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Την εβδομάδα 19-23 Απριλίου 2021 το σχολείο μας συμμετείχε στην 4η εικονική 

κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο «UNESCO Tangible Culture» στο 

πλαίσιο του έργου Erasmus+ 2018- 1-RO01-KA229-049468 «The ABC of Wonders: 

knowing our heritage». 

Η συγκεκριμένη κινητικότητα ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί δια 

ζώσης το χρονικό διάστημα 23-27 Μαρτίου 2020, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν 

λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.  

Σχολείο υποδοχής ήταν το Rimaskoli του Ρέικιαβικ και, εκτός από το Βαρβάκειο 

Πρότυπο Γυμνάσιο, συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλα τα υπόλοιπα 

σχολεία – εταίρους του έργου, το συντονιστικό σχολείο Scoala Gimnaziala “Octavian 

Goga” της Ρουμανίας, το ICS Pestalozzi-Cavour της Ιταλίας, το Seyitaliler Atatürk 

Ortaokulu της Τουρκίας και το Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 

της Πορτογαλίας. 

Για πέντε ολόκληρες ημέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α2, καθώς 

και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του έργου (Α. Κούτρα - συντονίστρια, Σ. Γελαδάκη, 

Ι. Αναστασόπουλος, Ε. Λαλιώτου & Θ. Τριαντοπούλου), ήρθαν σε επαφή με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ισλανδίας και βίωσαν την σχολική καθημερινότητα του 

Rimaskoli μέσα από εικονικές περιηγήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, τα 

εργαστήρια και τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου. Παράλληλα, συμμετείχαν 

σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικών με τη θεματική της συνάντησης, ενώ 

περιηγήθηκαν, επίσης διαδικτυακά, σε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς και ιδιαίτερου 

γεωλογικού ενδιαφέροντος, όπως το εθνικό πάρκο Thingvellir, το νησί Surtsey, αλλά 

και το ηφαίστειο Geldingadalir, το οποίο ενεργοποιήθηκε πρόσφατα. 

  



Δευτέρα 19 Απριλίου 
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Υποδοχή όλων των αποστολών 

από τη διευθύντρια και τους 
εκπαιδευτικούς του Rimaskoli. 

Στη συνέχεια, ομάδα 
μαθητριών τραγούδησε 
παραδοσιακά ισλανδικά 

τραγούδια. Οι μεγαλύτεροι 
μαθητές ανέλαβαν την 

περιήγησή μας στους χώρους 
του σχολείου, τις αίθουσες 

διδασκαλίας και τα 
εργαστήρια κατασκευών, 
επεξεργασίας ξύλου και 

χειροτεχνίας. Επίσης, είχαμε 
την ευκαιρία να δούμε ένα 

τυπικό ισλανδικό σπίτι και να 
γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής 
μιας ισλανδικής οικογένειας. 

 

 
 

 
 

  

 
 



Τρίτη 20 Απριλίου 2021 

 
 

 
Εικονική περιήγηση στην πόλη 
του Ρέικιαβικ και στα μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς της 
πόλης. Ακολούθησε επίσημο 

καλωσόρισμα από την 
πρωθυπουργό της Ισλανδίας 

κ.Katrin Jakobsdottir. Η ημέρα 
έκλεισε με μια ευχάριστη 

έκπληξη, καθώς άνθρωποι από 
τις χώρες εταίρους του έργου 
που ζουν στην Ισλανδία μας 

μίλησαν για τη χώρα στις 
εθνικές τους γλώσσες. Η 
ελληνίδα φοιτήτρια της 

Λυρικής, κ. Νίνα Μπάσδρα, 
μίλησε στους έλληνες μαθητές 

και εκπαιδευτικούς. 
 

 

 

  

 
 

  



Τετάρτη 21 Απριλίου 2021  

 
 

Φορέσαμε ζεστά ρούχα και 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και 

επισκεφτήκαμε περιοχές 
φυσικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ισλανδίας, 
όπως τα εθνικά πάρκα 

Thingvellir και Vatnajokull με 
τους αιώνιους παγετώνες. 

Περπατήσαμε ανάμεσα σε δύο 
ηπείρους πάνω στη ζώνη 

απόκλισης των λιθοσφαιρικών 
πλακών της Βόρειας Αμερικής 

και της Ευρασίας και 
θαυμάσαμε τα φιόρδ, 

περιοχές όπου φωλιάζουν 
σπάνια είδη πουλιών και 
υδρόβιων οργανισμών. 

Ακολούθησε εργαστήριο 
κατασκευής του δικού μας 

ηφαιστείου με υλικά 
καθημερινής χρήσης και 

αναπαράσταση μιας 
ηφαιστειακής έκρηξης. 

 

 
 

 
 

  

 
 

  



Πέμπτη 22 Απριλίου 2021  

 
Εικονική περιήγηση σε σημαντικά 
μουσεία της Ισλανδίας, όπως το 

ιστορικό μουσείο Saga, το Εθνικό 
Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο της 
Ισλανδίας. Στη συνέχεια, μαθητές και 

μαθήτριες συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 

δύο τελευταίων ημερών, 
χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές 

Kahoot και Learning Apps. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021  

Οι ομάδες των χωρών - εταίρων 
παρουσίασαν τις εργασίες τους 

σχετικά με την κληρονομιά UNESCO 
της Ισλανδίας. Ακολούθησε 

αποτίμηση των δραστηριοτήτων του 
έργου χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

Menti. Το ταξίδι μας έφτασε στο 
τέλος του αφήνοντας σε όλους μας 
υπέροχες  αναμνήσεις. Το ραντεβού 
μας ανανεώθηκε για την εβδομάδα 

24-28 Μαΐου 2021, οπότε θα μας 
υποδεχθεί το σχολείο Scoala 

Gimnaziala «Octavian Goga» της 
Ρουμανίας στην τελευταία 

συνάντηση του έργου. 

 

 
 
 

 
 


