
    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 
Επίσκεψη Λιθουανών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio με θέμα “Social 

Integration Through Sport”, που υλοποιεί η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, 12 

εκπαιδευτικοί από το Kaunas της Λιθουανίας επισκέφθηκαν τη χώρα μας από 7 έως 14 Μάη 

2013. Την αντιπροσωπεία των 

Λιθουανών υποδέχτηκαν στις 

07/05/2013 η Σχολική Σύμβουλος 

47ης Περιφέρειας Δημοτικής 

Εκπαίδευσης κα Μ. Παρδάλη και ο 

Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 

Πολυδενδρίου κ. Αντ. Χριστόδουλος. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 

επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου Κ. 

Λαζαρίδη, όπου ο κ. Χριστόδουλος 

παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα της 

εβδομάδας. Ακολούθησε παρουσίαση 

των εκπαιδευτικών δράσεων κάθε 

φορέα, καθώς και το εισαγωγικό μέρος 

του σεμιναρίου Ολυμπιακής Παιδείας. Τις παρουσιάσεις και τα βίντεο για το Δημ. Σχ. 

Πολυδενδρίου επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Ελ. Μαγγανιάρη και Αικ. Παπαϊωάννου. Μετά 

το πέρας των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στον χώρο του Αμφιαράειου στον Κάλαμο, 

που στην αρχαιότητα υπήρξε μαντείο και 

θεραπευτήριο, όπου μεταξύ άλλων τελούνταν και  

αθλητικοί αγώνες. Εκεί οι εταίροι μας είχαν την 

ευκαιρία να δουν τα σωζόμενα ερείπια, να 

αποκομίσουν γνώσεις σχετικά με την ιστορία του 

χθόνιου ήρωα και θεού Αμφιάραου και να θαυμάσουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Το 

πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με γεύμα στα Νέα Παλάτια Ωρωπού. 



 

Η δεύτερη μέρα του προγράμματος 

περιελάμβανε επίσκεψη στην περιοχή του 

Λαυρίου, αρχής γενομένης από τον Ναό του 

Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ακολούθησε επίσκεψη 

στους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Λαυρίου, η οποία ολοκληρώθηκε με μια μικρή 

εκδήλωση προς τιμήν των επισκεπτών, από τη διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι 

εκπαιδευτικοί έγιναν δεκτοί από τον Δήμαρχο 

Λαυρίου κ. Κ. Λεβαντή, ο οποίος τόνισε την 

ιδιαίτερη σημασία που έχει για το Δήμο η 

διατήρηση και ανάπτυξη των κοινών δεσμών 

της Λαυρεωτικής και της πόλης του Kaunas. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο 

Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και στα μνημεία της Λαυρεωτικής. Το ημερήσιο πρόγραμμα 

ολοκληρώθηκε με γεύμα στο κέντρο της πόλης. 

 

Στις 10 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των Λιθουανών ανοιχτή πολιτιστική 

εκδήλωση στο χώρο του Δημ. Σχ. Πολυδενδρίου. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν η 

Πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Πολυδενδρίου και Σχολ. Σύμβουλος κα Μ. 

Παρδάλη, με τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του 

Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου. 



Οι φιλοξενούμενοι οδηγήθηκαν αρχικά στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία είχε 

μετατραπεί για τις ανάγκες της φιλοξενίας σε ένα 

μικρό λαογραφικό μουσείο, και ξεναγήθηκαν στα 

εκθέματα του Λαογραφικού Συλλόγου, αποκτώντας 

γνώσεις για την τοπική παράδοση, δοκιμάζοντας 

παράλληλα τοπικά προϊόντα που τους προσφέρθηκαν. Σε μια δίωρη παρουσίαση, λίγο μετά 

τις 8μ.μ., με λόγο, εικόνα και χορό, οι χορευτικές ομάδες όλων των ηλικιών του Συλλόγου, 

παρουσίασαν χορούς της πατρίδας μας, με έμφαση στον τόπο καταγωγής τους την Αττική, 

«παραδίδοντας μάθημα» Ελληνικής ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού. 

Το καλωσόρισμα έγινε από την παιδική χορευτική ομάδα του Συλλόγου,  με παραδοσιακές 

τοπικές φορεσιές, με μουσική και τραγούδια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά σε 

πλήθος θεατών και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, επευφημιών και χειροκροτημάτων, 

αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Την επιμέλεια της παρουσίασης είχε ο 

χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου, καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Γιάννης Γαντζίας, ενώ την 

παρουσίαση του Προγράμματος έκαναν ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Αντώνης 

Χριστόδουλος και η εκπαιδευτικός κα. Σοφία Μαγγανιάρη. Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο αντιδήμαρχος Δήμου Ωρωπού κ. Δ. Σωτήρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, ο 

πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Στ. Ζαφείρης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου κα. Μ. Βασιλάκου, μαθητές και κάτοικοι 

του χωριού.  Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών, ενώ 

ακολούθησε δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής, με παρουσίαση της παραδοσιακής ελληνικής 

κουζίνας. 

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2013 ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Ολυμπιακής Παιδείας στο 

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα. Τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος 

υποδέχτηκαν στο Μουσείο η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής κα Β. Ξυθάλη 

και ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνα κ. Αθ. Ζέρβας, ο οποίος εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνα 

προσέφερε στη Δ/ντρια Εκπ/σης της Περιφέρειας του Kaunas ένα αναμνηστικό βιβλίο-

λεύκωμα για το Μαραθώνιο Δρόμο. 



 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον την πραγματικά μοναδική ξενάγηση στους 

χώρους του Μουσείου, από την υπεύθυνη του Μουσείου 

κα Ειρήνη Σπύρου. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με 

παρουσιάσεις που αφορούσαν την αθλητική και 

ολυμπιακή παιδεία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και της Λιθουανίας. Στη συζήτηση που 

ακολούθησε οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός των Αρχαίων 

Ελλήνων αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για τις σημερινές γενιές. 

Η Ολυμπιακή Παιδεία μπορεί να αναδείξει τη μορφωτική και 

εκπαιδευτική αξία των Ολυμπιακών Αγώνων, να συνδέσει το 

παρελθόν με το παρόν και να εμφυσήσει στους μαθητές αξίες, 

στάσεις και συμπεριφορές που θα τους ωφελήσουν διαχρονικά. Η 

ξενάγηση στο Μαραθώνα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην 

αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου. 

Η Κυριακή 12 Μαΐου ήταν αφιερωμένη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η ξενάγηση 

άρχισε από το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και την επιβλητική πύλη του Αδριανού. 

Διασχίζοντας την οδό Διονύσου Αρεοπαγίτου θαυμάσαμε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και 

το Ηρώδειο. Ανηφορίσαμε για τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εδώ οι Λιθουανοί 

εντυπωσιάστηκαν από το Ερέχθειο, το Ναό της Αθηνάς Νίκης και φυσικά από τον 

Παρθενώνα, το σύμβολο του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Ακολούθησε επίσκεψη στο 

Μουσείο της Ακρόπολης, όπου όλοι είχαν της ευκαιρία να θαυμάσουν τα μοναδικά εκθέματα 

που φιλοξενούνται στο χώρο. Η επίσκεψη άφησε ιδιαίτερα συναισθήματα σε όλους. Η 

περιήγηση συνεχίστηκε με την επίσκεψη στο Θησείο, σε μια από τις πιο γραφικές περιοχές 

της Αθήνας. Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τη Στοά του Αττάλου, αλλά και από το Ναό 

του Ηφαίστου και της Αθηνάς Εργάνης! 



 

 

Οι Λιθουανοί εκπαιδευτικοί περιέγραψαν με τα ωραιότερα χρώματα όλα όσα είδαν στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «άλλο αεράκι πνέει εδώ», 

κοιτάζοντας προς τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Κάθε γωνιά κρύβει κι έναν μικρό θησαυρό: 

ένα μουσείο, μια όμορφη εκκλησία, ένα διατηρητέο κτίριο! Το πρόγραμμα της ημέρας 

ολοκληρώθηκε με φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Θησείο! 

Την πρώτη μέρα 

μαθημάτων μετά τις διακοπές 

του Πάσχα η λιθουανική 

αντιπροσωπεία επισκέφθηκε 

το Δημοτικό Σχολείο 

Πολυδενδρίου. Μαθητές και 

εκπαιδευτικοί του Σχολείου 

υποδέχτηκαν τους επισκέπτες 

αρχικά στην αυλή του 

Σχολείου, με ελληνική μουσική 

και ζεϊμπέκικο χορό, τον οποίο χόρεψαν μαθητές της Δ΄ τάξης. 



Σε μια συμβολική κίνηση,  η Δ/ντρια Εκπ/σης της Περιφέρειας του Kaunas κα Irena 

Marcinkeviciene και ο Διευθυντής του Σχολείου φύτεψαν μια ελιά στην αυλή, σύμβολο 

φιλίας και συνεργασίας των εταίρων του προγράμματος. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι 

ξεναγήθηκαν στους χώρους του Σχολείου και δέχτηκαν αναμνηστικά που είχαν ετοιμάσει οι 

μαθητές με τις δασκάλες τους. 

 

 

Ακολούθησε μια όμορφη γιορτή, 

όπου κάθε τάξη παρουσίασε κάτι 

ξεχωριστό. Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε θεατρικά δρώμενα, 

χορευτικές συνθέσεις, τραγούδια και 

αθλητικές επιδείξεις. Καθώς το βασικό 

θέμα της εκπαιδευτικής συνάντησης 

των εταίρων ήταν η Ολυμπιακή 

Παιδεία, διάχυτο ήταν στη γιορτή το 

αρχαίο ελληνικό και αθλητικό πνεύμα. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αναπαρέστησαν την αφή 

της ολυμπιακής φλόγας και μας ταξίδεψαν σε πόλεις και χώρες που φιλοξένησαν σύγχρονες 

Ολυμπιάδες, για να κλείσουν τη γιορτή με μια εντυπωσιακή αναπαράσταση ολυμπιακών 

αθλημάτων.  

 



  

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής 

κα Β. Ξυθάλη, η Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής και 

Πρόεδρος του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πολυδενδρίου κα Μ. 

Παρδάλη, και η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

Ανατολικής Αττικής κα Δέσποινα Δέδε. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε ανταλλαγή δώρων. 

Οι Λιθουανοί εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, το Δημοτικό Σχολείο 

Πολυδενδρίου και το Λαογραφικό Σύλλογο για την υποδοχή που τους επιφύλαξαν, έδωσαν 

συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και του μαθητές του Σχολείου για τις δραστηριότητες 

που παρουσίασαν και εξήραν το έργο του Σχολείου. 

 Το Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου ευχαριστεί ολόψυχα όλους όσους πίστεψαν στο 

πρώτο «ευρωπαϊκό» του άνοιγμα και με την έμπρακτη υποστήριξή τους συνέβαλαν στην 

επιτυχία των στόχων του προγράμματος. 

Περισσότερα στιγμιότυπα στη διεύθυνση: 

http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0798-f7bc-35e1?ln 


