
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 26-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Η έβδομη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και συγκεκριμένα 
στην πόλη Sittingbourne, μια πόλη 66.000 κατοίκων, νότια του Λονδίνου, στην περιοχή του 
Κέντ.  

Οι εργασίες που εκπονήθηκαν ήταν ποικίλες. (Αναλύονται στη συνέχεια) 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η πρώτη μέρα του προγράμματος ξεκίνησε με μεταφορά των εκπαιδευτικών από το 
ξενοδοχείο με μίνι μπας στο Fulston Manor School, λίγο πριν τις 8.30. Στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του σχολείου οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών συναντήσαμε τους μαθητές 
μας, ενημερωθήκαμε σύντομα για τις πρώτες εντυπώσεις τους, απολαύσαμε ροφήματα και 
κεράσματα αλλά και ανταλλάξαμε δωράκια με τους συναδέλφους των άλλων κρατών 
(συνήθεια που πλέον έχει καθιερωθεί σε όλες τις συναντήσεις ). Ακολούθησε η 
καθιερωμένη τελετή υποδοχής με σύντομες ομιλίες του υπεύθυνου του προγράμματος και 
του διευθυντή του σχολείου καθώς και ζωντανή μουσική από μαθητές του σχολείου. Στη 
συνέχεια, αφού μας δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για το πρόγραμμα της 
εβδομάδας, οι εκπαιδευτικοί ξεναγηθήκαμε για μία ολόκληρη ώρα στο κτιριακό 
συγκρότημα του σχολείου (με αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για το μάθημα που 
διδάσκεται σε καθεμία από αυτές αλλά και γήπεδα, πλυντήρια, εργαστήρια με 
ραπτομηχανές, με μηχανήματα για τεχνικά επαγγέλματα, κουζίνες όπου διδάσκονται οι 
μαθητές τεχνολογία διατροφής και βέβαια αποθήκες με το αντίστοιχο υλικό για κάθε 
μάθημα). Οι 1300 μαθητές του σχολείου φορούν στολή, ενώ , όπως μας ενημέρωσε η 
μαθήτρια που είχε αναλάβει την ξενάγησή μας, οι είκοσι αριστούχοι φορούν κόκκινη 
γραβάτα. Οι μαθητές του προγράμματος, όλη αυτή την ώρα έκαναν το πρώτο εργαστήριο: 
ερεύνησαν τους λόγους της μετανάστευσης και συζήτησαν για το θέμα με δύο καθηγητές 
του σχολείου. Αμέσως μετά ακολούθησε το δεύτερο εργαστήριο: δημιούργησαν ένα μοντάζ 
με τις ιδέες που ανέπτυξαν στο προηγούμενο εργαστήριο σχετικά με τα αίτια της 
μετανάστευσης. 

 
  

 

Ακολούθησε επίσκεψη όλων των ομάδων με τρένο στη γραφική πόλη Rochester , όπου 
επισκεφτήκαμε το κάστρο, τους εμπορικούς δρόμους και βέβαια γευματίσαμε. Για τους 



μαθητές είχε οργανωθεί κυνήγι θησαυρού αλλά και παιχνίδι στην τεράστια αυλή του 
κάστρου. 

  
 

Η πρώτη μέρα του προγράμματος έκλεισε με επίσκεψη στη γειτονική πόλη Faversham και 
γεύμα σε ιταλικό εστιατόριο. 

 

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Αφού μεταφερθήκαμε στο σχολείο με το μίνι μπας από το ξενοδοχείο, ακολούθησε ένα 
σύντομο πρωινό γεύμα, για όποιον ήθελε και συνάντηση με τους μαθητές του 
προγράμματος, οι οποίοι ήδη είχαν ενημερωθεί από καθηγητές του σχολείου για τα 
εργαστήρια που θα γίνονταν .Οι εκπαιδευτικοί αρχικά συνεργαστήκαμε με  τους μαθητές 
μας για την κατασκευή ενός μεγάλου κολάζ που θα δημιουργούσε η κάθε χώρα με υλικά 
και φωτογραφίες του τόπου της (τα οποία είχαν φροντίσει να μεταφέρουν οι μαθητές από 
τις πατρίδες τους). Στα κολάζ αυτά ζητήθηκε από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου να 
απεικονιστεί και η σχέση της κάθε χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι ενώ η κατασκευή του 
κολάζ αποδείχθηκε απαιτητική, οι εκπαιδευτικοί είχαμε τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουμε, αν φυσικά το επιθυμούσαμε, κάποια μαθήματα σε τάξεις του 
σχολείου. 

 

 

 



 

Έπειτα οι μαθητές σε άλλη αίθουσα του σχολείου ανέλαβαν να μελετήσουν ποιήματα 
σχετικά με τη μετανάστευση, τα οποία είχαν φέρει μαζί τους από τις χώρες τους και να 
απομονώσουν στίχους ή φράσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα γι’ αυτούς. Αυτές οι φράσεις θα 
συγκεντρώνονταν για τη δημιουργία άλλων εργασιών σχετικών με τη μετανάστευση. 

Στις 11.40 μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκεφτήκαμε με τρένο το όμορφο Canterbury . Η 
επίσκεψη εκεί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ξεναγηθήκαμε αρχικά στον καθεδρικό ναό 
αλλά και απολαύσαμε ξέγνοιαστη βόλτα και ψώνια ή φαγητό στα πανέμορφα καταστήματα 
της πόλης. Ταυτόχρονα, οι μαθητές γνώρισαν το μέρος με τη βοήθεια ενός χάρτη που τους 
δόθηκε από τον υπεύθυνο του προγράμματος και ένα παιχνίδι θησαυρού: έπρεπε να 
εντοπίσουν και να φωτογραφήσουν συγκεκριμένα μνημεία ή ενδιαφέροντα μέρη του 
Canterbury, και για κάθε θησαυρό που ανακάλυπταν κέρδιζαν κάποιους πόντους. Η μικρή 
πόλη γέμισε με ενθουσιώδεις ομάδες μαθητών που έψαχναν και φωτογράφιζαν ό,τι τους 
ζητήθηκε. 

  
 

Το ίδιο βράδυ επισκεφτήκαμε και πάλι το Rochester, αυτή τη φορά για γεύμα σε ινδικό 
εστιατόριο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Τρίτη ημέρα του προγράμματος αποδείχθηκε αρκετά κουραστική. Συγκεντρωθήκαμε στις 
8.00 στο σχολείο και μετά από τις διευκρινήσεις του υπεύθυνου καθηγητή μεταβήκαμε 
οδικώς στο Λονδίνο. Εκεί φτάσαμε σε περιοχή μεταναστών και αφού χωριστήκαμε σε δύο 
ομάδες ακολουθήσαμε διαδοχικά τις εξής δραστηριότητες: επίσκεψη στο μουσείο 
μετανάστευσης (19 Princeletstreet) και ξενάγηση σ’ αυτό, βόλτα και φωτογράφηση της 
πολυεθνικής αγοράς Spitalsfield και βόλτα στην τεράστια περιοχή των ασιατών μεταναστών 
από το Μπαγκλαντές και την Ινδία με στόχο να ανακαλύψουν και να φωτογραφήσουν οι 
μαθητές τα γκράφιτι των δρόμων αλλά και ό,τι άλλο μας εντυπωσίαζε. Όλο αυτό το 
φωτογραφικό υλικό θα αποτελούσε τη βάση για το εργαστήριο που θα γινόταν την 
επόμενη ημέρα στο σχολείο. Επιστρέψαμε στη βάση μας στο Sittingbourne στις 6.00. Οι 



μαθητές κουρασμένοι επέστρεψαν στις οικογένειες όπου φιλοξενούνταν ενώ οι 
εκπαιδευτικοί μετά από μια  30λεπτη διακοπή επισκεφτήκαμε τη γειτονική πόλη Chatam 
και παρακολουθήσαμε σε αίθουσα εκδηλώσεων ζωντανή μουσική, απολαμβάνοντας 
ταυτόχρονα μπουφέ με εγγλέζικα μεζεδάκια. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Πέμπτη ξεκίνησε για τους μαθητές του Erasmus από νωρίς με εργαστήρια. Καταρχάς, 
έδωσαν συνεντεύξεις σε καθηγητές-δημοσιογράφους υποδυόμενοι μετανάστες και 
μίλησαν για την καταγωγή και τους προβληματισμούς τους στη νέα πατρίδα. Το επόμενο 
εργαστήριο των μαθητών αφορούσε στην κατασκευή φωτογραφικού μοντάζ με το υλικό 
που είχαν συγκεντρώσει την προηγούμενη ημέρα. Η κάθε ομάδα δούλεψε στην αίθουσα 
Υπολογιστών, επέλεξε το υλικό που θα χρησιμοποιούσε και δημιούργησε ένα πόστερ, 
δίνοντας παράλληλα και τίτλο στο δημιούργημά τους. 

Οι εκπαιδευτικοί τη συγκεκριμένη ημέρα πήγαμε στο σχολείο στις 10.30. Αφού συζητήσαμε 
και διευθετήσαμε θέματα του προγράμματος, αναχωρήσαμε μαζί με τους μαθητές για το 
Leeds castle. Η εκδρομή άφησε σε όλους άριστες εντυπώσεις καθώς τόσο το κάστρο όσο 
και οι κήποι με τις λίμνες γύρω από αυτό αποζημίωναν τον επισκέπτη. Εκεί γευματίσαμε 
και επιστρέψαμε ικανοποιημένοι από τις δραστηριότητες της ημέρας. Το απόγευμα ήταν 
ελεύθερο. 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Παρασκευή, τελευταία ημέρα του προγράμματος, ήταν γεμάτη με εργαστήρια για τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς . Πρώτα έπρεπε να ολοκληρωθεί το μεγάλο κολάζ που 
είχε ξεκινήσει από την Τρίτη και να «μπουν και οι τελευταίες πινελιές», με τη βοήθεια (εάν 
το επιθυμούσε κάποια ομάδα)Εικαστικών εκπαιδευτικών του αγγλικού σχολείου. Η εργασία 
της ελληνικής ομάδας τράβηξε τα βλέμματα όλων, καθώς ο ηλικιωμένος κρητικός με το 
σαρίκι που ζωγράφισαν οι μαθητές μας αλλά και η κατασκευή θαλασσινού τοπίου με 
αληθινή άμμο, βαρκούλες και δίχτυ θεωρήθηκαν πολύ πρωτότυπα. 

  
 

Επόμενο εργαστήριο αφορούσε στα ποιήματα για τη μετανάστευση. Κατασκευάστηκαν 
πόστερς με τους στίχους που ξεχώρισαν οι μαθητές και κρεμάστηκαν σε ειδική κατασκευή 
μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 

Τέλος, με την επίβλεψη εικαστικών, σε ένα κατάλληλα προετοιμασμένο τοίχο του σχολείου 
οι μαθητές των δέκα συμμετεχόντων χωρών με γκράφιτι έφτιαξαν τις σημαίες τους, με 
τρόπο που να ενώνονται η κάθε μία με τις υπόλοιπες. 



 

Ακολούθησε βιντεοσκόπηση της δουλειάς των μαθητών και των ομάδων από αγγλικό 
κανάλι που επισκέφτηκε το σχολείο. Γευματίσαμε σε μία από τις τέσσερις τραπεζαρίες του 
σχολείου και ξανά πίσω στην αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί έγινε η τελετή κλεισίματος, 
δόθηκαν οι βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες και ακολούθησε σύντομη ομιλία του 
διευθυντή του σχολείου. Η εκδήλωση έκλεισε με τη μπάντα των άγγλων μαθητών που 
κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό τραγουδιού  τον προηγούμενο Απρίλη στην 
Κρήτη. 

Στις 6.30 επιστρέψαμε στο σχολείο για το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Χορέψαμε, γελάσαμε, 
συζητήσαμε μεταξύ μας και φυσικά φάγαμε: μα επιτέλους fish and chips, για να μη μας 
μείνει το απωθημένο, όπως όλοι σχολιάσαμε. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Οι ομάδες αποχωρούν προς το Λονδίνο, για την πτήση της επιστροφής. Η δική μας ομάδα 
ήταν από τις τυχερές, καθώς η πτήση μας ήταν αργά το απόγευμα και εκμεταλλευτήκαμε 
την ημέρα για βόλτα στην πόλη. Αποφασίσαμε να μπούμε σε ένα λεωφορείο που περνά 
από τα περισσότερα αξιοθέατα του Λονδίνου και έτσι μέσα σε 2,5 ώρες αποκτήσαμε μια 
αρκετά καλή αντίληψη της πόλης. Αγοράσαμε τα αναμνηστικά μας και τέλος με τρένο 
πήγαμε στο αεροδρόμιο Gatwick για την πτήση της επιστροφής. 



  
 

  
 


