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Κυριακή 20-10-2013
Αεροπορικές αφίξεις αποστολών στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Υποδεχτήκαµε τους επισκέπτες µας στο αεροδρόµιο και αναχωρήσαµε για το Παναιτώλιο.
Σύντοµη στάση στον Ισθµό της Κορίνθου. Ξενάγηση στη διώρυγα.
Άφιξη στο σχολείο αργά το βράδυ, όπου τους επισκέπτες µαθητές ανέµεναν οι οικογένειες
που θα τους φιλοξενούσαν. Στη συνέχεια το λεωφορείο αναχώρησε µε προορισµό ξενοδοχείο του
Αγρινίου όπου θα διέµεναν οι καθηγητές.
∆ευτέρα 21-10-2013
Τη ∆ευτέρα το πρωί υποδεχτήκαµε τις αποστολές στο σχολείο. Ολόκληρη η σχολική
κοινότητα - καθηγητές Γυµνασίου και Λυκείου, µαθητές, ∆.Σ. γονέων – ήταν εκεί για να
καλωσορίσει µε λουλούδια και θερµές αγκαλιές τους ξεχωριστούς µας επισκέπτες.
Ακολούθησε συνάντηση των µελών της οµάδας Comenius.Μέσα σε φιλικό και ευχάριστο
κλίµα µαθητές και καθηγητές παρουσίασαν µε λίγα λόγια τον εαυτό τους στην οµάδα και γνώρισαν
τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας.
Στη συνέχεια οι φιλοξενούµενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, επισκέφτηκαν
αίθουσες διδασκαλίας εν ώρα µαθήµατος όπου συνοµίλησαν µε τους µαθητές και τους καθηγητές,
ενηµερώθηκαν για τα µαθήµατα που διδάσκονται και για άλλα εκπαιδευτικά θέµατα.
Παρουσίαση της πρώτης εργασίας της συνάντησης. Η παρουσίαση έγινε στην Αίθουσα
Τελετών και την παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές του σχολείου. Θέµα της εργασίας: «Το νερό στη
Λογοτεχνία» (Water in literature). Παρουσιάστηκαν ποιήµατα, τραγούδια, παιχνίδια, µύθοι, άλλα
ζωντανά από µαθητές στην αγγλική γλώσσα, άλλα µέσω βίντεο. Η φιλοξενούσα χώρα παρουσίασε
τον µύθο του Ηρακλή µε τον Αχελώο. Όλες οι εργασίες έδωσαν ευκαιρία για πολυπολιτισµική
προσέγγιση και επικοινωνία.
∆ευτέρα απόγευµα: Περιήγηση στη λίµνη Τριχωνίδα.
Αρχικά περπατήσαµε στους δρόµους του Παναιτωλίου, στη συνέχεια κάναµε στάση στα
πλατάνια στην περιοχή Ντουγρί και καταλήξαµε στην παραδοσιακή πόλη του Θέρµου.
Ο ήλιος λαµπερός-πολύτιµος σύντροφός µας ολόκληρη την εβδοµάδα που ακολούθησε!
Οι φιλοξενούµενοί µας εντυπωσιασµένοι από την οµορφιά του τοπίου!

Επίσκεψη στον Συνεταιρισµό Γυναικών «Αιτωλική Γη» στο Θέρµο, όπου οι φιλοξενούµενοι
παρακολούθησαν την παραδοσιακή παρασκευή πίτας και άλλων παραδοσιακών φαγητών και
γεύτηκαν παραδοσιακά γλυκά που τόσο φιλόξενα πρόσφεραν οι κυρίες του Συνεταιρισµού.

Τρίτη 22-10-2013
Εκδροµή στα πλαίσια του πρωινού ωρολογίου προγράµµατος µε τη συµµετοχή όλων των
µαθητών του σχολείου. Το πρόγραµµα της εκδροµής είχε ως εξής:
1) Εκπαιδευτική επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό φράγµα Καστρακίου Η ξενάγηση από τους
επιστήµονες και τεχνικούς της ∆.Ε.Η. ενηµέρωσε και ευαισθητοποίησε µαθητές και καθηγητές σε
θέµατα διαχείρισης και αξιοποίησης των νερών του ποταµού Αχελώου.
2) Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και παιχνίδι σε αθλητικό κέντρο της περιοχής Αγρινίου.
Ξεχωριστή στιγµή της ηµέρας η παρουσίαση του παραδοσιακού οµαδικού παιχνιδιού «Τα µήλα» από
τους µαθητές µας και το παιχνίδι από κοινού µε τους φιλοξενούµενους, µαθητές και καθηγητές. Με
έκπληξη διαπιστώσαµε ότι «Τα µήλα» παίζονται και στις άλλες µεσογειακές χώρες µε µικρές
διαφορές και άλλες ονοµασίες!

Τρίτη απόγευµα: Περιήγηση στην πόλη του Αγρινίου.
Επισκεφτήκαµε την Αίθουσα Τέχνης «Χρήστος Καπράλος», όπου οι επισκέπτες µας
απέκτησαν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το έργο του Παναιτωλιώτη γλύπτη. Παρευρεθήκαµε
επίσης στην αντιφασιστική µουσική εκδήλωση που διοργάνωσαν φορείς της πόλης µας στην
κεντρική πλατεία. Περιηγηθήκαµε σε κεντρικούς δρόµους και πλατείες της πόλης.

Τετάρτη 23-10-2013
Ηµερήσια εκδροµή-περιήγηση σε αξιοθέατα του νοµού µας
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας, αρχαίας πόλης της Αιτωλοακαρνανίας µε
σηµαντική ιστορία και πλούσια αρχαιολογικά ευρήµατα. Η ξενάγηση στο χώρο είχε διπλό στόχο: να
παρουσιάσει την ιστορία της περιοχής και να ενηµερώσει για το σύστηµα ύδρευσης της πόλης, την
πρόβλεψη αποθήκευσης του νερού και γενικά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της πόλης κατά
την αρχαιότητα.

Επίσκεψη στις Αλυκές Μεσολογγίου και ενηµέρωση για την παραγωγή άλατος. Παρατήρηση
των φλαµίνγκος και άλλων πουλιών ενδηµικών στο ιδιαίτερο οικοσύστηµα της λιµνοθάλασσας
Μεσολογγίου.
Επόµενη στάση της περιήγησής µας η Ναύπακτος. Εκεί απολαύσαµε µια υπέροχη βόλτα στο
λιµάνι και στα στενά δροµάκια της πόλης και όχι µόνο … Ο λαµπερός ήλιος και η πανέµορφη
παραλία της πόλης ώθησαν τους πιο τολµηρούς να απολαύσουν ένα φθινοπωρινό µπάνιο!
Επιστροφή στο Μεσολόγγι. Σύντοµη βόλτα µε το λεωφορείο στην Τουρλίδα και ταυτόχρονη
ενηµέρωση για τα λιβάρια της λιµνοθάλασσας, όπου εκτρέφονται ψάρια µε φυσική µέθοδο και για
τις πελάδες, τα παραδοσιακά σπίτια των ψαράδων.
Τελευταίος σταθµός το Μεσολόγγι για περιήγηση στα σπουδαία αξιοθέατα της πόλης και για
φαγητό. Οι µαθητές, συνοδευόµενοι από µητέρες- µέλη του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του
σχολείου, περιηγήθηκαν στην πόλη και φωτογράφισαν τα αξιοθέατα. Οι φιλοξενούµενοι καθηγητές
δοκίµασαν θαλασσινές γεύσεις του Μεσολογγίου σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης.
Επιστροφή στο Παναιτώλιο. Ελεύθερος χρόνος των µαθητών µε τις οικογένειες.

Πέµπτη 24-10-2013
Υποδοχή των εταίρων από την κα Κωνσταντίνα Κατσαρή, αντιδήµαρχο σε θέµατα Παιδείας
του ∆ήµου µας. Η κα Κατσαρή καλωσόρισε θερµά τους επισκέπτες µας στον τόπο µας, εξήρε την
αξία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που στοχεύουν, µέσα από τη συνεργασία και την
αλληλογνωριµία των νέων, στην ειρηνική συνύπαρξη και την πρόοδο των λαών και πρόσφερε
πλούσια δώρα φιλοξενίας.
Ακολούθησαν δραστηριότητες στο σχολείο:
• Παρακολούθηση σχολικού µαθήµατος από τους φιλοξενούµενους µαθητές, ώστε να
γνωρίσουν µε βιωµατικό τρόπο την ελληνική σχολική τάξη.
• Εργαστήρι παραδοσιακών χορών και εργαστήρι αρχαίας ελληνικής ενδυµασίας
Τα εργαστήρια είχαν στόχο να κάνουν τους Ευρωπαίους συνεργάτες µας κοινωνούς του ελληνικού
πολιτισµού µέσα από δύο ευχάριστες δραστηριότητες. Οι φιλοξενούµενοί µας συµµετείχαν µε
µεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό.

Η

Πέµπτη απόγευµα: Η συνάντηση στο Παναιτώλιο ολοκληρώνεται µε µια µεγάλη
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ανοικτή στην τοπική κοινότητα.
Η εκδήλωση άρχισε µε την παρουσίαση της δεύτερης εργασίας της συνάντησης στο
Παναιτώλιο µε θέµα: «Παραδοσιακοί και Μοντέρνοι Ευρωπαϊκοί Χοροί». Αρχικά προβλήθηκαν
βίντεο µε χορούς από τις µη παρούσες χώρες. Στη συνέχεια οι παρόντες µαθητές χόρεψαν
µοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς µε το ηχόχρωµα της κάθε χώρας. Το κέφι, η ζωντάνια και η
ερµηνεία των µαθητών ξεσήκωσαν τους παραβρισκόµενους.
Ακολούθησε αποχαιρετιστήριο δείπνο που µε γενναιοδωρία και ζεστασιά ετοίµασαν ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και το Γυµνάσιο Παναιτωλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε µε ένα
παραδοσιακό ελληνικό γλέντι, χαρακτηριστικό της ελληνικής ψυχής.

Παρασκευή 25-10-2013
Ηµέρα αναχώρησης των αποστολών. Συνάντηση νωρίς το πρωί στο σχολείο. Η ώρα του
αποχωρισµού δύσκολη. Οι οικογένειες αποχαιρέτησαν τους φιλοξενούµενους µαθητές µε την
αµοιβαία υπόσχεση να επικοινωνούν τακτικά και να συναντηθούν πάλι.
Με την άφιξή µας στην Αθήνα οι αποστολές της Ιταλίας και της Πολωνίας αναχώρησαν
αεροπορικά για την πατρίδα τους. Με τις αποστολές της Τουρκίας και της Ισπανίας επισκεφτήκαµε
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στη συνέχεια τακτοποιήσαµε τις αποστολές στα ξενοδοχεία
τους και αποχαιρετιστήκαµε ανανεώνοντας το ραντεβού µας για την επόµενη συνάντηση.

Αποτίµηση
Η εβδοµάδα Comenius ωφέλησε πολλαπλά το σχολείο µας. Από πολύ καιρό πριν η σχολική µας
κοινότητα ζούσε σε ρυθµούς διαφορετικούς προετοιµάζοντας τη συνάντηση στο Παναιτώλιο.
Καθηγητές, µαθητές και γονείς εργάζονταν συλλογικά έχοντας έναν κοινό υψηλό στόχο, να
προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στους Ευρωπαίους συνεργάτες µας.
Οι οικογένειες άνοιξαν την αγκαλιά τους για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες µαθητές.
Ο Σύλλογος Γονέων συµµετείχε δυναµικά στη διοργάνωση του αποχαιρετιστήριου δείπνου.
Χάρη στην εθελοντική εργασία γονιών και καθηγητών και στην αµέριστη συµπαράσταση του ∆ήµου
Αγρινίου οι υποδοµές του σχολείου µας βελτιώθηκαν (ανακαίνιση της αίθουσας Εκδηλώσεων,
πινακίδες, διακόσµηση).
Στη διάρκεια της εβδοµάδας Comenius οι µαθητές µας αναλαµβάνοντας καίριο ρόλο στην ξενάγηση
των επισκεπτών µας καλλιέργησαν τις δεξιότητες τους στην αγγλική γλώσσα και την επικοινωνία.
Όλοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τους επισκέπτες µας- µε διαφορετικούς πολιτισµούς
κι άλλες συνήθειες. Οι φιλοξενούµενοί µας εξάλλου ήρθαν σε επαφή µε τον ελληνικό πολιτισµό και
έζησαν την ελληνική φιλοξενία. Ελληνικά προϊόντα ταξίδεψαν στις χώρες εταίρους και στις
οικογένειες των φιλοξενοµένων µας. ∆εσµοί φιλίας δηµιουργήθηκαν, οικογένειες επικοινώνησαν
και γνωρίστηκαν. «Τείχη» που εµποδίζουν τη φιλία και την πρόοδο γκρεµίστηκαν.

Η εβδοµάδα αυτή έδωσε νέα πνοή στο σχολείο µας και στον τόπο µας! Πνοή δηµιουργική,
αισιόδοξη, δυναµική!

Η Υπεύθυνη του Προγράµµατος
Μαρία Λανοπούλου

