο του 

συγκροτήματος σχολείων της Πορτογαλίας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

συναντήθηκαν με τον σύλλογο καθηγητών και τον διευθυντή του σχολείου. 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα.  

 

Οι μαθητές του σχολείου ειδικής αγωγής του εκπαιδευτικού συγκροτήματος της 

πόλης παρουσίασαν μια μικρή συναυλία στους προσκεκλημένους εκπαιδευτικούς.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτη συνεδρίας έγινε η παρουσίαση του ημερολογίου από 

τη Λιθουανία. Επισημάνθηκαν κάποιες μικρές διορθώσεις και έγινε η τελική 

διαμόρφωση. Παρουσιάστηκε το ψηφιακό λεξικό από την Πορτογαλία το οποίο 

προσφέρθηκε στους εταίρους σε ένα DVD.  
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Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος 

από την Ελλάδα. Έγινε μια σύντομη περιήγηση και κάποιες διορθώσεις.  

 

Την 2η ημέρα πραγματοποιήθηκε μια υποδειγματική διδασκαλία από τους 

καθηγητές των αποστολών σε ένα τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων του 

επαγγελματικού λυκείου του εκπαιδευτικού συγκροτήματος.  

Στους μαθητές αυτούς έγινε επίσης μία σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου 

του προγράμματός μας και ακολούθησε συζήτηση μαζί τους. 

Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τον ιππικό όμιλο του δήμου. Ενημερωθήκαμε για τα 

εκπαιδευτικά του προγράμματα σε μαθητές ειδικής αγωγής που 

πραγματοποιούνται στον όμιλο αυτό.  
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Πριν από το δείπνο οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου του εκπαιδευτικού 

συγκροτήματος μας παρουσίασαν μία μικρή  θεατρική παράσταση. 

 

Κατά της διάρκεια της δεύτερη συνεδρίας, συνεχίστηκε η παρουσίαση του web site 

από την Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι διορθώσεις και ζητήθηκε από τους εταίρους 

να στείλουν στην κυρία Πετεινάρα (υπεύθυνη για το σχεδιασμό της σελίδας) όποιο 

άλλο υλικό νομίζουν ότι πρέπει να μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα για καλύτερη 

πληροφόρηση του κοινού σε σχέση με το Πρόγραμμα και τις δράσεις που έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι τότε αλλά και τις μελλοντικές. 
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Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την Τουρκία το Intellectual Output (βιβλίο – 

τελικό προϊόν του προγράμματος). Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις, 

και διορθώσεις  στο 1ο κεφάλαιο.  

Το απόγευμα οι εταίροι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες 

με τους μαθητές του Λυκείου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

 

Στην τρίτη συνεδρία, συνεχίστηκε η ανάγνωση του Intellectual Output. Έγιναν 

επίσης παρεμβάσεις, επισημάνσεις και διορθώσεις στο 2ο και 3ο κεφάλαιο, ώστε 

το βιβλίο να αποκτήσει την τελική του μορφή.  

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των αποστολών σε 

αξιοθέατα της περιοχής (Μεσαιωνικό κάστρο, εθνικός δρυμός). 

Το απόγευμα πριν το δείπνο οι αποστολές παρακολούθησαν στο εστιατόριο του 

ξενοδοχείου τους μία συναυλία που διοργάνωσαν οι μαθητές του Λυκείου της 

Πορτογαλίας. 
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Την τέταρτη ημέρα επισκεφθήκαμε ένα ιστορικό σχολείο της περιοχής στο οποίο 

μας ξενάγησε η Διευθύντρια στους χώρους του.  

Στη συνάντηση που είχαμε με τους καθηγητές του σχολείου συζητήσαμε για 

διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. 

 

Αργά το μεσημέρι όλες οι αποστολές μετέβησαν στο Πόρτο συνοδευόμενοι από 

καθηγητές της Πορτογαλίας.  

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην ιστορική βιβλιοθήκη (Libreria Lello) – 

βιβλιοπωλείο της πόλης. 
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Στο αποχαιρετιστήριο δείπνο έγινε λήξη εργασιών, απονεμήθηκαν οι βεβαιώσεις 

υπογεγραμμένες από το Διευθυντή του σχολείου υποδοχής και χαιρετηθήκαμε 

εγκάρδια υποσχόμενοι να μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά είτε σε ένα νέο 

πρόγραμμα Erasmus+, είτε ως απλοί επισκέπτες ο ένας στη χώρα του άλλου.  

 

 

Θάνος Τσακνάκης 

Αλεξία Πετεινάρα 

 

Για περισσότερο φωτογραφικό υλικό επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 

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