
5ο ταξίδι-Ιταλία 05-09/05/2012  
 Παναγιώτα-Ζωή Αντώνενα, Ελένη Μεϊντάνη, Μπακίγιασι Εβελίνα,  

Δέσποινα Ξυδιά, Γιάννης Παναγιώτου, Γιάννης Σπανός,  

 Χριστίνα Μακρίδου, Κονδυλία Γλάρου   



πέρασμα από τη Ρώμη - Fontana di Trevi 



Piazza di Spagna 



Fontana della Barcaccia 



Pantheon 



Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει - πώς βγαίνει το ψωμί 



στο δρόμο για το αεροδρόμιο της Ρώμης 



συνάντηση με τις οικογένειες 



συνάντηση με τις οικογένειες 



το σχολείο 



με τους ιταλούς οικοδεσπότες   



η είσοδος του σχολείου 



η είσοδος ελέγχεται από τον επιστάτη  

η καθαρίστρια  αναλαμβάνει υπηρεσία 



το γραφείο της διευθύντριας 



τα γραφεία της Γραμματείας 



τo γραφείo των καθηγητών 

 



απόψεις του σχολείου 



το εσωτερικό του σχολείου 



το εσωτερικό του σχολείου 



αίθουσες 



παρουσίαση ιστοσελίδας 



παρουσίαση ιστοσελίδας από το Sebastian 



συνεδρίαση καθηγητών 



το δώρο μας στη Διευθύντρια 

 



Ιταλίδες συνάδελφοι και μαθητής 

 



τα κεράσματα 



50 χρόνια μετά 



ιταλικό πλακάκι 



συναντήσεις 



ο μαθητής εξηγεί στον καθηγητή 



το εργαστήριο 



το εργαστήριο 



προβλήματα συμβατότητας 



τελευταία συνεδρίαση καθηγητών 



τελευταία συνεδρίαση καθηγητών 



μπροστά από το σχολείο 



μπροστά από το σχολείο 



κλείσιμο προγράμματος 



κλείσιμο προγράμματος 



κλείσιμο προγράμματος 



Ιταλία  



αναμνηστική μπλούζα 



ο Σεμπάστιαν παρουσιάζει το Γερμανικό βίντεο 



και ο Γιάννης το Ελληνικό 



αναμνηστικά δώρα 



Ελλάδα  



Γερμανία 



Βέλγιο  



Γαλλία  



Πολωνία  



Ιταλία  



Ιρλανδία – Ισπανία (μονάχους-μονάχους)  



Ισλανδία  



δωράκια στην Filomena και την Katia 



2 χρόνια Teen TV 



κλείσιμο με μουσική και χορό 



pasta με σπαράγγια - γλυκά και σνακ 0,50€ 



στην ταβέρνα 



φρούτα και λαχανικά σε προσιτές τιμές 



έτοιμοι να γνωρίσουμε τα περίχωρα 



παράγουμε τα ίδια προϊόντα 



γραφικές παραθαλάσσιες πόλεις – αριστερά το Poligliano  



Poligniano & Ostuni  



Ostuni η λευκή πόλη  



Altamura  



Altamura  



Altamura  



Altamura - καθεδρικός ναός  



oι μαγικοί τρούλοι του Alberobello 



Alberobello 



Alberobello 



Alberobello 



Alberobello 



Bari 



Bari 



ο Ναός Αγίου Νικολάου στο Bari  



ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης της πόλης 



ετοιμασίες για τον εορτασμό της 925ης επετείου της μεταφοράς  

των λειψάνων του αγίου Νικολάου 



ετοιμασίες για την αναπαράσταση μεταφοράς των 

λειψάνων του αγίου Νικολάου 



ετοιμασίες για την αναπαράσταση μεταφοράς των 

λειψάνων του αγίου Νικολάου 



ετοιμασίες για την αναπαράσταση μεταφοράς των 

λειψάνων του αγίου Νικολάου 



Bari  



τα ιταλάκια πάνε εκδρομή 



εκπαιδευτικά παιχνίδια στο αρχαιολογικό μουσείο 



αποχαιρετισμός 



αποχαιρετισμός 





 

 

κι εδώ φτάσαμε στο τέλος  

της παρουσίασης  

του διετούς προγράμματός μας 

 

“Teen ΤV” 

 

σας ευχαριστούμε 


