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Αυτό το πρόγραμμα (πρότζεκτ) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Προγράμματος Δια 
Βίου Μάθησης. Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης βαραίνει μόνο τον συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν. 

 Σελίδα 1 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 23 – 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 
TAURAGE, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
TAURAGES ŽALGIRIU GIMNAZIJA, MOKSLEIVIU AL. 14, TAURAGE 72288, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
www.zalgiriai.taurage.lm.lt 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 1) Δελημπέης Γεώργιος (συντονιστής, Πληροφορικής), 
 2) Τσούλου Γεωργία (Αγγλικών) 
ΜΑΘΗΤΕΣ:  1) Δρούλια Αφροδίτη, 2) Καράμπελας Νικόλαος, 3) Καζάκου Γεωργία 
 4) Ασβεστά Αικατερίνη 
 
 
Το τέταρτο και προτελευταίο ταξίδι της ομάδας Comenius μας οδήγησε στη Λιθουανία και 
συγκεκριμένα στο Taurage, μία πόλη 30,000 κατοίκων 3,5 ώρες μακριά από την πρωτεύουσα 
Βίλνιους. Η προετοιμασία για το συγκεκριμένο ταξίδι είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα με σκοπό 
να εξοικειωθεί η ομάδα με θέματα γλωσσικά, επικοινωνιακά, κοινωνικά και κυρίως 
πολιτισμικά. Οι μαθητές είχαν ήδη μία επαφή με τους Λιθουανούς συμμαθητές τους από την 
τελευταία γνωριμία και συνάντησή τους τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της ελληνικής 
εβδομάδας φιλοξενίας Comenius. Ωστόσο όμως ερευνήσανε στο Διαδίκτυο για περισσότερες 
πληροφορίες γύρω από τη Λιθουανία και για την περιοχή του Taurage, που ήταν ο τελικός 
προορισμός μας. Γι’ αυτό το σκοπό προετοιμάσανε παρουσιάσεις Powerpoint σχετικές με τα 
θέματα της επίσκεψής μας, όπως και μία ταινία μικρού μήκους. Ένα κεντρικό σημείο της 
επίσκεψης ήταν το Comenius Film Festival στο οποίο συμμετείχανε όλα τα ευρωπαϊκά 
σχολεία με μία ταινία με θέμα «Τα πρότυπα των ευρωπαίων μαθητών». 
Στο ενδιάμεσο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έγινε η ανταλλαγή ευχών μεταξύ των 
ευρωπαίων μαθητών μέσω ερασιτεχνικών βιντεοκλίπ. 
 
  

http://www.zalgiriai.taurage.lm.lt/
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1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
Σάββατο, 21.3.2015 

 Άφιξη ελληνικής ομάδας. 
 
Κυριακή, 22.3.2015 

 Εκδρομή στην πόλη Siauliai, επίσκεψη στο «Λόφο των σταυρών» και μιας ανδρικής 
μονής Φραγκισκανών. 

 Δείπνο καλωσορίσματος όλων των ομάδων. 
 
Δευτέρα, 23.3.2015 

 Καλωσόρισμα στο σχολείο με ομιλίες, παρουσιάσεις, μουσικές και χορευτικές 
επιδείξεις μαθητών. 

 Επισκέψεις σε αίθουσες διδασκαλίας: Χημεία, Φυσική, Ρομποτική, Βιολογία, 
Καλλιτεχνικά. 

 (Workshop) Παρουσιάσεις Powerpoint «Αυθεντίες/ πρότυπα ανάμεσά μας – 
ευρωπαϊκές προσωπικότητες» 

 Διαμοίραση ημερολογίων Comenius 
 Συναυλία με τον τραγουδιστή όπερας Liudas Mikalauskas. 
 Συνέντευξη με τον L. Mikalauskas 
 (Workshop) Γνωριμία της πόλης Tauragė σε ομάδες και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στην αίθουσα 
 Δείπνο 
 Αθλητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, όπως τοίχος 

αναρρίχησης, ποδόσφαιρο κ.λπ. 
 Μάθημα αστρονομίας: παρακολούθηση έναστρου ουρανού μέσα από τηλεσκόπιο 
 Διασκέδαση: ντίσκο στο σχολείο 

 
Τρίτη, 24.3.2015 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου: «Εγώ πριν και μετά το Comenius Project» 
 Συμπλήρωση στο Comenius Forum: «Σκέψεις μαθητών για το Comenius» 
 (Workshop) Οι εμπειρίες από τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius, 

καλές επιλογές στη ζωή. 
 Λιθουανικά τραγούδια (αίθουσα μουσικής) – Λιθουανικοί χοροί 
 Επίσκεψη σε επιχειρήσεις (Ζαχαροπλαστικής J. Gečienės και εργοστάσιο 

προστατευτικών στολών Ansell Protective Solution Lithuania) 
 Πάρκο διασκέδασης/δράσης “Taurų Parkas” 
 Δείπνο στο καφέ “Pasanga” για τους καθηγητές 

 
Τετάρτη, 25.3.2015 

 Εκδρομή στην πρωτεύουσα Βίλνιους 
o Μουσείο εθνικής ιστορίας 
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o Κοινοβούλιο Λιθουανίας: ξενάγηση και συνομιλία με βουλευτή 
o Πύργος Gedimina 
o Παλιά πόλη Βίλνιους 

 Παραδοσιακό δείπνο στο “Senoji Kibinine” στο Trakai. 
 
Πέμπτη, 26.3.2015 

 Επίσκεψη στο δημαρχείο της πόλης Taurage. Συνάντηση με δήμαρχο. 
 Επίσκεψη στο εθνογραφικό μουσείο της πόλης 
 Πρόσκληση σε live εκπομπή τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού 
 Συμμετοχή σε παραδοσιακές πασχαλινές δραστηριότητες (χρωματισμός αυγών, 

πλέξιμο λουριών για το χέρι) 
 Επίσκεψη στο κέντρο ημερήσιας φιλοξενίας παίδων: δημιουργία ενός «δέντρου 

ευχών» 
 
Παρασκευή, 27.3.2015 

 (Workshop) «Αξίες των Ευρωπαίων νέων σήμερα». Παρουσίαση PowerPoint 
 Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και απονομές βραβείων. 
 Εκδρομή στο συνοριακό σταθμό με τη Ρωσία: επίσκεψη στο κέντρο ελέγχου των 

συνόρων και το τελωνείο 
 Δείπνο με πίτσα 
 Ντίσκο στο σχολείο 

 
Σάββατο, 28.3.2015 

 Εκδρομή στην παραλιακή πόλη Nidden. 
 Περίπατος στους αμμολόφους, στο ηλιακό ρολόι, επίσκεψη στο μουσείο Thomas 

Mann. 
 Μεσημεριανό 
 Επιστροφή στο Taurage 
 Αναχώρηση το βράδυ για το αεροδρόμιο του Βίλνιους 

 
Κυριακή, 29.3.2015 

 Άφιξη στην Ελλάδα. 
 
  



 
 
ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
27053 Λεχαινά, 
Ν. Ηλείας 

Αυθεντίες ευρωπαίων νέων – 
καλά πρότυπα, καλύτερο μέλλον 

 
Αρ. Σύμβασης ΙΚΥ 2013-1-PL1-COM06-38643 3  

 

Αυτό το πρόγραμμα (πρότζεκτ) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Προγράμματος Δια 
Βίου Μάθησης. Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης βαραίνει μόνο τον συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν. 

 Σελίδα 4 

2) ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
Γνωριμία και επαφή με τη λιθουανική κουλτούρα, τις παραδόσεις και την καθημερινότητα. 
Συζητήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φιλοξενία σε τάξεις διδασκαλίας και γνωριμία με 
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης λήφθηκε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) με σκοπό 
τη δημιουργία μελλοντικά ενός ηλεκτρονικού φωτογραφικού άλμπουμ του προγράμματος. 

 Παρουσιάσεις PowerPoint: 
o «Αυθεντίες/ πρότυπα ανάμεσά μας – Μία ευρωπαϊκή προσωπικότητα». 
o «Γνωρίστε το Taurage με ένα χάρτη στο χέρι» 
o «Οι αξίες των Ευρωπαίων νέων σήμερα» 

 Διαδικτυακή δραστηριότητα: 
o Συμπλήρωση ερωτηματολογίου «Εγώ πριν και μετά το Comenius Project» 
o Κατάθεση σκέψεων μαθητών στο Forum της ιστοσελίδας Comenius  

 Μουσική/Χορός: 
o Συμμετοχή σε μάθημα λιθουανικής μουσικής 
o Παρακολούθηση και συμμετοχή σε χορευτικές παραστάσεις 

 Βιωματικές συμμετοχές: 
o Συμμετοχή σε μαθήματα: Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ρομποτική, Καλλιτεχνικά 

και Αστρονομία (παρακολούθηση νυκτερινού ουρανού μέσω ενός 
τηλεσκοπίου) 

o Συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε χώρα σε εκπομπή του τοπικού 
ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Taurage 

o Αθλητικές δραστηριότητες στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου: τοίχος 
αναρρίχησης, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ. 

o Ομάδες εργασίας για προετοιμασία πασχαλινών αυγών 
o Πάρκο διασκέδασης (δάσος) 

 Γλωσσάρι: 
o Καταγραφή λέξεων-κλειδιών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μετάφρασή 

τους σε όλες τις γλώσσες των ευρωπαίων εταίρων 
 Συναυλία/Φεστιβάλ: 

o Παρακολούθηση όπερας στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου 
o Comenius Film Festival: Απονομή βραβείων ταινιών μικρού μήκους με θέμα 

«Πρότυπα νέων ανθρώπων» 
 Συναντήσεις/Συνεντεύξεις: 

o Συνέντευξη με τον τραγουδιστή όπερας Liudas Mikalauskas (τοπικό πρότυπο) 
o Συζήτηση με εκπροσώπους τοπικών επιχειρήσεων 
o Συνέντευξη με Λιθουανό βουλευτή στο κοινοβούλιο του Βίλνιους 
o Συνάντηση με το δήμαρχο του Taurage 

 Εκδρομές/ Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 
o Εκδρομή στην πόλη Siauliai: επίσκεψη στο «Λόφο των σταυρών», σε μία 

ανδρική μονή Φραγκισκανών και ξενάγηση στην πόλη 
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 Σελίδα 5 

o Επίσκεψη σε τοπική επιχείρηση ζαχαροπλαστικής (J. Gečienės) και στο  
εργοστάσιο προστατευτικών στολών Ansell Protective Solution Lithuania 

o Εκδρομή στην πρωτεύουσα Βίλνιους: ξενάγηση στο κοινοβούλιο, επίσκεψη 
μουσείου εθνικής ιστορίας 

o Επίσκεψη εθνογραφικού μουσείου της πόλης Taurage 
o Επίσκεψη στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας παίδων της καθολικής εκκλησίας 

στην πόλη Taurage 
o Εκδρομή στα σύνορα με τη Ρωσία κοντά την πόλη Panemune. Επίσκεψη σε 

συνοριακό σταθμό και παρακολούθηση επίδειξης ειδικά εκπαιδευμένων 
σκύλων για τη φύλαξη των συνόρων. 

o Εκδρομή στην παραλιακή πόλη Nidden. Πεζοπορία προς έναν από τους 
μεγαλύτερους αμμόλοφους της Ευρώπης. Ηλιακό ρολόι. Μουσείο θερινής 
κατοικίας του Thomas Mann. Μνημείο Λιθουανού τραγουδιστή V. Kernagis 
(πρότυπο για πολλούς Λιθουανούς). 

 
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

+ Πριν την επίσκεψη έγινε αποστολή ερασιτεχνικών βιντεο-κλιπ από τους μαθητές για 
τις χριστουγεννιάτικες ευχές. 

+ Χρήση του χώρου ομαδικών συζητήσεων (forum) και της ιστοσελίδας Comenius 
+ Πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Comenius. 
+ Έγινε ο απολογισμός της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Λιθουανία. 
+ Τέλος, έγινε ενημέρωση για το τελευταίο ταξίδι της ομάδας στη Γερμανία. 

Συζητήθηκαν οικονομικές και οργανωτικές λεπτομέρειες. 
 
4) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 Η εμπειρία της επίσκεψης σε μία χώρα όπως η Λιθουανία είχε οφέλη εκπαιδευτικά 
και προσωπικά. Το να επισκεφθείς μία χώρα πρακτικά άγνωστη είναι συναρπαστικό 
και εκφοβιστικό ταυτόχρονα.  

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Λιθουανίας μας έδωσε τη μοναδική ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τη χώρα και τους ανθρώπους της. Περιλάμβανε πολλές εκδρομές, 
επισκέψεις και δραστηριότητες από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γνωρίσαμε πολλά 
στοιχεία από την πρόσφατη ιστορία τους, όπως και κοινωνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 Το σχολείο ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο, αισθητικά αρμονικό και άρτια 
εξοπλισμένο είτε από υλικοτεχνική είτε από τεχνολογική άποψη. Όλες οι αίθουσες 
διέθεταν διαδραστικό πίνακα, υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση για τους μαθητές στους 
υπολογιστές, στη βιβλιοθήκη και στις αίθουσες δραστηριοτήτων. 

 Υποστηρίζονταν οι μετασχολικές δραστηριότητες των μαθητών, γι’ αυτό πρόσφερε 
μαθήματα όπως Ρομποτική, διέθετε κλειστό γυμναστήριο με ποικίλα σπορ, όπως 
τοίχος αναρρίχησης, μαθήματα καλλιτεχνικής έκφρασης. 
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 Σελίδα 6 

 Θετική εντύπωση αποτέλεσε η συνέπεια και η οργανωτικότητα των Λιθουανών, 
καθώς δεν υπήρχε στιγμή αβεβαιότητας για τον ταξιδιώτη. 

 
5) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ 

+ Την Παρασκευή (20/5/2015) μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή μας 
(21/5/2015) από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας οι πιλότοι της αεροπορικής 
εταιρείας Lufthansa είχαν κηρύξει διήμερη στάση εργασίας. Μετά από πολύωρες 
αναμονές στην τηλεφωνική γραμμή της εταιρείας καταφέραμε να μας αλλάξουν τα 
εισιτήρια με την Aegean Airlines μέσω Βαρσοβίας για Βίλνιους. 

+ Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και πολυποίκιλο, ωστόσο όμως 
απαιτητικό από άποψη φυσικής αντοχής. Υπήρχε λίγος ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση και η επιμονή να επισκεφθούμε όσο το δυνατό περισσότερους 
προορισμούς ήταν εξουθενωτικό. 

 
6) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΔΙΑΧΥΣΗ 

 Η πρώτη επαφή των μαθητών με τους Λιθουανούς οικοδεσπότες είχε γίνει κατά την 
επίσκεψή τους τον Οκτώβριο του 2014 κατά τη διάρκεια της ελληνικής εβδομάδας 
φιλοξενίας Comenius. Από τότε οι μαθητές κρατήσανε επαφή ανταλλάσσοντας 
μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα που βοήθησε να αμβλυνθούν 
αρχικές φοβίες και ανασφάλειες. Επίσης, τους έδωσε και ένα ισχυρό κίνητρο να 
ασχοληθούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά. 

 Σχετικά με το ταξίδι υπήρχανε αρκετές ερωτήσεις και απορίες, μιας και προβλέπονταν 
ιδιαίτερα απαιτητικό και εξαντλητικό (σχεδόν 24 ώρες) με πολλές εναλλαγές μέσων 
μεταφοράς. Από την άλλη ήταν όμως μία ευκαιρία και γνωρίσαμε πολλά και 
διαφορετικά μέρη. 

 Τα οφέλη για τους Έλληνες μαθητές ήταν πολλά, καθώς εξάσκησαν την ικανότητά 
τους να συνδιαλέγονται σε μία ξένη γλώσσα, ανέπτυξαν δεξιότητες να λειτουργούν σε 
ομαδικό επίπεδο, εκτέθηκαν σε πολλαπλούς τρόπους μετάδοσης της γνώσης, 
γνώρισαν τον λιθουανικό πολιτισμό και τρόπο ζωής μέσω της φιλοξενίας τους από 
τους Λιθουανούς εταίρους τους, ταξίδεψαν στο εξωτερικό για πρώτη φορά και ίσως 
ανέπτυξαν θεαματικά την αίσθηση του Ευρωπαίου πολίτη.  

 Για τους εκπαιδευτικούς η επίσκεψη ήταν καταλυτική στο να συσφίξει περαιτέρω τις 
σχέσεις μεταξύ των ευρωπαίων συναδέλφων και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
σχετικά με μία χώρα που είναι εντελώς διαφορετική σε πολιτισμό και ιδιοσυγκρασία.  

 Όλη η ομάδα έγινε κοινωνός ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ευνοεί την 
αυτονομία του μαθητή και την ατομική πρωτοβουλία. Ήταν φανερό πως η Λιθουανία 
έχει επενδύσει με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό στο εκπαιδευτικό της σύστημα με 
αποτελέσματα που δύσκολα συναντώνται στο μέσο ελληνικό σχολείο. 

 Μετά την επιστροφή έγινε ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων, των μαθητών και 
των γονέων. Παρουσιάστηκαν μέσω ψηφιακού υλικού οι εμπειρίες, ενώ 
προσφέρθηκαν τοπικά εδέσματα. 



 
 
ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
27053 Λεχαινά, 
Ν. Ηλείας 

Αυθεντίες ευρωπαίων νέων – 
καλά πρότυπα, καλύτερο μέλλον 
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Αυτό το πρόγραμμα (πρότζεκτ) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Προγράμματος Δια 
Βίου Μάθησης. Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης βαραίνει μόνο τον συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν. 

 Σελίδα 7 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα http://comeniusproject.jimdo.com/  
 
Λεχαινά, 30/4/2015 
Ο υπεύθυνος υλοποίησης 
του προγράμματος 
 
Δελημπέης Γιώργος 

http://comeniusproject.jimdo.com/

