
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ( 16 έως 24 Ιανουαρίου 2015)

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Erasmus+ 
πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εκπαιδευτικών  και 
μαθητών  των  σχολείων  που  συμμετέχουν  στο 
πρόγραμμα από 16 έως 24 Ιανουαρίου 2015 στην πόλη 
Isokyro  της  Φιλανδίας.  Οι  μαθητές  είχαν  την 
δυνατότητα  να  επισκεφτούν  τα  πιο  σημαντικά 
αξιοθέατα  του  Ελσίνκι  και  το  Μουσείο  Φυσικής 
Ιστορίας.   Παρακολούθησαν διάλεξη για την Φιλανδική 
Αρχιτεκτονική  και  τον  Alvar  Aalto.   Συμμετείχαν  σε 

χιονοδρομικές  δραστηριότητες  στην περιοχή  Ylipaa. 
Κατά  την  διάρκεια  της  παραμονής  τους  στην 
Φιλανδία επισκέφτηκαν στην πόλη Jyvaskyla όπου οι 
μαθητές  είχαν  την  δυνατότητα  να  επισκεφτούν  το 
Πανεπιστήμιο  και  το  μουσείο  της  πόλης  καθώς  και 
την  πόλη  Seinajoki όπου είχαν την δυνατότητα να 
επισκεφτούν το Κέντρο Aalto, το λαογραφικό μουσείο 
και  ξενάγηση  στο  Κέντρο  της  πόλεως  και  στην 
βιβλιοθήκη.  Επίσης  παρουσίασαν  εργασίες  για  την 
ιστορία  της  Αρχιτεκτονικής  στην  Ελλάδα.  Τέλος 
ολοκληρώθηκε  η  επίσκεψη  με  πολιτιστικές 
δραστηριότητες  και  έκθεση  των  εργασιών  των 
μαθητών. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΒΕΛΓΙΟ  (25  Απριλίου  έως  2 
Μαΐου  2015)

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Erasmus+ 
πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εκπαιδευτικών  και 
μαθητών   των  σχολείων  που  συμμετέχουν  στο 
πρόγραμμα  από  Σάββατο  25  Απριλίου  2015  έως 

Σάββατο 2 Μαΐου  2015 στην πόλη  Diksmuide του 
Βελγίου.  Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο 
Βέλγιο  οι  μαθητές  είχαν  την  δυνατότητα  να 
παρουσιάσουν  εργασίες  για  την  Ιστορία  της 
Φωτογραφίας  στην  Ελλάδα,  να  ξεναγηθούν  και  να 
γνωρίσουν  τα  αξιοθέατα  των  Βρυξελλών,  της 
Αμβέρσας,  της  Μπρύζ  καθώς  και  της  περιοχής  του 



Diksmuide.   Στην πόλη της Αμβέρσας επισκέφτηκαν την έκθεση φωτογραφίας La Traversee στο Μουσείο 
Φωτογραφίας της Antwerp.   Ακολούθησε ξενάγηση στην πόλη και στην αγορά Grote Markt.  Ακολούθησε 
φωτογράφιση  της  συγκεκριμένης  πόλης  από  ομάδες  μαθητών  και  γεύμα.   Προαιρετική  ξενάγηση 
ακολούθησε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο Καθεδρικό Ναό, στο σπίτι του  Rubens  και στο ναό 
Carolous Borremeus.  Η επίσκεψη στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε με πολιτιστικές εκδηλώσεις και έκθεση των 
εργασιών των μαθητών. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ (04 έως 10 Οκτωβρίου 2015)

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Erasmus+  πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  των  σχολείων  που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα από 04 έως 10 Οκτωβρίου 2015 
στην πόλη Szentendre  της Ουγγαρίας.  Κατά την διάρκεια της 
παραμονής  τους  στην  Ουγγαρία  οι  μαθητές  είχαν  την 
δυνατότητα να ξεναγηθούν στην πόλη του  Szentendre.  Επίσης 
επισκέφτηκαν  την  Βουδαπέστη  και  είχαν  την  δυνατότητα  να 
επισκεφτούν  το  Εθνικό  Αρχαιολογικό  Μουσείο  την  Εθνική 
Βιβλιοθήκη  της  Ουγγαρίας,  τη  Βουλή  της  Ουγγαρίας  την 
Καθολική Εκκλησία Βασίλικα ,  Μητρόπολη της Βουδαπέστης 
καθώς  και  την  πόλη  Visegrand.   Κατά  την  διάρκεια  της 
παραμονής  τους  στην  Ουγγαρία  οι  μαθητές  είχαν  την 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους γύρω από την 
Ζωγραφική, να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες και έκθεση των εργασιών τους. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (20 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2016)

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Erasmus+ 
πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εκπαιδευτικών  και 
μαθητών   των  σχολείων  που  συμμετέχουν  στο 
πρόγραμμα  από  Σάββατο  20  Φεβρουαρίου  2016 
έως  Σάββατο  27  Φεβρουαρίου  2016   στην  πόλη 
Radviliskis της Λιθουανίας και συγκεκριμένα στο 
σχολείο VAIZGANTAS GYMNASIUM.  Κατά την 

διάρκεια  της  επίσκεψης  στην  Λιθουανία  οι  μαθητές 
είχαν  την  δυνατότητα  να  συμμετέχουν  και  να 
παρακολουθήσουν πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  επίσκεψη 
στον μνημείο της  UNESCO   Siauliai, Hill of Crosses, 
την πρωτεύουσα  Vilnius,  τα Μουσεία και την Οπερα 
της  Vilnius,  την  πόλη  Kaunas το  μουσείο  και  το 
λαογραφικό  μουσείο  της  Kaunas.   Τέλος  οι  μαθητές 
συμμετείχαν σε διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
παρουσίασαν εργασίες με θέμα την μουσική καθώς και 

έκθεση των εργασιών τους. 



ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (9 έως 15 Οκτωβρίου 2016)

Από τις 9 έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 είχαμε την τιμή και την χαρά να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε 
τους  εταίρους  μας  στην  Ζάκυνθο.   Κατά  την  διάρκεια  της  παραμονής  των  εταίρων  παρουσιάστηκαν 
εργασίες  των μαθητών με θέμα την γλυπτική,  είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι  μαθητές  
διάλεξη με θέμα την γλυπτική καθώς επίσης να εκθέσουν τις εργασίες τους.  Στην τελετή υποδοχής είχαν 
την δυνατότητα οι μαθητές και εκπαιδευτικοί των εταιρικών σχολείων να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, να επιστεφτούν και να γευματίσουν στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, να λάβουν μέρος 
σε δραστηριότητες σε εργαστήρια γλυπτικής στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Λέωντα και στον Βασιλικό 
καθώς και  να επισκεφτούν την Αρχαία Ολυμπία.   Παράλληλα κατά την διάρκεια της παραμονής τους 
γνώρισαν τα γλυπτά της Ζακύνθου ύστερα από ξενάγηση της υπεύθυνης του ΚΠΕ Λιθακιάς κας Πηνελόπη 
Αβούρη καθώς και το εργαστήριο Γλυπτικής στο Βασιλικό το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο-Παραλία Γέρακα, 
το Κτήμα Λογοθέτη και το ΚΠΕ Λιθακιάς. 


