
Erasmus+ Voleera 2021-2022  

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ΚΑ2 κε ζέκα «Οιπκπηαθέο Αμίεο στελ Επξώπε: Αξηστεία, Σεβασκόο, Φηιία» 

(VOLEERA), πξαγκαηνπνηήζεθε κία πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε ζηε Ννξκαλδία κεηαμύ 

1-4 Μαξηίνπ θαη έλα ηαμίδη ζηελ ίδηα πεξηνρή ηεο Γαιιίαο κε 30 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο 

από ηηο 30 Απξηιίνπ έσο ηηο 5 Μαΐνπ. Τν αλσηέξσ πξόγξακκα ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Διιάδνο, ηεο Γαιιηθήο Βνπιήο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Calvados ηεο Γαιιίαο. Απνηειεί έλα από ηα 9 ζρέδηα Erasmus+ πνπ ζπληνλίδεη ην 

Μνξθσηηθό Τκήκα ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο κε θνηλή ζεκαηηθή ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο 

θαη ηίηιν «Αο κνηξαστνύκε όινη καδί τν πάζνο τωλ Αγώλωλ». Υπεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ ε εθπαηδεπηηθόο Λέλα Γαξγέληα, ελώ ζηελ παηδαγσγηθή νκάδα ζπκκεηείρε ε 

Γηεπζύληξηα Φ. Καιιηηζάθε θαη νη εθπαηδεπηηθνί: Β. Γεσξγνπιάθε, Γ. Γηακαληίδεο, Κ. 

Κάπαξε, Α. Λαδαξίδεο, Α. Μαγνπιάο, Λ. Ξαλζάθνπ, Κ. Παπαδνπνύινπ θαη  Δ. Σηξίληδε. 

Οη επηδησθόκελνη ζηόρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ήηαλ ε 

δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ησλ καζεηώλ, ε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη επγελνύο 

άκηιιαο, ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηηο νιπκπηαθέο θαη παξανιπκπηαθέο αμίεο, ε άληιεζε 

θαη απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ θαη ζύγρξνλσλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ, ε 

δηεπθόιπλζε ηεο εθκάζεζεο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο Γάιινπο 

καζεηέο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

           Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπαξα-

ζθεπαζηηθήο επίζθεςεο ζην γπκλάζην 

«Jacques Prévert» ηεο πεξηνρήο Saint-Pierre-

en-Auge ηεο Ννξκαλδίαο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ε Γηεπζύληξηα Φ. Καιιηηζάθε 

θαη ε εθπαηδεπηηθόο Κ. Κάπαξε, ζπδεηήζεθε 

ην πξόγξακκα ηνπ ηαμηδηνύ ησλ Διιήλσλ 

καζεηώλ ζηε Γαιιία.  
Άπνςε ηνπ γαιιηθνύ γπκλαζίνπ ζην Saint -Pierre-en-Auge 

 

Άπνςε ηνπ πξναπιίνπ ηνπ γαιιηθνύ γπκλαζίνπ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηαίξνπο, ζρεδηάζηεθαλ νη επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία θαη κλεκεία, νη εθδξνκέο θαη νη 

θνηλέο  δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ ησλ Διιήλσλ 

θαη ησλ Γάιισλ καζεηώλ. Δπηπιένλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 



 
Η ηξαπεδαξία όπνπ νη καζεηέο παίξλνπλ ην κεζεκεξηαλό ηνπο 

 
Η αίζνπζα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ 

 

Τέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηα 

πην ζεκαληηθά κνπζεία θαη αμηνζέαηα ηεο 

Ννξκαλδίαο κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό ησλ 

ζεκείσλ πνπ παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξν ελδηα-

θέξνλ γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο, ώζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ηειηθό πξόγξακκα ηνπ 

ηαμηδηνύ ηνπο ζηε Γαιιία. 

 

 
Η θσκόπνιε Honfleur, παξαζαιάζζην ζέξεηξν ζηε ζάιαζζα 

ηεο Μάγρεο 

Σην ηαμίδη ηνπ Μαΐνπ ζπκκεηείραλ 30 γαιιόθσλνη καζεηέο ηεο Γ  ́Γπκλαζίνπ κε ηε ζπλνδεία 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ Κ. Παπαδνπνύινπ, Α. Λαδαξίδε θαη Κ. Κάπαξε. Οη Έιιελεο καζεηέο 

επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν «Jacques Prévert» όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζνκνίσζε ηεο 

ηειεηήο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γάιινπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο θαη παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ γηα ηηο νιπκπηαθέο αμίεο ζηε γαιιηθή θαη 

ηελ ειιεληθή γιώζζα. Αθνινύζεζε μελάγεζε ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα Saint-Pierre-

en-Auge από ηνπο Γάιινπο καζεηέο, γεύκα ζην ζρνιηθό εζηηαηόξην θαη παηρλίδηα ζρεηηθά κε 

ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.  

 
Ξελάγεζε ησλ καζεηώλ καο ζηελ αίζνπζα θπζηθώλ 

επηζηεκώλ 

 
Παηρλίδη γλώζεσλ κε ζέκα ηελ ηζηνξία ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ 



 

Ξελάγεζε ησλ καζεηώλ καο ζηελ αίζνπζα αξραίσλ 

ειιεληθώλ 

 
Οη εξσηήζεηο ησλ παηρληδηώλ ζπληάρζεθαλ από ηνπο Έιιελεο 

θαη Γάιινπο καζεηέο ζηελ ειιεληθή θαη γαιιηθή γιώζζα 

 

Δθδξνκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εληππσζηαθό αβαείν ηνπ Mont Saint-Michel – έλα από ηα 

πην θεκηζκέλα αμηνζέαηα ηεο Γαιιίαο – ζηηο ηζηνξηθέο παξαιίεο ηεο Απόβαζεο ζηε 

Ννξκαλδία ην 1944, ζην παξαζαιάζζην ζέξεηξν Honfleur, ζηηο καγεπηηθέο βνπλνπιαγηέο ηνπ 

Étretat πνπ βπζίδνληαη ζηε ζάιαζζα ηεο Μάγρεο, θαζώο θαη ζηo παλέκνξθν Saint-Malo, ηελ 

πόιε ησλ θνπξζάξσλ θαη ηνπ ξνκαληηθνύ πνηεηή Σαησβξηάλδνπ. Σηε κεζαησληθή πόιε 

Bayeux, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηνλ θαζεδξηθό λαό – αξηζηνύξγεκα ξνκαληθήο θαη 

γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο – θαη ηελ ηεξάζηηα ηαπηζεξί ηεο Bayeux, κεζαησληθό θέληεκα 

κήθνπο 70 κέηξσλ πνπ απεηθνλίδεη ηελ θαηάθηεζε ηεο Αγγιίαο από ηνλ Γνπιηέικν ηνλ 

Καηαθηεηή, δνύθα ηεο Ννξκαλδίαο, ην 1066.  

 

 
Αξηζηεξά, ε άθημε ζην Mont Saint-Michel. Γεμηά, 

πηθ-ληθ κεηά ηελ επίζθεςε ζηηο επηβιεηηθέο αίζνπζεο 

ηνπ αβαείνπ.  

 



 
 
Τν εζσηεξηθό ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηεο Bayeux 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 11
ν
 αηώλα θαη 

αλαζηειώζεθε ηνλ 13
ν
 αηώλα 

 

 
Πεξίπαηνο ζηηο απόθξεκλεο πιαγηέο ηνπ Étretat   

 
 

Παηρλίδηα κε ηε ζπκκεηνρή Γάιισλ θαη 

Διιήλσλ καζεηώλ ζηελ Omaha, κία από ηηο 

πέληε παξαιίεο ηεο Απόβαζεο ζηε Ννξκαλδία 

ηεο 6
εο

 Ινπλίνπ 1944 

 
 

 
Πεξίπαηνο ζηα ηείρε ηνπ Saint-Malo 

Δπίζεο, νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνύλ ζηελ Caen, πξσηεύνπζα 

ηνπ δηακεξίζκαηνο Calvados ηεο Ννξκαλδίαο, από ηνλ Γ. Μνιύβδε, Έιιελα εθπαηδεπηηθό 

εγθαηεζηεκέλν ζηε Γαιιία. Δπίζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηελ ηζηνξία 

ηνπ Β  ́Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο ηνπο ζην κνπζείν “Mémorial” 

ηεο Caen θαη ηεο επίζθεςεο ζην θπθιηθό ζηλεκά ηεο Arromanches όπνπ παξαθνινύζεζαλ 

ζηηγκηόηππα ηεο κάρεο ηεο Ννξκαλδίαο (6 Ινπλίνπ - 12 Σεπηεκβξίνπ 1944).   



 
Μπξνζηά από ην εληππσζηαθό κνλαζηήξη πνπ θέξεη ην όλνκα Abbaye aux Hommes θαη ρηίζηεθε γύξσ ζην 1060 από ηνλ 

Γνπιηέικν ηνλ Καηαθηεηή, ελώ ζήκεξα ζηεγάδεη ην δεκαξρείν ηεο Caen  

 

Τε κέξα ηεο άθημήο ηνπο ζην Παξίζη, νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην Λνύβξν, ελώ ηε κέξα ηεο 

αλαρώξεζήο ηνπο έθαλαλ κία ζηάζε ζηηο Βεξζαιιίεο όπνπ μελαγήζεθαλ ζηελ Δζληθή Ιππηθή 

Αθαδεκία, ζηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει θαη ζην Trocadero. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο εληππσζηαθήο 

θξνπαδηέξαο ζην Σεθνπάλα, είδαλ κεξηθά από ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο γαιιηθήο 

πξσηεύνπζαο. 

 

 

Σηελ είζνδν ησλ Βεξζαιιηώλ 

 

Πεξίπαηνο ζην Trocadero κεηά ηελ επίζθεςε ζηνλ Πύξγν 

ηνπ Άηθει 

  



 
Τν κνπζείν ηνπ Orsay από ην πνηακόπινην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο ζην Σεθνπάλα 

 
Η επηβιεηηθά δηαθνζκεκέλε γέθπξα ηνπ Αιεμάλδξνπ Γ  ́

πνπ ελώλεη ηηο δύν όρζεο ηνπ πνηακνύ Σεθνπάλα  

 

 

Μεηά ηελ πεξηήγεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Λνύβξνπ 



 

Η άθημε ζην αεξνδξόκην Charles de Gaulle ζην Παξίζη 

Οη Γάιινη καζεηέο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα καο ηνλ Ινύλην. Οη 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ηνπο ζπλόδεπζαλ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζηα αμηνζέαηα ηεο 

Αζήλαο, ζε εθδξνκή ζηελ Αξραία Οιπκπία θαη ζην Σνύλην. 

 
Αγώλαο ηαρύηεηαο ζην ζηάδην ηεο Οιπκπίαο κεηαμύ Διιήλσλ θαη 

Γάιισλ καζεηώλ 

 

Οη ληθεηέο ζηεθαλώζεθαλ κε ζηεθάλη από θιαδί ειηάο 

Με ηελ ειπίδα λα ζπλερηζηεί ε άςνγε ζπλεξγαζία κε ην γπκλάζην «Jacques Prévert» ηα 

επόκελα ρξόληα, επρόκαζηε νη θηιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ λα αληέμνπλ ζην ρξόλν θαη νη 

κνλαδηθέο εκπεηξίεο πνπ απνθόκηζαλ ηα παηδηά λα ηνπο αλνίμνπλ λένπο νξίδνληεο. 

 

 

 

 


