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                  ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗΝ  ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ   
 

 

Τελ εβδνκάδα 02 -06   Μαίνπ  2011 ,πέληε  θαζεγεηέο ηεο  παηδαγσγηθήο  νκάδαο  

ηνπ  ζρνιείνπ  καο  πνπ  ζπκκεηείραλ  ζην  πξόγξακκα Comenius  - ν Γηεπζπληήο  

θ. Σηέξγηνο Απνζηνιαθνύδεο , ε  Υπνδηεπζύληξηα  θ. Δπγελία  Γνπιάκε  θαη  ηξεηο  

θαζεγεηέο , ε θ. Κσλ/ληά Τδεληέκε θαζεγήηξηα Αγγιηθήο ,ν θ. Γεώξγηνο 

Ναηζαξίδεο Μαζεκαηηθόο θαη ε θ. Γεσξγία  Τεξδίδνπ  θαζεγήηξηα  Πιεξνθνξηθήο 

- θαη  ηξεηο  καζεηέο ,ν Φξήζηνο  Γθνπλίδεο θαη ν Ησάλλεο  Εηώγαο ,καζεηέο  ηεο  

Β΄ ηάμεο  θαη  ε  καζήηξηα  ηεο  Α΄ηάμεο  Βάτα  Μαηδνπξάθε  επηζθέθζεθαλ ην 

ζρνιηθό ζπγθξόηεκα  Klaipedos r.Lapiu pagrindine mokykla ζηε  κηθξή πόιε 

Lapiai θνληά ζηελ πόιε Klaipeda ζηε Ληζνπαλία ζην πιαίζην ζπλάληεζεο 

εξγαζίαο ησλ  παηδαγσγηθώλ  νκάδσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius - Πνιπκεξείο 

Σρνιηθέο Σπκπξάμεηο.  

Ζ ζπλάληεζε ππήξμε , άθξσο  επνηθνδνκεηηθή  θαη  δεκηνπξγηθή κέζα ζε  πλεύκα  

ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο Καηά ηε δηάξθεηα ηηο παξακνλήο ηεο ζηε Ληζνπαλία ε  

παηδαγσγηθή  νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο  θαη  νη καζεηέο  είραλ  ηελ επθαηξία : 

 

 λα επηζθεθηνύλ ην ζρνιείν, λα πεξηεγεζνύλ  ζηνπο ρώξνπο  ηνπ  ζρνιηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ γηνξηή  πνπ δηνξγαλώζεθε γηα ηελ 

ππνδνρή ηνπο ζην ζρνιείν κε ηνπηθά ηξαγνύδηα 

 λα  επηζθεθηνύλ σώποςρ  εξόπςξηρ  κεσπιμπαπιού ζηιρ  ακηέρ  ηηρ  

Βαληικήρ θάλαζζαρ 

 λα επηζθεθηνύλ ην Γημαπσείο ηηρ πόληρ   

 λα  πεξηεγεζνύλ  ζηελ  παλιά  πόλη  ηηρ  Klaipeda 

 λα  επηζθεθηνύλ  ην  επγοζηάζιο παπαζκεςήρ  μπύπαρ  ΖΒΖ  ζηελ  

Kretinga  

 λα  επηζθεθηνύλ  ζηε  πόιε  Siauliai έλα  παιηό  αλεκόκπιν  θαη  λα  

ζπκκεηέρνπλ  νη  καζεηέο  ζηελ  παξαζθεπή  καύξνπ  ςσκηνύ  από  ζίθαιε. 

 λα  επηζθεθηνύλ  ηο  λόθο  ηων  ηαςπών  έμσ  από  ηελ  πόιε  ηεο  Siauliai 

 λα  πεξηεγεζνύλ ζε  έλα ηοπικό  μελιζζοκομείο  ζηο  Lapiai 



 λα  ζπκκεηέρνπλ  ζε  εκεξήζηα  εθδξνκή  ζηελ  σεπζόνηζο  ηηρ  Nida , 

πεξηνρή  ηδηαίηεξνπ  θπζηθνύ  θάιινπο  κε  ζπάληα  ρισξίδα  θαη  παλίδα πνπ  

πξνζηαηεύεηαη  από  ηελ  Unesco   

 λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηνλ  εοπηαζμό ηηρ Ππωηομαγιάρ  κε  ηελ  ηνπηθή  

θνηλόηεηα  

 λα αλαθαιύςνπλ ηελ εζληθή   θιεξνλνκηά θαζώο θαη ηηο νκνξθηέο ηεο  

Ληζνπαλίαο 

 λα  παξαθνινπζήζνπλ  εκδήλωζη  ζηο  σώπο  ηος  ζσολείος  όπνπ  νη  

καζεηέο  ηεο  θάζε  ρώξαο  παξνπζίαζαλ  ηε  ρώξα  θαη  ηελ  πεξηνρή  ηνπο  

θαζώο  επίζεο  θαη  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζρεηηθή κε ην πξώην από ηα δύν 

επηιεγκέλα  πξντόληα  ηεο  πεξηνρήο ηνπο. Οη  καζεηέο  καο  παξνπζίαζαλ  ηηο  

νκνξθηέο ηεο Διιάδαο , ηεο  Θξάθεο ,ηνπ  Έβξνπ  θαη  ηεο  Αιεμαλδξνύπνιεο  

εθζέηνληαο  θσηνγξαθηθό  πιηθό  πνπ  καο  παξαρώξεζε  ε Πεξηθέξεηα 

Έβξνπ θαη πξνβάιινληαο  εηθόλεο  ηεο Διιάδαο  θαη ηεο  πεξηνρήο  καο  ζε 

κνξθή  PowerPoint  πνπ  είραλ  εηνηκάζεη. Παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε  

κνξθή  επίζεο  PowerPoint  γηα  ηελ ειηά θαη ην ειαηόιαδν ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ πεξηνρή καο θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα. Τέινο 

παξνπζίαζαλ ηηο πέληε Διιεληθέο ζπληαγέο κε βάζε ην ειαηόιαδν θαη ηηο 

παξέδσζαλ  ζηελ ζπληνλίζηξηα ρώξα  γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ έθδνζε 

βηβιίνπ ζπληαγώλ κε ζπληαγέο από όιεο ηηο ρώξεο. 

 

   Ζ παηδαγσγηθή νκάδα ησλ θαζεγεηώλ είρε επίζεο ηελ επθαηξία : 

 λα αληαιιάμεη απόςεηο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαζώο  επίζεο λα ελεκεξσζεί  γηα ηα εθπαηδεπηηθό  

ζύζηεκα ηεο Ληζνπαλίαο 

 λα ζπκκεηέρεη  ζε εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία όπνπ έγηλε ζπδήηεζε , αλάπηπμε 

θαη  αμηνιόγεζε  ηεο  κέρξη  ηόηε  πνξείαο  ηνπ  πξνγξάκκαηνο,   

πξνγξακκαηηζκόο  όισλ  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  θαη  θαζνξίζηεθαλ  όιεο  

νη  θηλεηηθόηεηεο   πνπ  ζα  πινπνηνύληαλ  θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο  από  01-06-2011    κέρξη  31-07-2012. 

 

 

 

 

 



 

DIARY  - PART  2 

VISIT TO LITHUANIA 

May 2 Monday 

10.00    -Welcoming teams in Lapiai basic school 

    - visiting classes, school premises 

12.00    -A visit to Klaipeda 

    - Amber extracting on the coast of the Baltic Sea. 

    - Excursion to the Old Town of Klaipeda. 

May 3 Tuesday 

     A visit to the Municipality of the region 

     Excursion to the HBH brewery in Kretinga 

     Presenting  food products, countries, and educational systems. 

May 4 Wednesday 

10.00    - A trip to Siauliai, a windmill. 

     - The hill of Crosses 

    - Apiary 

             - Visiting families  

        Teachers’ working session: 

 Project development 

 Products evaluation 

 Next meeting in Greece 

May 5 Thursday 

9.00      - A trip to Nida 

19.00    - Maying with the village community 



May 6  Friday 

             - Free time in Klaipeda 

19.00     - Farewell dinner. 

May 7 Saturday 

                Farewell  and return 

 

PHOTO ALBUM - ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΦΗ 

                                

-VISIT  TO THE SCHOOL KLAIPEDOS R.LAPIU PAGINDINE MOKYKLA. 

ΔΠΊΚΔΦΗ   ΣΟ  ΥΟΛΙΚΟ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ  KLAIPEDOS R.LAPIU PAGINDINE 

MOKYKLA 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

AMBER EXTRACTING ON THE COAST OF THE BALTIC SEA / 

ΔΞΟΡΤΞΗ  ΚΔΥΡΙΜΠΑΡΙΟΤ ΣΙ  ΑΚΣΔ  ΣΗ  ΒΑΛΣΙΚΗ  



 

 



VISIT TO THE CITY HALL / ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ 

 



EXCURSION TO THE HBH BREWERY IN KRETINGA / ΔΠΙΚΔΦΗ  

ΣΟ  ΔΡΓΟΣΑΙΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΜΠΤΡΑ  ΗΒΗ  ΣΗΝ  KRETINGA  

 



EXCURSION TO THE OLD TOWN OF KLAIPEDA /  ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗΝ 

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΣΗ KLAIPEDA 



 



  



A VISIT TO A WINDMILL- MAKING RYE BREAD / ΔΠΙΚΔΦΗ Δ 

ΔΝΑΝ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ- ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΦΧΜΙΟΤ ΑΠΟ ΙΚΑΛΗ 



 



 

VISIT TO THE HILL OF CROSSES / ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΛΟΦΟ ΣΩΝ ΣΑΤΡΩΝ 



 

  



EUROPEAN BUFFET / ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΜΠΟΤΦΔ 



 



 



A TRIP TO NIDA / ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗ ΥΔΡΟΝΗΟ ΣΗ NIDA 

 

 

 



 

 



 



 


