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Πζμπτθ 21 Μαρτίου 2019 

υνάντθςθ των ομάδων του γαλλικοφ, ιταλικοφ και ελλθνικοφ ςχολείου ςτο αεροδρόμιο Otopeni του 

Βουκουρεςτίου και μετάβαςθ με λεωφορείο ςτθν πόλθ Targu Jiu, μετά από ταξίδι πζντε ωρϊν. 

    

Άφιξθ ςτθν πόλθ Targu Jiu αργά το βράδυ, υποδοχι ςε μια αίκουςα ςυνεδρίων με τοπικά κεράςματα, 

παραδοςιακά ικθ και ρουμάνικθ μουςικι. Καλωςόριςμα, πρϊτθ γνωριμία μακθτϊν και κακθγθτϊν και τζλοσ, 

οι οικογζνειεσ που κα φιλοξενοφςαν μακθτζσ ςυνόδευςαν τουσ μακθτζσ ςτα ςπίτια τουσ. Οι κακθγθτζσ 

οδθγικθκαν ςτο ξενοδοχείο Αnna, όπου κα διανυκτζρευαν κατά τθν παραμονι τουσ ςτθ Ρουμανία. 

Παραςκευι 22 Μαρτίου 2019 

09.00 -10.00 – Επίςθμθ υποδοχι των ςυμμετεχόντων   
10.00-12.00 -  Παρουςίαςθ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.  Κάκε χϊρα παρουςίαςε ςε Power 
Point το ςχολείο, τουσ μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, κτίρια και εγκαταςτάςεισ, δράςεισ και προγράμματα μζςα ςε 
μια φιλικι και ευχάριςτθ ατμόςφαιρα. Παραβρζκθκε ο Διμαρχοσ τθσ πόλθσ, ο Προϊςτάμενοσ Εκπαίδευςθσ τθσ 
περιοχισ Gorj, διάφοροι άλλοι επίςθμοι καλεςμζνοι, και μοιράςτθκαν γλυκά, αναμνθςτικά τθσ περιοχισ και του 
προγράμματοσ Erasmus+, κακϊσ και ντοςιζ εργαςίασ ςε μακθτζσ και κακθγθτζσ. 
 

 
 
12.00- 13.30 – Πλιρεσ μεςθμεριανό γεφμα ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου Anna, γευςιγνωςία τοπικισ κουηίνασ 
και διατροφικζσ ςυνικειεσ τθσ περιοχισ. 
14.00- 15.00 – Επίςκεψθ του ςχολείου και υποδοχι από όλουσ τουσ μακθτζσ του ςχολείου Δθμοτικοφ και 
Γυμναςίου, εργαςίεσ και καταςκευζσ ςχετικζσ με το Erasmus+. 
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15.00- 15.30 – Δράςεισ για να γνωριςτοφν καλφτερα οι μακθτζσ (ονόματα, εκνικότθτα, θλικία, κλπ)  
15.30- 17.00 -  Επίςκεψθ και δράςεισ ςτο κεντρικό πάρκο τθσ πόλθσ – Σα ζργα του γλφπτθ Constantin Brancusi 
(μακθτζσ). Οι μακθτζσ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν μετζβθςαν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και επιςκζφτθκαν το πάρκο του 
Constantin Brancusi, όπου και ξεναγικθκαν.  
υνάντθςθ τθσ ομάδασ του προγράμματοσ (κακθγθτζσ). υγχρόνωσ, οι κακθγθτζσ ςυναντικθκαν ςε μια αίκουςα 
του ςχολείου για να ςυηθτιςουν για τθν πορεία του προγράμματοσ και μελλοντικζσ δράςεισ. 
 

     
       

άββατο 23 Μαρτίου 2019 

Εργαςτιρια – ςτοιχεία εκνικοφ πολιτιςμοφ 
Κάκε εργαςτιρι ιταν αφιερωμζνο ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά κάκε χϊρασ. Σα εργαςτιρια κάκε κζματοσ 
πραγματοποιοφνταν ςε δυο αίκουςεσ εναλλάξ λόγω του μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν.   
09.00 – 10.30 – Ρουμανία : Σα ζργα του Constantin Brancusi. Καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά των τριϊν 
γνωςτότερων ζργων του γλφπτθ – τα οποία είχαν επιςκεφτεί τθν προθγοφμενθ θμζρα – ςε 2D και 3D. Σα ζργα 
που δθμιοφργθςαν ιταν καταπλθκτικά και με πολλι φανταςία. 
 

       
 
10.45 – 12.15 – Ελλάδα: Εργαςτιριο κεραμικισ – Αντικείμενα από τθν ελλθνικι μυκολογία. Είχαν προςκλθκεί 
δφο καλλιτζχνεσ, μια γλφπτρια και ζνασ ηωγράφοσ  (Lupu Ana και Gridan Laurentiu) και ζδειξαν ςτουσ μακθτζσ 
πϊσ να χειρίηονται τον πθλό και να καταςκευάηουν ζνα μικρό αγγείο και ςτθ ςυνζχεια πϊσ να ηωγραφίηουν ζνα 
αγγείο με παραςτάςεισ αρχαίεσ ελλθνικζσ. τισ αίκουςεσ εργαςτθρίων προβάλλονταν ςε Power Point διάφορα 
ζργα και τεχνικζσ. 
 

       
 

12.30 – 14.00 – Γεφμα ςτο ςχολείο  
14.00 – 15.30 -  Ιταλία : Glottodrama – Οι ιταλικοί μφκοι. Η ιςτορία του Πινόκιο ςε κεατρικό και δρϊμενο από 
όλουσ τουσ μακθτζσ. Δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ζνα απόςπαςμα από το μφκο του Πινόκιο ςτα αγγλικά και ζπρεπε 
να το δραματοποιιςουν. 
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15.30 – 17.00  - Γαλλία : Μου αρζςει θ «γαλζττα» – Η γαλλικι κουηίνα  
Οι μακθτζσ είχαν ςτθ διάκεςι τουσ χαρτάκια ςε μορφι παηλ ςυνταγζσ γαλλικισ ηαχαροπλαςτικισ και ζπρεπε να 
ταιριάξουν με εικόνεσ ϊςτε να ςχθματίςουν ολοκλθρωμζνεσ ςυνταγζσ, ςτθ ςυνζχεια τισ αντζγραψαν, τισ 
διακόςμθςαν και ζφτιαξαν ζνα άλμπουμ ςυνταγϊν. Σζλοσ, οι μακθτζσ τισ διάβαςαν μπροςτά ςε όλουσ τουσ 
υπόλοιπουσ. 
 

     

Κυριακι 24 Μαρτίου 2019 

Οι μακθτζσ πζραςαν τθν θμζρα τουσ με τθν οικογζνεια ςυμμετζχοντασ ςε εκδρομζσ, είτε ςε πφργουσ των 
Καρπακίων, είτε ςε ορκόδοξα ρουμάνικα μοναςτιρια, είτε ςε γραφικά χωριά τθσ περιοχισ, είτε ςτα χιόνια ςε 
βουνοκορφζσ των Καρπακίων. 
 
Οι κακθγθτζσ ςυμμετείχαν ςε εκδρομι ςυνοδευόμενοι από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτα χωριά Hobita- Tismana – 

Ponoare, όπου επιςκζφτθκαν το περίφθμο μοναςτιρι (14οσ αι) του Αγίου Νικοδιμου ςτθν περιοχι Σismana τθσ 

Βλαχίασ, όπου παρακολοφκθςαν τθ κεία λειτουργία, ξεναγικθκαν από μοναχζσ τθσ μονισ, και επιςκζφτθκαν 

επίςθσ το μουςείο-ςπθλιά όπου φυλάςςονταν ο κθςαυρόσ (ο χρυςόσ) τθσ Ρουμανίασ κατά το Β’ Παγκόςμιο 

Πόλεμο. Πολφ ενδιαφζρον πρόγραμμα εκδρομισ, καλι διάκεςθ και κυρίωσ επαφι με ςυναδζλφουσ των άλλων 

χωρϊν.  

       

Δευτζρα 25 Μαρτίου 2019 

Πρωινι ζκπλθξθ για τθν ελλθνικι ομάδα ςτο γυμναςτιριο του Școala Gimnazială Sfântul Nicolae. Ο Εκνικόσ 
Υμνοσ τθσ Ελλάδασ ακοφςτθκε ςε όλο το χϊρο και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςθκϊκθκαν και ςε ςτάςθ προςοχισ 
παρακολουκοφςαν τουσ Ζλλθνεσ που τραγουδοφςαν. το τζλοσ χειροκρότθςαν κερμά! 
 
09.00 – 10.00 -  Παρουςίαςθ και ζκκεςθ των εργαςιϊν των εργαςτθρίων από όλουσ τουσ μακθτζσ 
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10.00 – 10.30 –  Θεατρικά  
Παρουςιάςτθκαν από τθ ρουμανικι ομάδα  δφο κεατρικά : 
Α) μια ομάδα μακθτϊν ντυμζνθ με ςχολικζσ ςτολζσ, μια δαςκάλα με αυςτθρό φφοσ, γυαλιά και βζργα, ζνασ 
επικεωρθτισ, προςπακοφςαν με αυταρχικό τρόπο να διδάξουν τουσ μακθτζσ το μάκθμα. Σο μινυμα του ζργου 
ιταν ότι με τον παραδοςιακό τρόπο οι κακθγθτζσ δεν μποροφν να διαπλάςουν ελεφκερθ και δθμιουργικι 
προςωπικότθτα, 
Β) ζνασ μακθτισ μπροςτά ςε ζνα πίνακα ςχεδιάηοντασ γεωμετρικά ςχιματα προςπακοφςε να αναλφςει 
αςκιςεισ και προβλιματα, ανταλλάςςοντασ ςκζψεισ με ςυμμακθτζσ του, και με τθ ςυνεργαςία,  να καταλιξουν 
μόνοι τουσ ςε ςυμπεράςματα. υνεργατικι και αλλθλοδιδακτικι μζκοδοσ. 
το τζλοσ όλοι οι μακθτζσ πόηαραν για  μια αναμνθςτικι φωτογραφία. 
 

 
 
10.45-  11.30 -   Défilé μόδασ με οικολογικά ςτοιχεία – Περίπου 80 μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου είχαν 
καταςκευάςει με τθ βοικεια των γονιϊν τουσ οικολογικά κοςτοφμια με ανακυκλϊςιμα υλικά (καπάκια, 
ςακοφλεσ, δίχτυα, αλουμινόχαρτο, χαρτιά ςυςκευαςίασ κλπ). Σο ίδιο κζαμα είχε παρουςιαςτεί και κατά τθν 
εβδομάδα οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτο ςχολείο. Ομάδεσ μακθτϊν ανά τάξθ με ζνα κοινό κζμα παρζλαςαν 
κυκλικά ςτο γυμναςτιριο και ςτο τζλοσ χαριτωμζνοι μακθτζσ του νθπιαγωγείου με  παραδοςιακζσ ρουμάνικεσ 
ςτολζσ. 

 
 
Μετάβαςθ ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ και παρακολοφκθςθ απονομισ βραβείων ςτο κζατρο ςε 
αςτυνομικοφσ τθσ πόλθσ, όπου ιμαςταν καλεςμζνοι για τθ γιορτι τθσ Αςτυνομίασ. Αναμνθςτικά τθσ αςτυνομίασ 
προσ όλα τα μζλθ του Erasmus. Επίδειξθ με τα εκπαιδευμζνα ςκυλιά τθσ αςτυνομίασ και πολλζσ φωτογραφίεσ 
 

 
 
12.30 – 14.00 –  Γεφμα ςε κοντινό εςτιατόριο.  
 14.00 – 15.00  -  Μαθαίνουμε ρουμανικά (κακ. Calugaru Liliana). Μετά το γεφμα ςτον υπζροχο ανκιςμζνο κιπο 
του εςτιατορίου πρωτότυπο μάκθμα ρουμάνικων. 
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Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πάρκο, ςχθμάτιςαν ζνα κφκλο και ζλεγαν τα ονόματά τουσ για να γνωριςτοφν 
χτυπϊντασ τα χζρια τουσ. Μετά ζμακαν να ςχθματίηουν μικρζσ φράςεισ και να τισ επαναλαμβάνουν 
(χαιρετιςμοί, παρουςιάηω τον εαυτό μου, θλικία, εκνικότθτα κλπ) και ςτο τζλοσ να λζνε ζνα πλιρθ διάλογο. 
Κατόπιν, θ κακθγιτρια προςποιοφνταν τθν τουρίςτρια και άρχιηε να κάνει ερωτιςεισ ςε ζνα περαςτικό. Ζτςι, οι 
μακθτζσ ανά δφο ςυνομιλοφςαν. Οι μακθτζσ ανά δφο ζνασ ρουμάνοσ και ζνασ ζλλθνασ ι γάλλοσ ι ιταλόσ 
βοθκοφςαν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να μάκουν τζλεια τουσ διαλόγουσ.  
τθ ςυνζχεια, ζνασ μακθτζσ ζπαιρνε μια καρτζλα με μια φράςθ ςτα ρουμανικά και προςπακοφςε με παντομίμα 
να περιγράψει αυτό που ιταν γραμμζνο πάνω ςτθν καρτζλα, και οι άλλοι μάντευαν ςτα αγγλικά ι γαλλικά ι 
ρουμανικά. το τζλοσ, ζμακαν τουσ αρικμοφσ μζχρι το δζκα με τθ βοικεια ενόσ παιδικοφ ρουμάνικου 
τραγουδιοφ που επανζλαβαν πολλζσ φορζσ (1 ελζφαντασ, 2 ελζφαντεσ κλπ). 
Πολφ διαςκεδαςτικι εκδοχι εκμάκθςθσ γλϊςςασ ςτο φπαικρο! 
 

 
 
15.30 – 17.00  -  Διαγωνιςμόσ ταλζντων  (Σο μουςείο „Alexandru Ștefulescu”) 
Κάκε ομάδα  μακθτϊν των χωρϊν που ςυμμετείχαν παρουςίαςε ζνα κζαμα για διαγωνιςμό ταλζντων: 
Γαλλία : απόςπαςμα ενόσ κεατρικοφ με κζμα τθ ηωι των μεταναςτϊν, τα όνειρα, τισ ελπίδεσ, τθν απογοιτευςθ 
από τθ ηωι που φαντάηονταν ςτθν Ευρϊπθ, 
Ιταλία : μουςικι με κικάρα και φλάουτο, ινδικόσ χορόσ, 
Ελλάδα : αναπαράςταςθ τθσ τελετισ αφισ τθσ Ολυμπιακι Φλόγασ ςτθν Ολυμπία με εξθγιςεισ,  
Ρουμανία : τραγοφδια και παραδοςιακοί χοροί. 
Αυτόσ ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιικθκε ςε μια αίκουςα του αρχαιολογικοφ και πολιτιςτικοφ μουςείου του 
Targu Jiu, το απόγευμα. Όλεσ οι ομάδεσ παρουςίαςαν το κζαμά τουσ με πολφ ταλζντο παρουςία των υπόλοιπων 
κακϊσ και γονζων και φίλων και χειροκροτικθκαν. το τζλοσ του διαγωνιςμοφ όλεσ οι ομάδεσ βραβεφτθκαν! 
Ήταν μια υπζροχθ εμπειρία για τουσ μακθτζσ! 
 

       
 

Και μια ακόμθ ζκπλθξθ ςτο δείπνο των κακθγθτϊν! το τζλοσ του γεφματοσ ζφεραν ςτο τραπζηι μια τοφρτα με 
κεράκια για τθν επζτειο τθσ Εκνικισ μασ Εορτισ με ευχζσ! 
 

 
 

                                                                 Σρίτθ 26 Μαρτίου 2019 
 
υνάντθςθ ςτο Complexe Dolce Vita (Κεντρικό Πάρκο) για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
10.00 – 12.00 -  Ακλθτικά παιχνίδια 
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Κάκε χϊρα παρουςίαςε ζνα-δφο ακλθτικά παιχνίδια και μεικτζσ ομάδεσ όλων των χωρϊν ςυμμετείχαν.  
 

 
 
12.30 – 13.30 – Γεφμα ςε παρακείμενθ πιτςαρία, μακθτϊν και κακθγθτϊν 
 
14.30 – 16.00  Επίςκεψθ  – Λαογραφικό αγροτικό Μουςείο Curtisoara  
 

       
 
16.00 – 17.00 -  Πρόςκληςη για δράςη ςτο παρελθόν - ,,Șezătoarea” (La veillée) 
Τποδοχι ςε παραδοςιακό χωριό για να παρακολουκιςουμε μια «αγρυπνία», αναπαράςταςθ παραδοςιακοφ 
εκίμου,  κατά τθν οποία τθ νφχτα οι γυναίκεσ του χωριοφ ζκαναν διάφορεσ εργαςίεσ (γνζςιμο, κζντθμα, πλζξιμο, 
κακάριςμα καλαμποκιοφ κλπ) με τραγοφδι και χορό, όπου οι νζεσ κοπζλεσ του χωριοφ ςυναντοφςαν τουσ 
μελλοντικοφσ τουσ ςυηφγουσ. Τπιρχε, επίςθσ, πλοφςιοσ μπουφζσ με παραδοςιακά εδζςματα. 
 

    

Σετάρτθ 27 Μαρτίου 2019 

9.00 – 12.00 -  φςκεψθ τθσ ομάδασ κακθγθτϊν του ςχεδίου  
 Δράςθ με τουσ μακθτζσ - Γράφουμε ςτουσ τοίχουσ…. Πάνω ςε ζνα μεγάλο πίνακα οι μακθτζσ ζγραφαν ςτθ 
μθτρικι τουσ γλϊςςα διάφορεσ λζξεισ για τθ φιλία, ελευκερία, φιλοξενία, κλπ δθμιουργϊντασ ζνα υπζροχο 
παηλ.  
12.30 – 14.00 – Γεφμα 
14.30 – 16.00 – Επίςκεψθ ενόσ εργαςτθρίου παραδοςιακισ ςτο Bălănești. Με λεωφορείο πιγαμε ςτο χωριό, 
όπου μασ υποδζχτθκαν ο διμαρχοσ και πολλοί επίςθμοι, κάτοικοι του χωριοφ και μζλθ του πολιτιςτικοφ 
ςυλλόγου, με μουςικι, παραδοςιακό φαγθτό, χορό και ευχάριςτθ διάκεςθ! Παρακολουκιςαμε καταςκευι 
πιλινων αγγείων, επιςκεφτικαμε το μουςείο και το εργαςτιρι τθσ καλλιτζχνιδασ Anna Lupu, θ οποία μασ χάριςε 
πιλινα αγάλματα, μιλιςαμε και ανταλλάξαμε υποςχζςεισ μελλοντικισ επικοινωνίασ και ςυμπάκεια ανάμεςα 
ςτα μζλθ των διάφορων κοινοτιτων.  
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17.00 – Αντίο φίλοι μου ! – Εορταςτικό δείπνο 
Μζςα ςε μια υπζροχθ αίκουςα τθσ πόλθσ πραγματοποιικθκε θ τελευταία ςυνάντθςθ ςε ζντονθ ςυναιςκθματικι 
φόρτιςθ λόγω τθσ αναχϊρθςισ μασ, όλοι οι μακθτζσ ντυμζνοι με παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ και εκπαιδευτικοί 
διαςκζδαςαν με παραδοςιακι μουςικι και χορό, αντάλλαξαν δϊρα και αναμνθςτικά, οι μακθτζσ παρζλαβαν τισ 
βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα και χόρεψαν όλοι μαηί χοροφσ από όλεσ τισ χϊρεσ του προγράμματοσ. 
Φιλίεσ μοναδικζσ που δεν μποροφν παρά μόνο να ςυνεχιςτοφν μζςω διαδικτφου, υποςχζςεισ για να 
ξαναβρεκοφν (?) και ατζλειωτθ ςυγκίνθςθ!  
 

      

Πζμπτθ, 28.03.2019 

Πρωινι ϊρα, ςυνάντθςθ μπροςτά ςτο ξενοδοχείο Anna και αναχϊρθςθ όλων των ομάδων με λεωφορείο για 

Βουκουρζςτι. Οι γονείσ μαηί με τουσ μακθτζσ μετζφεραν τουσ φιλοξενοφμενουσ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ, όπου 

αποχαιρετίςτθκαν ςε ζνα κλίμα ζντονθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ και υποςχζςεων για διαρκι επικοινωνία 

μζςω διαδικτφου και πικανι μελλοντικι ςυνάντθςι τουσ! 

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες όλων των δράσεων στο facebook του σχολείου :  

https://www.facebook.com/%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-Sf%C3%A2ntul-Nicolae-164247797242761/photos/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-Sf%C3%A2ntul-Nicolae-164247797242761/photos/

