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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

ΝοέμβριοςΝοέμβριος 20112011



ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα σχολικήςσχολικής σύμπραξηςσύμπραξης
Comenius Comenius τουτου 6/6/θέσιουθέσιου ΔημοτικούΔημοτικού ΣχολείουΣχολείου

ΛουσικώνΛουσικών ΑχαΐαςΑχαΐας, , χρηματοδοτούμενοχρηματοδοτούμενο απόαπό τηντην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση

ΑριθμόςΑριθμός ΆδειαςΆδειας: 2010.1.IT2.COM06.14339 2: 2010.1.IT2.COM06.14339 2

««Open Doors to Open Doors to 
Europe our fantastic Europe our fantastic 

taletale»»



�� ΗΗ επίσκεψηεπίσκεψη σταστα ΛουσικάΛουσικά τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας

έγινεέγινε τοτο ΝοέμβριοΝοέμβριο τουτου 20112011



�� ΞεκίνησεΞεκίνησε μεμε μιαμια περιήγησηπεριήγηση μικρώνμικρών καικαι

μεγάλωνμεγάλων στοστο δάσοςδάσος τηςτης ««ΣτροφιλιάςΣτροφιλιάς»» καικαι

τηντην παραλίαπαραλία τηςτης ««ΚαλόγριαςΚαλόγριας»»..



�� ΑκολούθησεΑκολούθησε ξενάγησηξενάγηση στοστο ΚέντροΚέντρο

ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕνημέρωσηςΕνημέρωσης στοστο ΛάππαΛάππα..



�� ΕπίσκεψηΕπίσκεψη

στηνστην

ΑρχαίαΑρχαία

ΟλυμπίαΟλυμπία……



�� ……μεμε πολλέςπολλές δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι

αγωνίσματααγωνίσματα γιαγια μικρούςμικρούς καικαι μεγάλουςμεγάλους..



�� ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε ελαιώνεςελαιώνες καικαι ελαιοτριβείαελαιοτριβεία..



�� ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικό & & ΛαογραφικόΛαογραφικό
μουσείομουσείο ΛουσικώνΛουσικών καικαι ξενάγησηξενάγηση απόαπό τοντον ΠατέραΠατέρα
ΚωνσταντίνοΚωνσταντίνο ((εφημέριοεφημέριο τουτου ΝαούΝαού καικαι ιδρυτήιδρυτή τουτου
μουσείουμουσείου).).



�� ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε άλλαάλλα ελληνικάελληνικά σχολείασχολεία όπωςόπως

τοτο 11οο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΚάτωΚάτω ΑχαΐαςΑχαΐας……



�� ……όπουόπου οιοι ξένοιξένοι μαςμας είχανείχαν τηντην ευκαιρίαευκαιρία νανα

συναντηθούνσυναντηθούν μεμε μαθητέςμαθητές καικαι

εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς όπωςόπως καικαι μεμε τοντον πρόεδροπρόεδρο

τηςτης ΣχολικήςΣχολικής ΕπιτροπήςΕπιτροπής σχολείωνσχολείων ΑΑ//θμιαςθμιας

εκπεκπ//σηςσης τουτου ΔήμουΔήμου ΔυτικήςΔυτικής ΑχαΐαςΑχαΐας……



�� ……καικαι φυσικάφυσικά επίσκεψηεπίσκεψη στοστο σχολείοσχολείο μαςμας, , τοτο
6/6/θέσιοθέσιο ΔημοτικόΔημοτικό ΣχολείοΣχολείο ΛουσικώνΛουσικών..



�� ΕκείΕκεί γνωρίστηκανγνωρίστηκαν μεμε μαθητέςμαθητές καικαι

εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς καικαι παρακολούθησανπαρακολούθησαν όλαόλα

όσαόσα ετοίμασανετοίμασαν τουςτους προηγούμενουςπροηγούμενους μήνεςμήνες

τατα παιδιάπαιδιά μαςμας γιαγια τηντην επίσκεψήεπίσκεψή τουςτους..



�� ΟιΟι μαθητέςμαθητές καικαι οιοι μαθήτριεςμαθήτριες λοιπόνλοιπόν

καλωσόρισανκαλωσόρισαν τουςτους καλεσμένουςκαλεσμένους……



�� ……τραγούδησαντραγούδησαν……



�� ……χόρεψανχόρεψαν……



�� ……διασκέδασανδιασκέδασαν……



�� ……παρουσίασανπαρουσίασαν τητη δουλειάδουλειά τουςτους……



�� ……έβαλανέβαλαν τουςτους ξένουςξένους καικαι τουςτους δασκάλουςδασκάλους

τουςτους νανα χορέψουνχορέψουν……



�� ……κέρασανκέρασαν γλυκάγλυκά καικαι καφέκαφέ πουπου

προετοίμασανπροετοίμασαν μεμε τητη φροντίδαφροντίδα τωντων γονέωνγονέων

τουςτους καικαι τωντων εκπεκπ//κώνκών……



�� ……καικαι αντάλλαξαναντάλλαξαν μεμε τουςτους ξένουςξένους δώραδώρα

κάρτεςκάρτες κικι ευχέςευχές..



�� ΑκόμαΑκόμα, , βοήθησανβοήθησαν στηνστην προετοιμασίαπροετοιμασία καικαι

τοτο σερβίρισμασερβίρισμα τουτου ««ελληνικούελληνικού»» γεύματοςγεύματος

πουπου ετοίμασανετοίμασαν οιοι γονείςγονείς καικαι κηδεμόνεςκηδεμόνες στοστο

προαύλιοπροαύλιο τουτου τουτου σχολείουσχολείου……



�� ……καικαι διασκέδασανδιασκέδασαν μεμε τοτο συγκρότημασυγκρότημα τουτου

κυρίουκυρίου ΦραγκίσκουΦραγκίσκου……



�� ……πουπου ξεσήκωσεξεσήκωσε μεμε τοτο παραδοσιακόπαραδοσιακό

τραγούδιτραγούδι καικαι τοτο κέφικέφι τουτου ΈλληνεςΈλληνες καικαι

ξένουςξένους……



�� ……κλείνονταςκλείνοντας τηντην επίσκεψηεπίσκεψη τωντων καλεσμένωνκαλεσμένων

στοστο σχολείοσχολείο μεμε τοντον καλύτεροκαλύτερο δυνατόδυνατό τρόποτρόπο..



�� ΒέβαιαΒέβαια, , κατάκατά τηντην επίσκεψηεπίσκεψη τωντων ξένωνξένων στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα υπήρξευπήρξε ηη δυνατότηταδυνατότητα γιαγια

περιήγησηπεριήγηση σταστα αξιοθέατααξιοθέατα τηςτης περιοχήςπεριοχής, , 
ξενάγησηξενάγηση σεσε αρχαιολογικούςαρχαιολογικούς χώρουςχώρους απόαπό

τοντον αρχαιολόγοαρχαιολόγο κοκο ΒασΒασ. . ΑργυρόπουλοΑργυρόπουλο……



�� ……προσφοράπροσφορά γεύματοςγεύματος αλλάαλλά καικαι

αναμνηστικώναναμνηστικών δώρωνδώρων απόαπό τοτο δήμοδήμο

ΔυτικήςΔυτικής ΑχαΐαςΑχαΐας πουπου πάνταπάντα μαςμας στηρίζειστηρίζει σεσε

κάθεκάθε πρωτοβουλίαπρωτοβουλία μαςμας……



�� ……μεγάλεςμεγάλες δόσειςδόσεις απόαπό γεύσηγεύση ΕλλάδαςΕλλάδας……



�� ……μεγάλεςμεγάλες δόσειςδόσεις ««νεανικήςνεανικής»» τρέλαςτρέλας……



�� ……αλλάαλλά καικαι πολλήπολλή δουλειάδουλειά στοστο ΠνευματικόΠνευματικό

ΚέντροΚέντρο τουτου ΔήμουΔήμου ΔυτικήςΔυτικής ΑχαΐαςΑχαΐας πουπου μαςμας

παραχωρήθηκεπαραχωρήθηκε γιγι αυτόαυτό τοτο σκοπόσκοπό……



�� ……όπουόπου παρουσιάστηκεπαρουσιάστηκε ηη πρόοδοςπρόοδος τωντων

εργασιώνεργασιών τωντων μαθητώνμαθητών κάθεκάθε χώραςχώρας, , 
αξιολογήθηκεαξιολογήθηκε ηη πορείαπορεία τουτου

προγράμματοςπρογράμματος, , συλλέχτηκεσυλλέχτηκε τοτο υλικόυλικό τουτου

τελικούτελικού προϊόντοςπροϊόντος καικαι πάρθηκανπάρθηκαν

αποφάσειςαποφάσεις γιαγια τηντην έκδοσηέκδοση τουτου τελικούτελικού

προϊόντοςπροϊόντος..



�� ΈτσιΈτσι, , έκλεισεέκλεισε ηη επίσκεψηεπίσκεψη τωντων ξένωνξένων

εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών στηστη χώραχώρα μαςμας καικαι ξεκίνησεξεκίνησε

ηη προετοιμασίαπροετοιμασία γιαγια τηντην επόμενηεπόμενη επίσκεψηεπίσκεψη

τωντων εταίρωνεταίρων στηνστην ΤουρκίαΤουρκία..
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