
        Γυμνάσιο Αλιβερίου 2005-06   Πρόγραμμα 
  

    Σωκράτης/Comenius 1 “Διδακτική Επιχείρηση”  
 

Συνάντηση εταιρικών 
 

σχολείων στην Πορτογαλία 
 

 27-30 Μαρτίου 2006 



αναχώρηση Σάββατο 25 Μαρτίου 2006 
Αθήνα – Φρανκφούρτη: 2½ ώρες  
Φρανκφούρτη – Πόρτο: 2½ ώρες  



πάνω από τη Φρανκφούρτη 



5 ώρες στη Φρανκφούρτη 



επισκεφτήκαμε: Πόρτο - Εσπίνιο – Κουίμπρα – 

               Αβέιρο – Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα  



μείναμε στη Santa Maria Da Feira 



τοπικό γλυκό της Santa Maria Da Feira:  
η ”fogaça” 

     

      



τοπικό φαγητό: “φραντσεζίνια” 



το κάστρο της Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα 



εκκλησίες στη Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα 
και την Κουίμπρα 



Κυριακή 26/03/06 : εκδρομή στην Coimbra 



περιήγηση στην Coimbra 



Coimbra: στην πόλη υπάρχει ένα από τα 
αρχαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης 



στο Πόρτο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  
φοράνε στολή με μαύρη κάπα 



έξω από το Σιδηροδρομικό Σταθμό του 
Aveiro 



ανακύκλωση στο Aveiro 



βαπτιστικά και  
ρούχα πρώτης κοινωνίας 



Πρόγραμμα Συναντήσεων 
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2006 

09:30 π.μ. Υποδοχή στο σχολείο των καθηγητών και μαθητών από  
                 Ρίμινι, Μερκέζ και Αλιβέρι 
10:00π.μ.   Συνάντηση εργασίας στο σχολείο (καθηγητές)  
                 Παρακολούθηση μαθημάτων (μαθητές) 
10:30π.μ.   Κοινωνικό πρόγραμμα «Πλούσιοι και Φτωχοί» 
                 Παρουσίαση ντραμς από τους μαθητές 
11:00π.μ.   Παρουσίαση χορού χιπ χοπ (για καθηγητές και μαθητές) 
11:30π.μ.   Συνάντηση εργασίας (καθηγητές)  
12:00-14:00μ.μ. Γεύμα στην καντίνα του σχολείου 
14:15μ.μ.   Επίσκεψη στο Επιστημονικό Μουσείο “Visionarium” στη 
                Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα 
16:30μ.μ.  Επίσκεψη στην τοπική Επαγγελματική Σχολή Τουριστικών  
                Επαγγελμάτων - Διάλειμμα για καφέ στη Σχολή 
18:00μ.μ.  Υποδοχή στο Δημαρχείο 
20:00μ.μ. Δείπνο προσφορά των τοπικών αρχών στους καθηγητές του 
                Προγράμματος 



το σχολείο της Santa Maria Da Feira 



η κεντρική είσοδος του σχολείου 



η είσοδος του σχολείου 



το προαύλιο 



το γυμναστήριο & το γήπεδο του μπάσκετ 



το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ 



γυμναστήριο και αίθουσα χορού 



οι  αίθουσες Πληροφορικής & εργασιών 



το γραφείο των καθηγητών και η  Γραμματεία 



το κυλικείο και το εστιατόριο 



απόψεις του σχολείου 



το αίθριο του σχολείου 



στο αίθριο του σχολείου 



Δευτέρα 27/03/06  
1η συνάντηση εργασίας στο σχολείο  

το δώρο μας, μια ορειχάλκινη ΑΘΗΝΑ 



ειδικό πρόγραμμα κρουστών  
από τους μαθητές 



παρουσίαση χορού χιπ χοπ 



γεύμα στο εστιατόριο του σχολείου 



επίσκεψη στο Επιστημονικό Μουσείο 
“Visionarium” στη Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα 



στο Επιστημονικό Μουσείο “Visionarium” 



υποδοχή στην Επαγγελματική Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων 



υποδοχή στο Δημαρχείο 



έξω από το Δημαρχείο 



δείπνο προσφορά των τοπικών αρχών  



Τρίτη 28 Μαρτίου 

09:30 π.μ.     Συνάντηση εργασίας στο σχολείο 
10:30-12:00μ. Εxtreme Sports στο προαύλιο -     
                      Παρουσίαση καραοκέ 
12:00-14:00μ.μ. Γεύμα στην καντίνα του σχολείου 
14:30μ.μ. Επίσκεψη στο Κέντρο Πολυμέσων «Πλανητάριο» 
               στο Εσπίνιο (παραθαλάσσια πόλη) 
17:00μ.μ. Επίσκεψη στο τοπικό Μουσείο Χαρτιού, Paços 
               de Brandão 
18:30μ.μ. Επίσκεψη στο Γηροκομείο S. Paio de Oleiros  
               Δείπνο εκεί ως αργά το βράδυ 



Τρίτη 28/03/2006 

2η συνάντηση εργασίας στο σχολείο  



extreme Sports 



γεύμα στο εστιατόριο του σχολείου με 
τις Fabi, Daniela και Bianca 



Εspinho - με θέα τον Ατλαντικό 



Εspinho - “Planetarium” 



στο Μουσείο Χαρτιού 



στο γηροκομείο 



Τετάρτη 29 Μαρτίου 
09:00 π.μ. Συνάντηση εργασίας στο σχολείο 
09:30-11:30π.μ. Παρουσίαση από τους μαθητές εργαστηρίου 

με θέμα: «Ίσα δικαιώματα ενάντια σε όλες τις μορφές 
διάκρισης» από την AJP (Πορτογαλική Οργάνωση Νέων 

    για τα ίσα δικαιώματα) 
13:00μ.μ. Επίσκεψη στην ιστορική πόλη του Πόρτο 
               (Πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας) 
14:00μ.μ. Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής  
15:00-17:00μ.μ. Περιήγηση στην πόλη (ελεύθερος χρόνος 
                          - ψώνια) 
17:00μ.μ. Κρουαζιέρα στο ποτάμι (στις όχθες του ποταμού 
               Ντούρο) 
19:30μ.μ. Δείπνο στις όχθες του ποταμού (τυπική 
               παραποτάμια ζώνη) 



Τετάρτη 29/03/2006 
3η συνάντηση εργασίας στο σχολείο 



 
Παρουσίαση από τους μαθητές εργαστηρίου με θέμα: 

«Ίσα δικαιώματα ενάντια σε όλες τις μορφές 
διάκρισης-πλούσιες και φτωχές χώρες» από την AJP 
(Πορτογαλική Οργάνωση Νέων για ίσα δικαιώματα) 



η Ελληνική αντιπροσωπεία και η Άννα 



η Τούρκικη αντιπροσωπεία 



η Ιταλική αντιπροσωπεία 



πορτογαλίδες μαθήτριες:  
Isabella, Fabi, Daniela, Neusa 



με αγάπη από την Πορτογαλία  
Daniela, Mariana, Lintos, Carina, Bianca  



γεύμα στο εστιατόριο του σχολείου 



το γήπεδο της “Πόρτο” υπό βροχή  



στο Μέγαρο Μουσικής του Πόρτο 



κρουαζιέρα στο Ντούρο ποταμό 



μέσα στο καραβάκι  



ξενάγηση στην κάβα του «πορτό» 



δείπνο στις όχθες του ποταμού  
στο Πόρτο 



Πέμπτη 30 Μαρτίου 

09:30π.μ. Τελευταία συνάντηση 
10:30-12:00μ. ελεύθερος χρόνος στο σχολείο:  
• Βιβλιοθήκη 
• Γυμναστήριο 
• Χώρο του σχολείου 
• Παρακολούθηση μαθημάτων (αίθουσα 

τεχνολογίας) 
12:00μ.-14:00μ.μ. Γεύμα στην καντίνα του σχολείου 
 

Αποχαιρετισμός 



φιγούρες αφιερωμένες στα ελληνόπουλα 



Πέμπτη 30/03/2006  
τελευταία συνάντηση εργασίας 



τελευταίο γεύμα στο σχολείο  



αναμνηστική φωτογραφία 



η Αντωνία έμεινε με τη Daniela 



η Ελένη έμεινε με τη Μαριάννα αλλά έκανε 
παρέα με τη Μπιάνκα και τη Φάμπι 



η Κατερίνα έμεινε με την Anna και 

γνώρισε τη Marven από την Τουρκία  



η Μαρία με τη Μαριάνα που φιλοξενούσε 
την Ελένη και  

η Τζοάνα που φιλοξενούσε τη Μαρία 



το Εμπορικό Επιμελητήριο του Πόρτο 



στις γειτονιές του Πόρτο 













στο εστιατόριο 



Παρασκευή 31/03/2006 05:45 π.μ. 
στο αεροδρόμιο του Πόρτο 



επιστροφή στην πατρίδα 



 
... σαν το Αλιβέρι ...  

 

πουθενά !!! 


