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Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος τέσσερις χώρες: η Γαλλία, η Φινλανδία, η Κροατία και
η Κύπρος. Συντονιστικό σχολείο είναι το γαλλικό λύκειο Stephen Liegeard της Brochon,
το οποίο έχει και τη μοναδική ιδιότητα να είναι ιδιοκτήτης ενός πύργου, κληροδότημα
του ευεργέτη και ανθρώπου των γραμμάτων της κοινότητας της Brochon, Stephen
Liegeard, από τον οποίο έχει πάρει και την ονομασία του το λύκειο. Κατά τη διάρκεια
τoυ προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τρεις ανταλλαγές μαθητών/τριών, στη
Φινλανδία, στην Κύπρο και στην Κροατία, ενώ στη Γαλλία θα γίνει επιμόρφωση
καθηγητών/τριών που θα είναι και η τελική δραστηριότητα του προγράμματος.

1η Συντονιστική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος πραγματοποιήθηκε, στις 21 μέχρι τις 25
Ιανουαρίου 2019, η πρώτη συντονιστική συνάντηση των καθηγητών/τριών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στην Brochon, μικρή κοινότητα έντεκα χιλιόμετρα έξω
από την πόλη Dijon, πόλη πρωτεύουσα του νομού της Βουργουνδίας.

1

Στη συνάντηση της Brochon, οι εμπλεκόμενοι
καθηγητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να
ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα θέματα που
αφορούσαν το πρόγραμμα, όπως οι ημερομηνίες
ανταλλαγών μαθητών, ο προγραμματισμός των στόχων
και κατά συνέπεια των δραστηριοτήτων πριν και κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων, καθώς επίσης και να
παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα στα τμήματα κατά
τη σχολική μέρα.
Πέραν όμως από το ακαδημαϊκό κομμάτι της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ανακαλύψουν τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της
Βουργουνδίας και ιδιαίτερα της περιοχής της «Χρυσής ακτής», «Cote d’or», στην οποία
βρίσκεται η κοινότητα. Επισκέφθηκαν την πόλη της Dijon, ακολουθώντας τα βήματα
της χρυσής κουκουβάγιας στο οδόστρωμα: μουσείο Καλών Τεχνών, μουσείο Magnin,
Καθεδρικός ναός της Notre-Dame, αγορά «Halles», κήπος Darcy με το άγαλμα της
πολικής αρκούδας. Επισκέφθηκαν επίσης το κάστρο-αβαείο, Clos Vougeot, με τους
μεσαιωνικούς αμπελώνες και το οινοποιείο του, τη μικρή πόλη Beaune, με το
μεγαλοπρεπές κτήριό της, θεμελιωμένο γύρω στα 1400 μ.Χ., και την εντυπωσιακή
πολύχρωμη εμαγιέ κεραμοσκεπή του, χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της
περιοχής, παλιό νοσοκομείο, ξενοδοχείο του Θεού, «Hοspices de Beaune», που σήμερα
έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τέλος παρακολούθησαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες
συνεδρίες γευσιγνωσίας κρασιού και σαλιγκαριού και ανακηρύχθηκαν «Ακόλουθοι του
Σαλιγκαριού» από την «Αδελφότητα Σαλιγκαριού της Βουργουνδίας»!

Στην πρώτη συνάντηση του Προγράμματος συμμετείχαν οι καθηγήτριες του Σχολείου
μας κ. Ελένη Ευθυβούλου Β.Δ.Α’, που είναι και η συντονίστρια, και η κ. Μαρία Λοΐζου
Β.Δ.Α’.
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