ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος ΕRASMUS + με τίτλο «Theatre
Unites Europe» πραγματοποιήθηκε, από τις 12 έως και τις 18 Μαρτίου
2017, στο Frosinone της Ιταλίας, με μεγάλη επιτυχία η πρώτη
εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου
Άνοιξης.
Τους 6 μαθητές-τριες (1) Γκιουρέ Κατερίνα(Γ1) 2) Λινάρδου Γεωργία (Γ1)
3) φραντζελά Ελευθερία (Γ3) 4) Μαρκόπουλος Λεωνίδας (Β2) 5)
Παπαδάκης Μάριος (Γ3) 6) Χατζηκιοσεγιάν Ρόμπερτ (Β3) συνόδεψαν οι
εκπαιδευτικοί : κ.Άννα Διακουμή και η κ. Δέσποινα Παπαγεωργίου και
τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από τους Ιταλούς συμμαθητές τους στα
σπίτια τους.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τόσο οι μαθητές όσο και οι συνοδοί
καθηγητές μας :
 ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας
παρακολουθώντας μαθήματα (τέχνες, μουσική, τεχνολογίαπληροφορική) στο σχολείο υποδοχής IIS BRAGALIA στο
Frosinone, συμμετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες ,
γνωρίζοντας τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
 Συνεργάστηκαν άψογα με μαθητές και εκπαιδευτικούς από άλλες
χώρες-εταίρους του προγράμματος (Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία,
Τουρκία) και έφταιξαν ένα ετήσιο ημερολόγιο και ένα
ερωτηματολόγιο



παρακολούθησαν και παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο από
κάθε χώρα χωριστά βασισμένο στη θεματική ενότητα
«Μισαλλοδοξία και Κοινωνική ενσωμάτωση»



καθώς επίσης συμμετείχαν στο Forum Theatre που παρουσίασε
η ομάδα της Ρουμανίας ως εθελοντές .

Επιπλέον , τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν σημαντικούς
ιστορικούς τόπους της ευρύτερης περιοχής Latsio (παραδοσιακούς
οικισμούς , μοναστήρια , κάστρα) κορωνίδα την ολοήμερο επίσκεψη και
ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη» τη Ρώμη.
Όλοι, καθηγητές και μαθητές, εκπροσώπησαν το σχολείο μας αλλά και
την χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έδωσαν ραντεβού για
την επόμενη συνάντηση των 5 χωρών-εταίρων του προγράμματος τον
προσεχή Μάιο στη Ρουμανία.
Επιστρέφοντας στο σχολείο, τα παιδιά παρουσίασαν στους συμμαθητές
τους, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 28/04/2017, το θεατρικό δρώμενο που παρουσιάστηκε
στην Ιταλία, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά αλλά και τις
εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους από αυτό το ταξίδι, το οποίο
χαρακτήρισαν με μία φωνή :

«ένα παράθυρο στον κόσμο»!!!
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