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Ε Κ Θ Ε Σ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  
 

 Του Δρ. Ιωάννη Μπότσαρη, διευθυντή του ΓΕ.Λ. Θέρμου και της Όλγας Προύντζου, φιλολόγου στο ΓΕ.Λ. 

Θέρμου, υπεύθυνης υλοποίησης πολυμερούς σχολικής σύμπραξης Comenius, με τίτλο “Play our anthems, share our 

traditions”, κατά τη συμμετοχή της παιδαγωγικής ομάδας Comenius στην τρίτη επίσκεψη στην Ιταλία (Ρώμη – 

Σαρδηνία), όπως προβλέπει η σύμβαση της σύμπραξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος. 

 Η πολυμερής σχολική σύμπραξη Comenius με τίτλο “Play our anthems, share our traditions”, έχει εγκριθεί 

και επιχορηγηθεί από το Ι.Κ.Υ., (αριθμός σύμβασης 2013-1-TR1-COM06-48144 4) .Η διάρκεια της σύμβασης 

είναι δύο (2) έτη με έναρξη 1/08/2013. Σε αυτή συμμετέχουν σχολεία της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία). 

 Η τρίτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, στη Ρώμη και στο Τόρτολι της Σαρδηνίας, από 

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές 

από τις έξι (6) συμμετέχουσες χώρες. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Άφιξη της Ομάδας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναχώρηση για τη Ρώμη. Άφιξη στη Ρώμη. 

Ξεναγηση σε ιστορικά αξιοθέατα της Αιώνιας Πόλης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Επίσκεψη στο Βατικανό (μουσεία , capella sistina, Ναός Αγίου Πέτρου) και στα μουσεία του ΚΑΠΙΤΩΛΊΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 

Κολοσαίο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Επίσκεψη στον Ορθόδοξο Ναό της Ρώμης,” Άγιοι Θεόδωροι”. Αναχώρηση αεροπορικώς για Κάλιαρι Σαρδηνίας. 

Άφιξη στην πόλη Τόρτολι. 

    Η τέταρτη συνάντηση των Εταίρων για το Πρόγραμμα Comenius με τίτλο “Play our 

anthems, share our traditions”, έγινε στο Τόρτολι της Σαρδηνίας, στο “Istituto Tecnico Commerciale A. Gramsci”. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Στις 09:00 οι Μαθητές και οι Καθηγητές συναντήθηκαν στο Σχολείο όπου επιδόθηκαν σε δραστηριότητες 

καλωσορίσματος. Επίσκεψη στο σχολείο. Έπειτα υπήρξε έκθεση ζωγραφικής παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

από Ιταλούς μαθητές. Σε αυτή οι συντονιστές κάθε χώρας επέλεξαν το αγαπημένο τους σχέδιο μουσικού οργάνου. 

Ο νικητής έλαβε δώρο από το Συντονιστή όλου του προγράμματος από την Τουρκία. Κατόπιν πήγαμε στο 

Δημαρχείο όπου συναντηθήκαμε με τοπικές αρχές: Το Δήμαρχο και άτομα του προσωπικού. Μετά το γεύμα 

επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό τουριστικό θέρετρο “Telis 9” και το λιμάνι του Arbatax. Το απόγευμα οι μαθητές 

επέστρεψαν στις οικογένειες φιλοξενίας. 

 ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν μπροστά στο σχολείο και ετοιμάστηκαν να ξεκινήσει η παρέλαση όπως είχε 

σχεδιαστεί, με σκοπό να προωθήσουμε τον Πολιτισμό κάθε χώρας. Οι ομάδες φόρεσαν παραδοσιακές στολές και 

παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κρατώντας τις σημαίες τους, ενώ ακούγονταν ο Εθνικός Ύμνος 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Γενικό Λύκειο Θέρμου 

Θέρμο. Τ.Κ:  30 008. 
http://lyk-therm.ait.sch.gr 
E-mail: lyktherm@sch.gr 

Πληροφορίες: Ι. Μπότσαρης 
Τηλέφωνο: 26440 22 261 Fax: 26440 23220 

 

http://lyk-therm.ait.sch.gr/
mailto:lyktherm@sch.gr


C:\Users\pdedeAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DISC1UE6\ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑ.doc 

κάθε χώρας. Οι Ιταλοί μαθητές φορούσαν πράσινα, λευκά και  κόκκινα ρούχα, στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας. 

Οι ομάδες επέστρεψαν στο θέατρο της πόλης, όπου οι μαθητές από κάθε χώρα έπαιξαν τον Ιταλικό Εθνικό Ύμνο με 

βιολί, φλάουτο, πιάνο και μπαγλαμά. Στο τέλος Ιταλοί μαθητές παρουσίασαν χορωδιακά τραγούδια. Επίσης οι 

Έλληνες εταίροι παρουσίασαν μια μικρή παράσταση από ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η παράσταση 

τελείωσε με όλους τους εταίρους να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς της Σαρδηνίας. 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Οι ομάδες έφυγαν για το Baunei, ένα μικρό χωριό κοντά, όπου πήραμε ένα μικρό τουριστικό τρένο για να 

επισκεφτούμε ένα σπήλαιο με ασβεστολιθικά πετρώματα, το οποίο θεωρείτε ένα από τα βαθύτερα σπήλαια της 

Ευρώπης. Έπειτα πήγαμε στη Santa Maria Navarese, για γεύμα και έπειτα στην παραλία. Το απόγευμα έγινε 

συνάντηση των συντονιστών για να προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση στην Πολωνία. 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Οι ομάδες έφυγαν για το Ulassai, για να επισκεφτούν τις σπηλιές Su Marmuri. Παρατέθηκε γεύμα στην παραλία 

ενώ το βράδυ, οι οικογένειες που φιλοξενούσαν προσέφεραν την τελική γιορτή με Ιταλικό φαγητό, μουσική και 

χορό για να αποχαιρετήσουν τους φιλοξενούμενούς τους. 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. 

Η Βουλγαρική ομάδα έφυγε πολύ νωρίς το πρωί, ενώ η Τουρκική, Πολωνική και η Ελληνική μερικές ώρες αργότερα. 

Η ομάδα της Ρουμανίας έφυγε 2 μέρες μετά. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

1. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα της Ρώμης. 

2. Μπόρεσαν και σχημάτισαν εικόνα από τη ζωή στη μεγάλη αυτή Ευρωπαϊκή πόλη και έθεσαν εσωτερικούς 

προβληματισμούς για την ευθύνη των Ελλήνων απέναντι στο δικό μας ιστορικό και φυσικό πλούτο. 

3. Απέκτησαν βιωματική εμπειρία και  επαφή με ιστορικά σημεία της Ιταλίας που ως τότε γνώριζαν μόνο 

θεωρητικά. Βίωσαν το σεβασμό των Ιταλών απέναντι στη φύση και στην παράδοσή τους. 

4. Η φιλοξενία των μαθητών μας από τις οικογένειες που την είχαν αναλάβει έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς να 

βιώσουν μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων της Σαρδηνίας και να δημιουργήσουν σχέσεις φιλίας και 

εγκαρδιότητας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Συζητήθηκαν εκ νέου οι υποχρεώσεις κάθε συμμετέχοντος σχολείου (φωτογραφικά άλμπουμ, blogs, εκμάθηση 

Εθνικών Ύμνων με παραδοσιακά όργανα). 

2. Συζητήθηκαν οι στόχοι που τίθενται για τις επόμενες συναντήσεις. 

3. Διαπιστώθηκαν κοινά οφέλη για τους μαθητές όλων των σχολείων που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα (γνωριμία 

με τον τόπο φιλοξενίας, επαφή με την τοπική κουλτούρα, βιωματικές σχέσεις με τους μαθητές των άλλων σχολείων, 

επαναπροσδιορισμός των ευθυνών που έχουν απέναντι στους εαυτούς τους και στην Πολιτεία αλλά και ως πολίτες 

του Κόσμου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

1. Εντυπωσιακή η διάθεση φιλοξενίας, η εγκαρδιότητα και η τάση προσφοράς των εταίρων μας από τη Σαρδηνία. 

2. Καλές κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις και συμμέτοχη του Ιταλικού Σχολείου σε πολλά Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

3. Ήσυχοι και ήρεμοι ρυθμοί ζωής, προσεγμένο βιοτικό επίπεδο, διάθεση αξιοποίησης του ιστορικού και φυσικού 

πλούτου της περιοχές Τόρτολι (ανατολική πλευρά Σαρδηνίας). 

 

Ο διευθυντής Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος 
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Δρ Ιωάννης Μπότσαρης Όλγα προύντζου 

 


