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τα σχολεία 



οι συναντήσεις μας 

1. Αλιβέρι 14-17 Νοεμβρίου 2005 

2. Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα, Πορτογαλία  

   26-29 Μαρτίου 2006 

3. Ισπάρτα, Τουρκία 28/10-01 Νοεμβρίου  

   2006 

4. Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα, Πορτογαλία 

   08-14 Απριλίου 2007 

5. Ρίμινι, Ιταλία 03-09 Μαΐου 2007 



1η συνάντηση  

Γυμνάσιο Αλιβερίου 



Αλιβέρι 14-17 Νοεμβρίου 2005 

υποδοχή Ιταλοί 

Πορτογάλοι Τούρκοι 



συναντήσεις εργασίας 



συναντήσεις εργασίας 



συναντήσεις εργασίας 



συναντήσεις εργασίας 



ελληνική φιλοξενία  

“fish is a fish” 



Castello Rosso - Κάρυστος 



Castello Rosso 



παρακολούθηση πρόβας Βυζαντινής 

χορωδίας Αγίας Μαρίνας 



στο ΚΕΣΥΠ - Υποδοχή από το 

δήμαρχο Χαλκιδέων 



2η συνάντηση 

Santa Maria Da Feira,Πορτογαλία 



2η συνάντηση 

Πορτογαλία 24-27 Μαρτίου 2006  



Santa Maria Da Feira 



το αίθριο του σχολείου  

καθαρό και βιοκλιματικό 



ευήλιοι και άνετοι χώροι 



τα παιδιά στο χώρο επιβλέπονται 



το κλειστό γήπεδο μπάσκετ 



μουσική – αεροβική - χορός  

και extreme sports 



οι αίθουσες Πληροφορικής & 

εργασιών 



το γραφείο των καθηγητών και η  

Γραμματεία 



το κυλικείο και το εστιατόριο 



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) 



έξω από το Δημαρχείο της 

Santa Maria Da Feira  



3η συνάντηση 

Isparta, Τουρκία 



Τουρκία - υποδοχή 



3η συνάντηση Τουρκία  

30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2006 



χαρούμενα πρόσωπα στο σχολείο 



χαρούμενα τα πρόσωπα των παιδιών 



αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 



καθηγητές-βοηθοί-επιθεωρητές 



3η συνάντηση: Τουρκία 



4η συνάντηση: Πορτογαλία  

09-12 Απριλίου 2007 



4η συνάντηση Πορτογαλία  

09-12 Απριλίου 2007 



4η συνάντηση: Πορτογαλία 



Τούρκοι και Ιταλοί συνάδελφοι 



επισκέψεις σε σχολεία 



ανακύκλωση και καθαριότητα 



έντονη η παρουσία εργασιών 

των παιδιών 



εργασίες των παιδιών 



εργασίες των παιδιών 



βοηθοί δασκάλου στην Πορτογαλία 



βοηθοί δασκάλου στην Πορτογαλία 



ειδική τάξη στην Πορτογαλία  



νηπιαγωγείο 



5η συνάντηση: Ρίμινι, Ιταλία 

5-8 Μαΐου 2007 



μέσα τα ποδήλατα έξω τα ΙΧ 



μας υποδέχθηκαν με χορούς 



το εσωτερικό του σχολείου 



το εσωτερικό του σχολείου 



αίθουσες διδασκαλίας  



το Γυμναστήριο 



σχολικές δραστηριότητες 



3α. το σχολείο “Dante 

Alighieri”,Ρίμινι,Ιταλία 



στο “Dante Alighieri” 



αίθουσες διδασκαλίας 



ο επιστάτης 



γωνιά Comenius 



το εργαστήριο 



η βιβλιοθήκη 



η χορωδία του σχολείου 



και άτομα με ειδικές ανάγκες 



Λύκειο του Rimini 



αναμνηστικά 





fine? 


