
ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ TRENTO ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

     Στα πλαίσια του προγράμματος «YOUropeans  on  the  move: Migrants between 

integration and tradition», πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2015 -7/03/2015 το δεύτερο 

ταξίδι, στο Trento της Ιταλίας, με τη συμμετοχή τεσσάρων καθηγητών και έξι μαθητών. Εκεί, 

έγινε η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση με τους ευρωπαίους συνεργάτες μας και συνεχίστηκε 

η διεξαγωγή του προγράμματος. Την ομάδα μας εκπροσώπησαν οι καθηγήτριες: κ. Μαρία 

Σεργίου, συντονίστρια του προγράμματος, κ. Αρετή Σμυρνιωτάκη, κ. Μαρία Κούρτη, 

Διευθύντρια του σχολείου μας, και κ. Αιμιλία Πολυχρονάκη.  Οι μαθητές που έλαβαν μέρος 

ήταν οι: Εμμανουέλα Μαζαράκη, Νίκη Τυράκη, Συλβάνα Μάτια, Αντωνία Νηστικάκη, 

Άγγελος Χαλκιαδάκης και Γιάννης Αγγελιδάκης. 

                                  

     Στη συνάντηση αυτή έγινε η πρώτη ζώσα επαφή των ελλήνων μαθητών με τους 

ευρωπαίους συνομηλίκους τους, αφού επικοινωνούσαν από πριν, τουλάχιστον με τους 

Ιταλούς partners, μέσω διαδικτύου,  πραγματοποιήθηκε η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και 

με τους καθηγητές του σχολείου που μας φιλοξένησε και το έργο απέδωσε καρπούς που 

γευτήκαμε την τελευταία ημέρα του προγράμματος, οπότε και παρουσιάστηκε η δουλειά που 

έγινε στο σχολείο. Επίσης, προσδιορίστηκαν και οι εργασίες για το επόμενο ταξίδι, στις 

Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2015. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά το «οδοιπορικό» στο 

Trento: 

     Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από τις 2/03/15 - 6/03/15, όμως, λόγω των 

αεροπορικών δρομολογίων, επιλέξαμε την πτήση της 28
ης

 /02/15 ούτως ώστε να μπορέσουμε 

να είμαστε τη Δευτέρα 2/03 στις 08:00 π.μ. στο Liceo Linguistico Sophie M Scholl. Ο 

τελικός προορισμός βέβαια ήταν το Τρέντο, προσγειωθήκαμε όμως στο Μιλάνο απ’όπου 

μέσω τρένου, διαδρομή  διάρκειας 2,5 ωρών με ενδιάμεσο σταθμό στη Βερόνα για αλλαγή 

τρένου, φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό πολύ αργά το βράδυ. Μετά από μία ημέρα 

προσαρμογής στην πόλη για όλους μας, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από το ίδιο βράδυ στις 

οικογένειες των Ιταλών συμμαθητών τους, έφτασε η μεγάλη μέρα της έναρξης του 

προγράμματος.  



   

          

        Την πρώτη μέρα συναντηθήκαμε όλες οι αποστολές στις 8:00 π.μ. σε ένα από τα 

τέσσερα γυμναστήρια του σχολείου, όπου οι Ιταλοί συνάδελφοι μάς υποδέχτηκαν με 

χαιρετισμό, παρουσίαση του σχολείου και της περιοχής και μουσικά διαλείμματα από τα ίδια 

τα παιδιά! Επίσης, δόθηκε χρήσιμο υλικό (χάρτης της πόλης, σημειωματάριο κ.ά.) αλλά και 

αναμνηστικά δωράκια στα μέλη όλων των αποστολών, σε καθηγητές και μαθητές! 

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου αλλά και συνάντηση των αποστολών για 

πιο άμεση γνωριμία και μια πρώτη συζήτηση για το πρόγραμμα της εβδομάδας. Τα παιδιά 

εντάχθηκαν άμεσα στα επτά διαφορετικά εργαστήρια και ξεκίνησαν αμέσως δουλειά! Τα 

εργαστήρια ήταν τα εξής: ποίηση, χορογραφία, θέατρο, χορωδία, τέχνη, βίντεο, οργάνωση 

της έκθεσης των posters όλων των χωρών και δημοσιογραφία! Παράλληλα λειτούργησε και 

χορωδία για τους καθηγητές, προκειμένου να τραγουδήσουμε όλοι μαζί στην τελική 

παρουσίαση. 

 

Μετά από το γεύμα, τα εργαστήρια συνεχίστηκαν ως το απόγευμα, οπότε οι μαθητές έπαιξαν 

ένα κυνήγι θησαυρού στην κεντρική πλατεία της πόλης, piazza Duomo, ενώ τους καθηγητές 

υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της πόλης και στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στα αξιοθέατα 

του Τρέντο. Το δείπνο-έκπληξη προσφέρθηκε σαν καλωσόρισμα το ίδιο βράδυ, στα υπόγεια 

μιας…Τράπεζας, όπου βρέθηκαν σε ανασκαφές τα Ρωμαϊκά θεμέλια της πόλης… 



    

         

     Την επόμενη μέρα, 2
η
 του προγράμματος, τα εργαστήρια των μαθητών συνεχίστηκαν και 

εμείς συναντηθήκαμε για την καθιερωμένη πια συζήτηση στον χώρο του σχολείου. Μετά τα 

διαδικαστικά  ακολούθησε ξενάγηση στο «Κάστρο της καλής συμβουλής»,  Buonconsiglio 

Castle, και στον  «πύργο του νερού», Torre Aquila, διάρκειας περίπου 1,5 ώρας. Μετά το 

γεύμα μέσα στο κάστρο(!), συναντηθήκαμε καθηγητές και μαθητές στον σταθμό των τρένων 

για μια εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Bolzano, την κύρια πόλη του Νότιου 

Τυρόλου, όπου ξεναγηθήκαμε στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αίθουσες σχετικά με τον 

Iceman, Otzi, ηλικίας…5.300 ετών! Η ημέρα έκλεισε με δείπνο σε ένα παραδοσιακό 

ρεστοράν με …τοιχογραφίες - αντίγραφα από το Κάστρο που είχαμε επισκεφθεί την ίδια 

μέρα… 

                                       

                                   



 

 

     

           

                                           

               



   Την 3
η
 ημέρα του προγράμματος  πραγματοποιήθηκε μια ολοήμερη εκδρομή στους … 

Δολομίτες  και συγκεκριμένα στο Passo San Pellegrino των Άλπεων! Η μετάβαση έγινε με 

πούλμαν και η διαδρομή ήταν δίωρη! Μόλις φτάσαμε, μας δόθηκαν rackets, ειδικά πέδιλα για 

τα χιόνια, και οι οδηγοί μας μάς συνόδευσαν σε έναν περίπου δίωρο «περίπατο» στο Rifugio 

Fuciade, σε υψόμετρο 1.970 μέτρων!,   όπου γευματίσαμε σε ένα υπέροχο παραδοσιακό 

περιβάλλον. Η επιστροφή μετά από ανάλογο περπάτημα πάλι  αλλά αυτή τη φορά υπό 

συνθήκες … χιονόπτωσης, μαγική εμπειρία, μάς οδήγησε ξανά στη βάση μας, το Τρέντο.  

 

   

       

        

    

 

     



 Την 4
η
 ημέρα  έγινε στο σχολείο η προβολή των εργασιών (power point) κάθε χώρας από 

τους μαθητές-εκπροσώπους σε διάφορες αίθουσες. Οι καθηγητές, μετά από την απαραίτητη 

συζήτηση, επισκεφθήκαμε κάποιες αίθουσες και παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις. Στη 

συνέχεια ξεκίνησε η έκθεση των posters όλων των χωρών, που στήθηκε με τη βοήθεια του 

υπεύθυνου εργαστηρίου. Πριν το γεύμα, καθηγητές και μαθητές συγκεντρώθηκαν στο 

γυμναστήριο για πρόβα του τελικού τραγουδιού, cum candum populorum unio!, στην 

παράσταση της τελευταίας ημέρας του προγράμματος… 

 

                            

 

Το ίδιο απόγευμα, όσα παιδιά δε συμμετείχαν στο θέατρο, επισκέφθηκαν το Science Museum 

of Trento. 

             

                



Το τελευταίο βράδυ διοργανώθηκε δείπνο με Pizza και party  σε πιτσαρία λίγο εκτός της 

πόλης, ονόματι Rosalpina, όπου, μετά τη γευστική εμπειρία της παραδοσιακής πίτσας, με 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περίπου 80 διαφορετικά είδη!!!, τα παιδιά διασκέδασαν σε 

ντισκοτέκ στο υπόγειο του ίδιου χώρου.  

     

 

    Και έφτασε και η 5
η
 και τελευταία ημέρα του προγράμματος, η Παρασκευή 

6/03/15, οπότε και πραγματοποιήθηκε η αξέχαστη και συγκινητική παράσταση με  

την παρουσίαση της δουλειάς όλων των εργαστηρίων κατά τις ημέρες που 

συνεργάστηκαν με τους μαθητές από όλες τις αποστολές και φυσικά με τους Ιταλούς. 

Από το πρωί συγκεντρωθήκαμε όλοι σε έναν θεατρικό χώρο, όπου για τρεις 

ολόκληρες ώρες μάς καθήλωσε η έντονη, δημιουργική και πραγματικά αξέχαστη 

δουλειά καθηγητών και μαθητών. Ξεκινήσαμε τραγουδώντας όλοι μαζί το cum 

candum… και στη συνέχεια παρουσιάστηκε θεατρική παράσταση «The Dream 

Catcher» με συγκλονιστικές ερμηνείες και σκηνικά που δούλεψαν τα ίδια τα παιδιά, 

απαγγελία ποιημάτων σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας με …την «Ιθάκη», του Κ. 

Καβάφη, βίντεο με ιστορίες μεταναστών που είχε επιμεληθεί η ομάδα των 

«δημοσιογράφων», τραγούδια με συμμετοχή μουσικών οργάνων που παίχτηκαν από 

τα ίδια τα παιδιά αλλά και χορούς που ξεσήκωσαν τους πάντες! Τέλος, ακόμα και οι 

καθηγητές ανέβηκαν στη σκηνή τραγουδώντας μαζί το “ Knocking on Heaven’s 

door…” .  

  
 

    

 

 

 



Μετά το μεσημεριανό γεύμα σε ένα παλιό εργοστάσιο ζυθοποιίας, αποχαιρετίσαμε τόσο τους 

άκρως φιλικούς συναδέλφους όλων των αποστολών και ιδιαιτέρως τους Ιταλούς, όσο και το 

μαγευτικό Τρέντο που μάς πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία και πήραμε τον δρόμο της 

επιστροφής… 

                     

                                       

     Η επιστροφή ήταν για όλους δύσκολη, καθηγητές και μαθητές, αφού τα σώματα έφυγαν 

αλλά το  μυαλό και το συναίσθημα γυρνούν συνεχώς στα σοκάκια της πόλης που αφήσαμε 

πίσω μας, αναπολώντας κι αναζητώντας τη γνήσια ζεστασιά και ανθρωπιά των ντόπιων αλλά 

και των εκπροσώπων όλων των αποστολών… Έπεται η συνέχεια… 

   

 


