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Την εβδομάδα 24-28 Μαΐου 2021 το σχολείο μας συμμετείχε στην 5η εικονική 

κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο «Final Meeting» 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 11-15 Μαρτίου 2020, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν 

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

Σχολείο υποδοχής ήταν το συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης Scoala Gimnaziala 

“Octavian  Goga” που εδρεύει στην πόλη Μπάια Μάρε της Ρουμανίας και, εκτός από 

το Βαρβάκειο  Πρότυπο Γυμνάσιο, συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλα 

τα υπόλοιπα  σχολεία – εταίρους του έργου, 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 και το Rimaskoli της Ισλανδίας. 

Για πέντε ολόκληρες ημέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α4, 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 Ρουμανίας και βίωσαν την σχολική καθημερινότητα του 

συντονιστικού σχολείου μέσα από εικονικές περιηγήσεις στις αίθουσες 

διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τους υπόλοιπους χώρους του. Παράλληλα, 

συμμετείχαν σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικών με την υλική και άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά της Ρουμανίας, ενώ περιηγήθηκαν, επίσης διαδικτυακά, σε 

τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, όπως τα εύκρατα φυλλοβόλα δάση της 

χώρας και το δέλτα του ποταμού Δούναβη.  



Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 

 
 

 

Υποδοχή όλων των αποστολών 
από τη διευθύντρια και τους 
εκπαιδευτικούς του Octavian 

Goga. 
Ακολούθησε το 

καλωσόρισμα του δημάρχου 
της Μπάια Μάρε κ. Catalin 

Chereses. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε εικονική 

περιήγηση στους χώρους του 
σχολείου από ομάδα 

μαθητών. Η ημέρα έκλεισε 
με την εικονική περιήγηση 

στην Μπάια Μάρε και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια 

σχετικά με τα μνημεία της 
πόλης.  

 
 

 
 

 

 
 



Τρίτη 25 Μαΐου 2021  

 
 

 
Οι εργασίες της ημέρας άνοιξαν με 

την επίσημη υποδοχή των 
συμμετεχόντων από την κα Costin - 
Hendea Anca- Minodora, υπεύθυνη 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων της 
Περιφέρειας Maramures. 

Ακολούθησε εικονική περιήγηση 
στα μνημεία παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO 
της Ρουμανίας. Επισκεφθήκαμε τις 
ξύλινες εκκλησίες του Maramures, 
το μοναστήρι Horezu, τις εκκλησίες 
της Μολδαβίας και τα χωριά με τις 

οχυρωμένες εκκλησίες της 
Τρανσυλβανίας. 

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το 
εργαστήριο υλικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς κατά τη διάρκεια του 
οποίου οι μαθητές όλων των 

σχολείων υλοποίησαν 
δραστηριότητες, τις οποίες 

κοινοποίησαν στο TwinSpace του 
έργου 

 

 

 



 

 
 

 



Τετάρτη 26 Μαΐου 2021  

 
 

 
Γνωριμία με την παγκόσμια άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά UNESCO της 
Ρουμανίας. Χορέψαμε στους 

ρυθμούς των παραδοσιακών χορών 
της χώρας και τραγουδήσαμε το 
παραδοσιακό τραγούδι Doina. 
Γνωρίσαμε την παραδοσιακή 

κεραμική τεχνοτροπία του Horezu, 
καθώς και την τεχνική των 

παραδοσιακών επιτοίχιων υφαντών. 
Οι μαθητές έπειτα συμμετείχαν σε 

εργαστήριο για την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά και με τη 

βοήθεια εκπαιδευτικών εφαρμογών 
δημιούργησαν παραδοσιακά 
κεραμικά και ανάρτησαν τις 

εργασίες τους στο TwinSpace. 
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Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 

 
 

 
Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην 
φυσική πολιτιστική κληρονομιά 

UNESCO της Ρουμανίας. 
Περιηγηθήκαμε στα εύκρατα 

φυλλοβόλα δάση των Καρπαθίων τα 
οποία αποτελούν τμήμα του 

δικτύου των δασών της Κεντρικής 
Ευρώπης, στο δέλτα του Δούναβη, 

έναν από τους σημαντικότερους 
υγροτόπους στην Ευρώπη με 

πλούσια ορνιθοπανίδα και τις ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας. 

Ακολούθησαν εκπαιδευτικά 
παιχνίδια με τη χρήση των 

λογισμικών Kahoot, Guizziz και 
Learning Apps. 

 

 
 

 

 
 

 
  



Παρασκευή 28 Μαΐου 2021  

 
 

 
Η τελευταία ημέρα της συνάντησης 

ξεκίνησε με την εικονική επίσκεψη στο 
σπίτι μίας Ρουμανικής οικογένειας, 

όπου και «γευτήκαμε» παραδοσιακά 
εδέσματα. Οι ομάδες των χωρών - 
εταίρων παρουσίασαν τις εργασίες 

τους σχετικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά UNESCO της Ρουμανίας. 

Ακολούθησε αποτίμηση των 
δραστηριοτήτων του έργου 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
MentiMeter. Το ταξίδι μας έφτασε στο 

τέλος του αφήνοντας σε όλους μας 
πολύτιμες γνώσεις, καινούριους 

φίλους και υπέροχες αναμνήσεις. 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 


