
 

 

 

 
 
 
 
 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διακρατικό μίτινγκ του Προγράμματος 

Erasmus + KA229 με τίτλο «Performing Arts for Leader Students» (PEARLS), στο 

Vilnius της Λιθουανίας 30/9-4/10, 2019. Από το σχολείο μας συμμετείχαν ο 

Διευθυντή Ντίνος Βρυώνης (ΠΕ70) και η εκπαιδευτικός Αγγελική Τάκη (ΠΕ06). 

Οι συνάδελφοι εταίροι της “School Sokratus Ltd” υποδέχτηκαν όλους  τους εταίρους 

από την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα πολύ θερμά. Είχαν 

ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που κάλυψε όλες τις ανάγκες μας και μας 

έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ταυτόχρονα στοιχεία του πολιτισμού και της 

ιστορίας τους. Η ομάδα όλων των συναδέλφων εταίρων ήταν τόσο δυνατή και με 

διάθεση δοσίματος που πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν δεσμοί φιλίας με όλους και 

όλες. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας επεξεργαστήκαμε θέματα οργανωτικά σχετικά 

με το έργο μας και τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουμε, μοιραστήκαμε τις 

σκέψεις και τις απόψεις μας, μάθαμε ο ένας από τον άλλο και καθορίσαμε τις 

λεπτομέρειες του έργου. Γνωρίσαμε τεχνικές θεάτρου μέσα από ανοιχτά μαθήματα, 

παρακολουθήσαμε εργαστήρια εικαστικών  και συζητήσαμε με μαθητές και 

μαθήτριες τις σχολής. 
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Ζήσαμε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες στην Παλιά Πόλη της Βίλνιους, που 

αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο και στη μεσαιωνική πόλη 

Τρακάι.  

Ο Διευθυντής Darius Česnavičius και η ομάδα του ήταν υπέροχοι! Είχαν μια τέλεια 

οργάνωση και ήταν πολλοί ζεστοί και φιλικοί με όλους μας. Επιστρέφουμε 

ενθουσιασμένοι και με ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη την εμπειρία που μας 

πρόσφεραν! 

Περισσότερα στο blog του σχολείου μας https://9enato.blogspot.com/. 
To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΙΚΥ. 
“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δελτίου Τύπου δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις µόνο των δημιουργών, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται σε αυτό”. 
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