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Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 

 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Σχολείο Πολυδενδρίου και με συμμετέχοντα εταίρο το Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο 
Γυναικών Πολυδενδρίου υλοποίησαν με επιτυχία την πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος με τίτλο: “Social Integration Through Sport” («Κοινωνική ένταξη μέσω του 
αθλητισμού»). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για δύο έτη, ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιθουανία, στο 
πλαίσιο  του Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση» Comenius Regio, με Εθνική Μονάδα το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών.   
 
Το πρόγραμμα έχει ευρύτερο στόχο έχει να φέρει σε επαφή τους μαθητές, την εκπαιδευτική 
κοινότητα και την ευρύτερη τοπική κοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μέσω της 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Μέσα από την επαφή αυτή επιδιώκεται μεταξύ των άλλων να 
επιτευχθεί η γνωριμία και αποδοχή διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, πολιτισμών και 
τρόπου ζωής. 
 
Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2012, επτά εκπαιδευτικοί, 
εκπρόσωποι των προαναφερθέντων φορέων ταξίδεψαν στο Κάουνας της Λιθουανίας και 
συμμετείχαν στις δραστηριότητες του προγράμματος.  
 

Τους εκπαιδευτικούς υποδέχτηκαν οι 
εκπρόσωποι του ιδρύματος-συντονιστή του 
προγράμματος στη Λιθουανία, δηλαδή του 
Τμήματος Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας του Kaunas. 
Στη διάρκεια της παραμονής τους οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν μεταξύ  τους και να επισκεφθούν 
σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, 
σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στην 
περιοχή, να περιηγηθούν στις αίθουσες 
διδασκαλίας, στα σχολικά εργαστήρια και 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων 
και να γνωρίσουν από κοντά τις συνθήκες 

εκπαίδευσης, μάθησης και άθλησης στη Λιθουανία. Παρακολούθησαν ακόμη εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις μαθητών, μεγάλο μέρος των οποίων είχε ως θέμα την Ελλάδα 
και την επικείμενη συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών περιφερειών (Ανατολική Αττική – 
Kaunas).  
 
Παράλληλα, συμμετείχαν σε προγραμματισμένο σεμινάριο και σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, 
όπου είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης και της 



σχολικής φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα. Βασιλική Ξυθάλη, συζήτησε για τη δομή της Περιφέρειας 
ευθύνης της,  τονίζοντας το μεγάλο εύρος της και τις πολλαπλές αρμοδιότητές της,  ενώ το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας παρουσίασε η Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής κα. Μαρία Παρδάλη, η οποία είναι και πρόεδρος του 
Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πολυδενδρίου.  
 

 
 
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου και εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) 
κ. Αντώνης Χριστόδουλος στην παρουσίασή του περιέγραψε τη σχολική Φυσική Αγωγή στην 
Ελλάδα, παρουσίασε τις δράσεις του σχολείου, κάποια στοιχεία για τις ευκαιρίες άθλησης στο δήμο 
Ωρωπού, καθώς και ερευνητικά στοιχεία αναφορικά με τα οφέλη της άσκησης στα παιδιά. 
Αντίστοιχα, ο καθηγητής Φ. Α. κ. Γιάννης Γαντζίας και δάσκαλος χορού του Λαογραφικού 
Συλλόγου παρουσίασε τη σημασία των χορών στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας 
των μαθητών, αναφέρθηκε στο φεστιβάλ χορού σχολείων που πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και μίλησε για το έργο του Συλλόγου στον τομέα αυτό. 
 

 Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία στην ελληνική αποστολή να έρθει σε επαφή με συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς από τα συνεργαζόμενα σχολεία και όλοι να συζητήσουν μεταξύ τους, να 
ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις γύρω από την εκπαιδευτική πραγματικότητα των δύο χωρών, να 
συναποφασίσουν και να οριοθετήσουν τις μελλοντικές κοινές δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας. 
Μεταξύ αυτών των δράσεων περιλαμβάνονται σεμινάρια Ολυμπιακής Παιδείας και υπαίθριων 
δραστηριοτήτων στη χώρα μας, ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) μεταξύ των 
συμμετεχόντων σχολείων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, χορευτικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω και του 
Λαογραφικού, Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας 
στις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές περιφέρειες. 

Τέλος, το πρώτο αυτό συναρπαστικό και συνάμα 
εποικοδομητικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ταξίδι 
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη και περιήγηση στο 
κάστρο του Trakai και στο ιστορικό κέντρο της 
πρωτεύουσας Vilnius. Όλοι οι συμμετέχοντες 
επέστρεψαν με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις, 
γεμάτοι θετικές εμπειρίες και νέες ιδέες, ενώ 
προσβλέπουν στην επόμενη συνάντηση, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στη χώρα μας την άνοιξη του 
2013. 


