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2η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην πόλη Paimio Turku της Φινλανδίας από 07 - 13 Απριλίου 2019 η 2η συνάντηση των εταίρων του
προγράμματος από τις χώρες Φινλανδία, Γαλλία, Κροατία και Κύπρο. Συγκεκριμένα οι
μαθήτριες Αριστοκλέους Χρύσια του Γ5.1, Λουκαΐδου Πηνελόπη, Μιχαήλ Νεόβη, Συμεού
Βασιλική του Β1.1, Δημητρίου Κρίστη, Νικολάου Νικόλ, Παλούκη Αμαλία του Β2.1,
Στεφάνου Σταύρια του Β4.2 και οι μαθητές Καλλινάκης Αλέξανδρος του Α2.2 και
Λιμνάτης Ανδρέας του Α4.2 με τη συνοδεία των καθηγητριών Ελένης Ευθυβούλου
Β.Δ.Α΄, Μαρίας Χατζημιχαήλ Πουλιάου και Μαρίας Χαλκιά Λουκά , συμμετείχαν μαζί με
τις αντίστοιχες ομάδες μαθητών και καθηγητών από τη Φινλανδία, Γαλλία και Κροατία
σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.

Μαθητές και καθηγητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν το
Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και να ανταλλάξουν απόψεις τόσο σε θέματα
εκπαίδευσης όσο και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Αξίζει να αναφερθεί πως
σε αυτή την κινητικότητα οι μαθητές από τις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες ψήφισαν
για τα λογότυπα του προγράμματος και ως αποτέλεσμα προέκυψε τα δύο λογότυπα
που δημιούργησαν μαθήτριες από την Κύπρο να λάβουν την 1η θέση (Χρίστου Ελένη
Γ3.2, Μπούργαλη Μαρία Γ5.1) και 3η θέση (Μιχαήλ Νεόβη Β1.1).
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Ως εκ τούτου το λογότυπό μας θα αποτελεί πλέον και λογότυπο ολόκληρου του
προγράμματος.

1η θέση

3η θέση

Η έντονη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος έδωσε το έναυσμα για δραστηριότητες
όπως σκι και πεζοπορία στο δάσος, που χαρακτηρίζουν άλλωστε τον τρόπο ζωής των
Φινλανδών.
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Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν ιστορικά και
πολιτιστικά την ευρύτερη περιοχή τoυ Turku, να ξεναγηθούν στo Μεσαιωνικό κάστρο,
σήμα κατατεθέν της πόλης, και να περιηγηθούν κατά μήκος του ποταμού Aura, που
διασχίζει την πόλη και εκβάλλει στη Βαλτική θάλασσα.
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Αξιοσημείωτο τέλος είναι και το πέρασμα από τη Φινλανδική πρωτεύουσα, το Ελσίνκι,
που με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και
πολιτιστική του ταυτότητα ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική αυτή εμπειρία.

Μια εκπαιδευτική εμπειρία που θα μείνει σε όλους αξέχαστη!
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