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                        ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ    
 

 

  Τελ εβδνκάδα 23 - 27 Αππιλίος  2012 , ηέζζεξηο  θαζεγεηέο ηεο  παηδαγσγηθήο  

νκάδαο  ηνπ  ζρνιείνπ  καο  πνπ  ζπκκεηείραλ  ζην  πξόγξακκα Comenius, ε θ. 

Κσλ/λα Τδεληέκε θαζεγήηξηα ΠΔ06 Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη  ζπληνλίζηξηα  ηνπ  

πξνγξάκκαηνο, ε  θ. Δπγελία  Γνπιάκε  θαζεγήηξηα ΠΔ18.33 , ε  θ. Γεσξγία 

Τεξδίδνπ  ΠΔ19 Πιεξνθνξηθήο  θαη ν θ.Γεώξγηνο Ναηζαξίδεο ΠΔ03 Μαζεκαηηθόο  

θαη έμη  καζήηξηεο ,ε Σνθία Αξακπαηδή  ηεο  Α΄ηάμεο , ε  Γθατδαηδή Χξηζηίλα ηεο 

Α΄ ηάμεο , ε  Αηθαηεξίλε  Εηώγα ηεο  Α΄ ηάμεο , ε Λακπξηλή Λνπθηπνύδε ηεο  Α΄ 

ηάμεο ,ε  Αλαζηαζία Καιατηδίδνπ  ηεο Β΄ ηάμεο  θαη  ε  Μηραέια Καξαθόιεβα ηεο  

Β΄ ηάμεο  επηζθέθηεθαλ  ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα   LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " M. CIPOLLA "ζηην  πόλη  Castelvetrano , ζηην ικελία ηηρ 

Ιηαλίαρ  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 ζην Ηηαιία ε  

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

 

 λα επιζκεθηούν ηο ζσολείο θαη λα πεξηεγεζνύλ  ζηνπο ρώξνπο  ηνπ  

ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

 λα επηζθεθηνύλ  ην  Δημαπσείο  ηηρ  πόληρ   

 να  πεπιηγηθούν  ζηα  αξιοθέαηα  ηηρ  πόληρ  Castelvetrano  θαη  λα  

επηζθεθηνύλ  έλα  ελαιοηπιβείο    

 λα επηζθεθηνύλ θαη λα πεξηεγεζνύλ ζε  Οινοποιείο ζηα  πεξίρσξα ηεο πόιεο 

Mazara del Vallo 

 λα  πεξηεγεζνύλ ζην  αξραηνινγηθό πάξθν ηεο απσαίαρ  ελινούνηαρ  θαη  

ζηνλ  αξραηνινγηθό ρώξν  Cava di  Cusa 

 λα  επηζθεθηνύλ  ηελ  μεζαιωνική  πόλη  Erice θαη  ηηο  αλςκέρ  ζηην  πόλη 

Trapani 



 λα  ζπκκεηέρνπλ ζε ημεπήζια  εκδπομή  ζηo Παλέπμο θαη  λα  πεξηεγεζνύλ  

ζηα  ζεκαληηθόηεξα  αμηνζέαηα ηεο πόιεο  θαη  ηνλ  καθεδπικό ναό  ηος 

Monreale .  

 λα αλαθαιύςνπλ ηελ εθνική   κληπονομιά θαζώο θαη ηηο ομοπθιέρ ηηρ 

ικελίαρ 

 λα  παξαθνινπζήζνπλ  εθδήισζε  ζην  ρώξν  ηνπ  ζρνιείνπ  όπνπ  νη  

καζεηέο  ηεο  θάζε  ρώξαο  παξνπζίαζαλ  ηε  ρώξα  θαη  ηελ  πεξηνρή  ηνπο  

θαζώο  επίζεο  θαη  ηηο  εξγαζίεο ηνπο ζρεηηθά κε δύν  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  ην  θξαζί θαη  ην  ειαηόιαδν ζηελ  Διιάδα  θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

ζηελ Διιάδα. Τέινο ρόξεςαλ Διιεληθνύο ρνξνύο.   

 Ζ παηδαγσγηθή νκάδα ησλ θαζεγεηώλ είρε επίζεο ηελ επθαηξία : 

 λα αληαιιάμεη απόςεηο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαζώο  επίζεο λα ελεκεξσζεί  γηα ην 

εθπαηδεπηηθό  ζύζηεκα  ηεο Ηηαιίαο. 

 λα ζπκκεηέρεη  ζε εθπαηδεπηηθή  ζπλεδξία  όπνπ  έγηλε ζπδήηεζε , 

αλάπηπμε θαη  αμηνιόγεζε όιεο ηεο  πνξείαο  ηνπ  πξνγξάκκαηνο . Με  

ηελ  επίζθεςε  ζηελ  Ηηαιία  νινθιεξώζεθε  ην  πξόγξακκα Comenius " 

Let’s eat history " θαη  θαζνξίζηεθαλ  νη  ηειεπηαίεο  ππνρξεώζεηο  ηεο  

θάζε ρώξαο ζρεηηθά  κε  ηελ  Τειηθή Έθζεζε  Αμηνιόγεζεο.   

 

DIARY  - PART  5 

VISIT TO ITALY 
   

                                                       MONDAY    23
rd

 April 2012 

 09:00      Official  welcome  of  teams in the school 

 Introduction to the colleagues and the headmaster 

 Visiting   classes  and  school  premises. 

12:00       Official  Welcome  by  the  Mayor  at  City  Hall 



13:00       Welcoming   lunch 

14:30       Walking tour of the town centre of  Castelvetrano: visit  to  the major  

sights 

17:00        Visit to an oil factory 

20:00        Dinner at the hotel restaurant in Selinunte 

                               TUESDAY   24th April 2012 

09:00        Day trip to the medieval town of Erice and the salt marshes in Trapani 

13:00        Lunch at the restaurant “Trattoria del sale” 

                  Free evening 

                                WEDNESDAY   25th April 2012 

09:30        Visit to the  archaeological  park of   Selinunte 

12:30        Free lunch in Selinunte               

15:30        Meeting  of  teachers  and  students  at  school 

 Presenting   products, countries and educational systems 

 European  Buffet   

 

                   Free evening 

                              THURSDAY   26th April 2012 

09:00        Visit to the archaeological site of Cave di Cusa 

10:30        Visit to a winery  

12:00        Short  walking  tour of  the  town centre of  Mazara  del  Vallo and  its 

fishing port 

13.00        Free lunch in Mazara 

18:00        Teachers’ working session  in the hotel conference hall  

 evaluation of the whole project process 



 elaboration of the project final products 

20:30        Farewell dinner  

                                FRIDAY  27th April 2012 

09:00        Day trip to the town of Palermo: visit to  the major  sights and the 

Cathedral of Monreale 

13:00        Free lunch in Palermo 

                  Free evening 

                                 SATURDAY 28th April 2012 

                  Goodbyes….return 

 

PHOTO ALBUM - ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΦΗ 

                                

 



 

 

  



  



 

 

 

 

 

  



  



OFFICIAL  WELCOME  BY  THE  MAYOR  AT  CITY  HALL / 

ΕΠΙΗΜΟ ΚΑΛΧΟΡΙΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΗ ΠΟΛΗ. 

 

 

 



WALKING IN CASTELVETRANO / 

ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΣΟ CASTELVETRANO 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



  



  



  



  



  



  



VISIT TO THE MEDIEVAL TOWN OF ERICE 

ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΗΝ ΜΕΑΙΧΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ERICE 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



VISIT TO THE SALT MARSHES IN TRAPANI  

ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΙ ΑΛΤΚΕ ΣΗΝ ΠΟΛΗ TRAPANI 

 

 

 



  



VISIT TO THE ARCHAELOGICAL PARK OF ANCIENT SELINUNTE 

ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΙΝΟΤΝΣΑ 

  



 

  



 

 

  

  



EUROPEAN BUFFET / ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΜΠΟΤΦΕ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

  



VISIT TO A WINERY IN MAZARA  DEL  VALLO 

ΕΠΙΚΕΦΗ Ε ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ MAZARA DEL VALLO 

  



 

  



VISIT TO PALERMO / ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΟ ΠΑΛΕΡΜΟ 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 



FAREWELL DINNER / ΑΠΟΥΑΙΡΕΣΙΣΗΡΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 

 

  



 

 

 

 

 

 


