Δεύτερη Κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Ρουμανία
για το ΓΕΛ Θεσπρωτικού στα πλαίσια του Erasmus+
την πόλη Οράντεα της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε από τις 09 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018
η δεύτερη διεθνική συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών των τριών Ευρωπαϊκών σχολείων
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ2 τρατηγικές υμπράξεις
στον τομέα της χολικής Εκπαίδευσης με τίτλο «European Path (e)Motion». Από το ΓΕΛ
Θεσπρωτικού συμμετείχαν στην κινητικότητα εννέα μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου με δύο
συνοδούς εκπαιδευτικούς. Η άφιξη της αποστολής στην Οράντεα έγινε το άββατο μετά από
ένα πολύωρο οδικό ταξίδι. Σην Κυριακή το απόγευμα μας υποδέχθηκαν η υπεύθυνη
εκπαιδευτικός του Ρουμανικού χολείου «Liceul Teoretic “Aurel Lazăr”» και μαθητές οι οποίοι
μας έκαναν μια πρώτη ξενάγηση στην πόλη.

Ση Δευτέρα, 10/12/18 το πρωί, μετά από μια πολύ θερμή υποδοχή των Ρουμάνων μαθητών
στο σχολείο, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου η επίσημη έναρξη του
προγράμματος από τον Διευθυντή του σχολείου. Ακολούθησε το πρώτο εργαστήριο
«καλλιτεχνικό μονοπάτι» όπου οι μαθητές δημιούργησαν αντικείμενα από ανακυκλωμένα
υλικά. Σο απόγευμα μαθητές και εκπαιδευτικοί θαύμασαν κτίρια Art Nouveau στο κέντρο της
πόλης ως μέρος του «αρχιτεκτονικού μονοπατιού».
Σην Σρίτη, 11/12/18 ακολούθησαν οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες όπου οι μαθητές κάθε
σχολείου παρουσίασαν θεατρικά έργα με περιβαλλοντική ή ανθρωπιστική προσέγγιση. Σο
απόγευμα αφιερώθηκε στο «ιστορικό μονοπάτι» με την επίσκεψη και ξενάγηση στο φρούριο
της Οράντεα όπου και συμμετείχαν σε εργαστήριο παραδοσιακής τέχνης.

Σην Σετάρτη, 12/12/18 μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στις πιο όμορφες εκκλησίες
και συναγωγές της πόλης ως μέρος του «πνευματικού μονοπατιού». Σο απόγευμα

μοιρασμένοι σε διεθνικές ομάδες δημιούργησαν posters με υλικά φερμένα από τις χώρες
τους.
Σην Πέμπτη, 13/12/18 μαθητές και εκπαιδευτικοί αναχώρησαν για ένα ημερήσιο ταξίδι στο
σπήλαιο της αρκούδας στους πρόποδες των Καρπάθιων ορέων. τη συνέχεια ακολούθησε
καλλιτεχνικό εργαστήριο με παραδοσιακές τέχνες και επίσκεψη σε μια ξύλινη εκκλησία
προκειμένου να αισθανθούν την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και να δοκιμάσουν την
παραδοσιακή κουζίνα.

Σην Παρασκευή, 14/12/18 επισκέφθηκαν το μοναστήρι του Σιμίου ταυρού, μοναδικό στην
Σρανσυλβανία για τις εξωτερικές τοιχογραφίες του. Ως μέρος του «αγροτικού μονοπατιού» η
ομάδα επισκέφθηκε ένα οινοποιείο όπου οι μαθητές γνώρισαν την διαδικασία παραγωγής
του κρασιού και δοκίμασαν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα.
Σο απόγευμα όλοι οι μαθητές βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης αποχαιρετώντας ο ένας τον
άλλον και υποσχόμενοι να διατηρήσουν τη γνωριμία τους ανανέωσαν το ραντεβού τους για
την ερχόμενη άνοιξη στην Ελλάδα.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας για την άψογη
συνεργασία, την εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον και την προθυμία να συμμετέχουν σε όλες τις
δραστηριότητες του προγράμματος.
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