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Δευτζρα 21 Ιανουαρίου 

Συνάντθςθ των ομάδων του γαλλικοφ και ελλθνικοφ ςχολείου ςτο αεροδρόμιο τθσ Μπολόνια 

    

Επίςκεψθ του ςχολείου και υποδοχι με μουςικι  : 

Η ιταλικι ομάδα μασ ευχικθκε το Καλϊσ Ήρκατε, μασ ξενάγθςαν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, το γυμναςτιριο, 

τθν αίκουςα εκδθλϊςεων και προβολϊν και τα εργαςτιρια του ςχολείου. Στθ ςυνζχεια, ςτθν αίκουςα 

παρουςιάςεων, θ ορχιςτρα του ςχολείου ζπαιξε κλαςςικά ιταλικά μουςικά κομμάτια, τον εκνικό τουσ φμνο και 

τον φμνο του ςχολείου, ςυνοδευόμενα από τθν πολυάρικμθ χορωδία μακθτϊν.  

Το βράδυ, οι μακθτζσ ςυνοδεφτθκαν από τουσ γονείσ των οικογενειϊν ςτα ςπίτια όπου κα φιλοξενοφνταν. 

Τρίτθ 22 Ιανουαρίου 

Μάκθμα ιταλικϊν ςε μικρζσ μεικτζσ ομάδεσ (ιταλϊν, γάλλων και ελλινων μακθτϊν)  

«Παρουςιάηω τον εαυτό μου» : επίκετο, όνομα. Ηλικία, εκνικότθτα, αγαπθμζνα χρϊματα, χαρακτιρασ …. 

Γραπτζσ και προφορικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι μακθτζσ ετοίμαςαν ετικζτεσ με τα ςτοιχεία τουσ και τα κόλλθςαν ςε 

ζνα μεγάλο πίνακα! 

       

Παιχνίδι χαμζνου κθςαυροφ : Ανακαλφπτω τα μνθμεία τθσ πόλθ 

Οι μακθτζσ ζπρεπε να βρουν μζςα ςτθν πόλθ διάφορα μνθμεία και να απαντιςουν ςε 9 ερωτιςεισ και τζλοσ να 

βγάλουν μια selfie μπροςτά ςε ζνα ςιντριβάνι. Παρά το τςουχτερό κρφο οι μακθτζσ επζςτρεψαν ευχαριςτθμζνοι 

και χαμογελαςτοί με τισ απαντιςεισ ςτο χζρι!   

Μεςθμεριανό sandwich που δίδονταν από τισ οικογζνειεσ. Κάκε μζρα, οι μακθτζσ ζφερναν από το ςπίτι 

φιλοξενίασ sandwich, snack, χυμοφσ φροφτων και γλυκά και ζπαιρναν το γεφμα τουσ ςτο γυμναςτιριο του 

ςχολείου. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να χαλαρϊςουν και να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ!  

Απόγευμα:  Ζρευνα για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και μετάφραςθ ςτα γαλλικά για να ετοιμάςουν ζνα 

τουριςτικό φυλλάδιο.  

Μετάφραςθ των αντίςτοιχων κειμζνων με τα μνθμεία που εντόπιςαν το πρωί και δακτυλογράφθςθ ςε Word. 
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Τετάρτθ 23 Ιανουαρίου 

08.00-9.30 Μάκθμα Ιταλικϊν  

Πθγαίνω ςε μια πιτςαρία ι ζνα εςτιατόριο ι ακόμθ ςε ζνα ηαχαροπλαςτείο (gellateria) και δίνω παραγγελία.     

09.45- 13.00:  Η Όπερα ςφμβολο τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Ιταλίασ 

‘Ζνασ κακθγθτισ-τενόροσ τθσ όπερασ ζμακε ςε μακθτζσ και κακθγθτζσ ςυνοδοφσ να τραγουδοφν ζνα κομμάτι, το 

πιο γνωςτό τθσ όπερασ του G. Verdi « Nabucco »,  Va Pensiero και ςτο τζλοσ το τραγοφδθςαν karaoké.  Πρϊτθ 

εμπειρία για τουσ μακθτζσ! Στθ ςυνζχεια, ςε ζνα εργαςτιριο πλθροφορικισ, οι μακθτζσ βρικαν πλθροφορίεσ 

για το ζργο και τθ ηωι του G. Verdi και τισ μετζφραςαν ςτα γαλλικά. 

 

14.00-16.00 Παραδοςιακοί χοροί τθσ Ιταλίασ, Γαλλίασ και Ελλάδασ  

Όλοι οι μακθτζσ ςυμμετείχαν και ζμακαν διάφορουσ χοροφσ και τθν προζλευςι τουσ.  Ζμακαν και χόρεψαν το 

ςυρτάκι και το χαςαποςζρβικο!  

 

Πζμπτθ 24 Ιανουαρίου 

08:00 –10:00  Επίςκεψθ του Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ περιοχισ  

Μάκθμα ιταλικϊν ςτο Δθμοτικό : παιδικό ιταλικό παραδοςιακό τραγοφδι “Ci vuole un fiore”.  

 

Υπζροχθ υποδοχι από δαςκάλεσ και μικροφσ μακθτζσ. Μασ προςζφεραν χυμοφσ, καφζ, bruschettes με 

ελαιόλαδο και ρίγανθ.  

10.30 Πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ πόλθσ: επίςκεψθ ςτο Μουςείο Κοςμιματοσ με εργαςτιριο δραςτθριοτιτων  

(1θ ομάδα).  

Αφοφ επιςκεφτικαμε το Μουςείο και μάκαμε τθν ιςτορία τθσ βιοτεχνίασ καταςκευισ κοςμθμάτων και πολλϊν 

μεταλλικϊν αντικειμζνων τα οποία εξιγαγαν ςε γειτονικζσ ευρωπαϊκζσ και μεςογειακζσ χϊρεσ, οι μακθτζσ 

καταςκεφαςαν τα δικά τουσ κοςμιματα (δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολλιζ και διαδιματα) με υλικά που τουσ 

παρείχε το Μουςείο. Δεχτικαμε τα ςυγχαρθτιρια των υπευκφνων για το ταλζντο τθσ δικισ μασ ομάδασ! 
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10.30 Πολιτιςτικι κλθρονομιά : επίςκεψθ ςτο Μουςείο Μusée Guiseppe Diotti με εργαςτιριο (2θ ομάδα)  

Ο Giuseppe Diotti γεννικθκε το 1779 à Casalmaggiore και ιταν μεγάλοσ ηωγράφοσ τθσ εποχισ. Μετά τθν 

επίςκεψθ του Μουςείου οι μακθτζσ είδαν μια εποχικι ζκκεςθ με κζμα τθ Mafalda, μια φιγοφρα κόμικσ για τα 50 

χρόνια ςτθν Ιταλία. Οι μακθτζσ εμπνεφςτθκαν από τθν ζκκεςθ και τθ ηωγράφιςαν με το δικό τουσ τρόπο. 

 

14.00-15.30 Sport : Παραδοςιακά παιχνίδια 

Ζνασ κακθγθτισ μασ προμικευςε διάφορα παλιά παιχνίδια για να κάνουν διάφορεσ παραδοςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςανίδεσ για περπάτθμα δυο ατόμων, τράβθγμα τριχιάσ από δυο ομάδεσ, 

τςουβαλοδρομίεσ και ξυλοπόδαρα.  

Όλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ πραγματοποιικθκαν ςε ζνα κλειςτό φουςκωτό ςτάδιο του ςχολείου. 

 

Παραςκευι 25 Ιανουαρίου 

Εκδρομι και επίςκεψθ ενόσ εργοςταςίου παραςκευισ παρμεηάνασ και τθν παρτίδα του G. Verdi . 

 

Επιςκεφτικαμε ζνα εργοςτάςιο παρμεηάνασ, οι μακθτζσ είδαν από κοντά τθ διαδικαςία παραςκευισ, 

δοκίμαςαν αυτό το παςίγνωςτο τυρί 12 και 24 μθνϊν ωρίμανςθσ, μασ προςζφεραν δϊρα και  ζκαναν ψϊνια για 

τισ οικογζνειζσ τουσ. 

Roncole Verdi είναι μια αγροικία όπου γεννικθκε ο ςυνκζτθσ και θ οικογζνειά του είχε πανδοχείο, παντοπωλείο 

και αποκικθ με βαρζλια κραςιοφ. 
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Στθ ςυνζχεια επιςκεφτικαμε τθν οικία Barezzi, τθν οποία ςφχναηε ο Verdi  από τθν θλικία των 10 ετϊν και 

μυικθκε ςτθν κλαςςικι μουςικι. Παντρεφτθκε τθν κόρθ του ιδιοκτιτθ Antonio Barezzi, Margherita.  

Busseto : Επίςκεψθ μιασ κακολικισ εκκλθςίασ, του Αποςτόλου St Bartholomeo, βόλτα ςτθν πόλθ και το 

απόγευμα πιγαμε ςτο κζατρο του Verdi, ςτο Δθμαρχείο τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να 

ενθμερωκοφν για τθν υπόκεςθ τθσ “Traviata” του Verdi και να ακοφςουν απαγγελίεσ ςτίχων από μακθτζσ και 

μερικά αποςπάςματα τθσ όπερασ.  

Αποχαιρετιςτιρια Μουςικοχορευτικι βραδιά ςτο γυμναςτιριο του ςχολείου με πολφ χορό, τραγοφδια από όλεσ 

τισ χϊρεσ και πολλι διαςκζδαςθ! Υπιρχε πλοφςιοσ μπουφζσ με ιταλικά εδζςματα και γλυκά.  

Τζλοσ ζγινε θ Απονομι Βεβαιϊςεων Συμμετοχισ ςτουσ μακθτζσ.  

                                                                  Σάββατο 26 Ιανουαρίου 
Μάκθμα ιταλικϊν: Οι μακθτζσ ζπρεπε να γράψουν ζνα απλό κείμενο (κακοδθγοφμενο) ςχετικά με το τι τουσ 

άρεςε ςτθν Ιταλία. Τουσ δόκθκε βοθκθτικό λεξιλόγιο και ριματα. 

Στθ ςυνζχεια προβολι βίντεο 30 λεπτϊν με τθ ηωι τθσ Άννασ Φρανκ, θμζρα μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ. 

 

Εργαςτιριο ιταλικισ κουηίνασ : Όλοι οι μακθτζσ ςυμμετείχαν και ετοίμαςαν διάφορεσ ςυνταγζσ (πίτςα, ςαλάτεσ, 

ςάντουιτσ, γλυκά με αμφγδαλα κλπ). Δοκίμαςαν τα εδζςματα που ζφτιαξαν μόνοι τουσ και ςτθ ςυνζχεια 

κακάριςαν όλουσ τουσ πάγκουσ, πάτωμα, κουηινικά κλπ. Μπράβο ςτουσ κακθγθτζσ τουσ! 

 

Ελεφκερο απόγευμα με τθν οικογζνεια κακϊσ και τθν Κυριακι. Προοριςμοί: Cremona, Parma, Modena ι Milan ? 

Ελεφκεροσ χρόνοσ για εκδρομζσ διάφορων πόλεων κοντά ςτο Casalmaggiore όπου είχαν χρόνο για επιςκζψεισ, 

ψϊνια ςουβενίρ και δϊρων για τουσ γονείσ. 

Δευτζρα 28 Ιανουαρίου 

Παρά τθν πρωινι ϊρα και τθν κοφραςθ, οι μακθτζσ ζπρεπε να αποχαιρετιςουν τουσ φίλουσ τουσ, να τουσ 

ευχθκοφν « au revoir » ςτθν Ελλάδα, όπου κα τουσ υποδεχτοφν ςτθ Γαβαλοφ. Ήταν όλοι πολφ ςυγκινθμζνοι και ο 

αποχωριςμόσ ιταν δφςκολοσ!  

Οι δφο ομάδεσ των γάλλων και ελλινων ζφυγαν γεμάτοι αναμνιςεισ με όμορφεσ ςτιγμζσ που ζηθςαν μαηί με τισ 

οικογζνειεσ και επίςθσ γεμάτοι εμπειρίεσ που ζηθςαν κακ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ ςτθν Ιταλία.  

 


