ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Την εβδομάδα 13-17 Μαΐου 2019, το σχολείο μας, στο πλαίσιο της 2ης διακρατικής
συνάντησης «Intangible Culture – Traditional Songs and Dances», φιλοξένησε
μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις πέντε χώρες - εταίρους (Ρουμανία συντονιστής, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία και Ισλανδία) του έργου Erasmus+ 20181-RO01-KA229-049468 «The ABC of Wonders: knowing our heritage».
Για πέντε ολόκληρες ημέρες οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί ήρθαν σε
επαφή με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και βίωσαν την καθημερινότητα του
σχολείου μας, ενώ ανέπτυξαν και διάφορες δραστηριότητες σχετικές με την
θεματική της συνάντησης.
Όλες οι αποστολές αναχώρησαν για τις χώρες τους αποκομίζοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις από το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και τη φιλοξενία που
προσέφεραν οι γονείς των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας του έργου, τους
οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της παιδαγωγικής ομάδας
Α. Κούτρα-συντονίστρια, Γ. Αναστασόπουλος, Σ. Γελαδάκη, Ε. Λαλιώτου, Ν.
Λεονταρίδου, Δ. Τριαντοπούλου

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Υποδεχτήκαμε τις αποστολές
στο σχολείο μας.
Στην επίσημη τελετή υποδοχής
χαιρετισμό απηύθυναν η
Διευθύντρια του σχολείου
Σόνια Γελαδάκη, η Πρόεδρος
του Βαρβακείου Ιδρύματος Λη
Λυκούδη, η Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου Δήμητρα
Μακρή και οι συντονιστές του
έργου για κάθε χώρα.
Ακολούθησε μικρή συναυλία
του ομίλου ASPNet UNESCO και
παρουσίαση τραγουδιών για
την ξενιτιά και τη
μετανάστευση από μαθητές
του σχολείου μας, υπό την
καθοδήγηση του υποδιευθυντή
και καθηγητή μουσικής Γιάννη
Λυμπέρη.
Στη συνέχεια, όλοι οι
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος
σε εργαστήρι εκμάθησης
παραδοσιακών ελληνικών
χορών, το οποίο διοργάνωσε η
καθηγήτρια Φ.Α. του σχολείου
Ρόη Νταλαχάνη.

Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στην Αίγινα, προκειμένου οι
εταίροι του έργου να
γνωρίσουν την ιστορία της
πρώτης πρωτεύουσας του
Νεοελληνικού Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιήθηκαν
ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό
χώρο της Κολώνας και στα
κτήρια της Καποδιστριακής
περιόδου, καθώς και επίσκεψηξενάγηση στο τοπικό
Λαογραφικό Μουσείο.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Οι συμμετέχοντες
επισκέφθηκαν το Μουσείο και
τον αρχαιολογικό χώρο της
Ελευσίνας.
Eκεί, ξεναγήθηκαν από τους
μαθητές της Γ’ τάξης του
σχολείου μας που συμμετέχουν
στη δράση «Μαθητές ξεναγούν
μαθητές στα αρχαία θέατρα»
του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».
(http://gym-peirathin.att.sch.gr/elefsina/). Στη

συνέχεια, παρακολούθησαν
θεατρικό δρώμενο βασισμένο
στην τραγωδία του Ευριπίδη
«Ικέτιδες», τη διδασκαλία του
οποίου είχαν αναλάβει οι
καθηγήτριες του σχολείου μας,
Μαίρη Μπελογιάννη
(Φιλόλογος) και Ρόη
Νταλαχάνη (Φυσικής Αγωγής).

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Οι φιλοξενούμενοι
εκπαιδευτικοί και μαθητές
επισκέφθηκαν τον
αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης, συμμετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης «Περπατώ με την
τάξη μου στην Πλάκα» και
ξεναγήθηκαν στο Μουσείο
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων Φοίβου
Ανωγειανάκη.

Το ίδιο απόγευμα, στον χώρο
του σχολείου, όλες οι ομάδες
παρουσίασαν παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια της
πατρίδας τους.

Η ημέρα έκλεισε με
αποχαιρετιστήρια γιορτή που
διοργανώθηκε με τη
συμμετοχή των οικογενειών
φιλοξενίας και τη βοήθεια του
Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Την τελευταία ημέρα
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στην Δημοτική Υπαίθρια
Γλυπτοθήκη Ψυχικού του
Ιδρύματος «Γ.
Ζογγολόπουλος», όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν και
να συνομιλήσουν με τον
Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ.
Παντελή Ξυριδάκη.
Ακολούθησε η τελετή
αποχαιρετισμού των
αποστολών στον χώρο του
σχολείου και η επίδοση των
αναμνηστικών δώρων που
είχαν ετοιμάσει τα παιδιά της
παιδαγωγικής ομάδας του
έργου, με την καθοδήγηση της
καθηγήτριας Καλλιτεχνικών του
σχολείου μας, Λη Λυκούδη.

