
 

 

      ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ (1/4/19 έως 5/4/19)  

   Το ταξίδι μας στη  Λετονία έγινε με τη συμμετοχή τριών μαθητών από την Τρίτη 

Γυμνασίου του σχολείου μας, Ειρήνη Αθανασάκη , Κυριάκο Μιχελουδάκη και Ευθυμία 

Χαλασοφουρνάκη καθώς και δύο καθηγητριών ,κ. Σεργίου Μαρία (συντονίστρια του προγράμματος και κ. 

Στρατάκη Ζαχαρένια. Αυτή η μακρινή για εμάς χώρα με τα απέραντα δάση  που καλύπτουν το 52% της έκτασής 

της , τον ποταμό Νταουγκάβα με τους παραπόταμούς του, τις αμέτρητες λίμνες και πεδιάδες ήταν ο τόπος που 

φιλόξενα μας δέχτηκε τις πέντε ημέρες της  4ης  επίσημης συνάντησης του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Εrasmus+. 

 

 

   Την Δευτέρα, πρώτη μέρα , έγινε υποδοχή των φιλοξενουμένων χωρών και παρουσίαση της Λετονίας καθώς 

και της πόλης  Daugavpils όπου και διεξήχθη το πρόγραμμα. Επίσης παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι δράσεις με 

τις οποίες εμπλέκεται το σχολείο φιλοξενίας. Ακολούθησαν δραστηριότητες αλληλογνωριμίας με χορό και 

τραγούδι και παρουσιάστηκε αναλυτικά το επάγγελμα του συνοριοφύλακα από εκπροσώπους του κλάδου 

αυτού. Το απόγευμα έκλεισε με ξενάγηση στο λόφο με τις αρμονικά συνυπάρχουσες εκκλησίες της πόλης: 

λουθηρανική, καθολική , ορθόδοξη και την εκκλησία των old-believers. 

 



        

          

   Το πρωί της Τρίτης 2 Απριλίου οι μαθητές με τις φιλοξενούσες οικογένειες προετοίμασαν   υγιεινά σνακ τα 

οποία παρουσιάστηκαν στη συνέχεια και προσφέρθηκαν ως δεκατιανό σε μαθητές και καθηγητές . Επίσης έγινε 

συνάντηση των καθηγητών για εκτίμηση και αξιολόγηση της πορείας των εργασιών από τις συμμετέχουσες 

χώρες ενώ παράλληλα διεξάγονταν εργαστήρια μαθητών με ομαδοσυνεργατική μέθοδο πάνω  στο θέμα των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη χώρα τους αλλά και πιο συγκεκριμένα στο σχολείο τους .Το αποτέλεσμα 

των εργαστηρίων παρουσιάστηκε στην ολομέλεια. Ακολούθησε ξενάγηση στα έργα της πινακοθήκης  Art Rotko 

Centre όπου είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε  κυρίως έργα μοντέρνας τέχνης .Εν συνεχεία ξεναγηθήκαμε 

στα τείχη της πόλης. 

 



 

 

 

     

 

  

 

  Το ενδιαφέρον την Τετάρτη 3 Απριλίου εστιάστηκε στην επίσκεψη της πρωτεύουσας, τη 

Ρίγα, η οποία είναι ξεχωριστή για τα μεγαλοπρεπή της κτίρια 18ου και 19ου  αιώνα με την 

ιδιαίτερα εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τους, χάρη και αρχοντιά Εντυπωσιασμένοι από την 

περιδιάβασή μας στους πλακόστρωτους δρόμους και πλατείες της παλιάς πόλης, 

συνεχίσαμε με επίσκεψη της κεντρικής αγοράς τροφίμων, μιας από τις μεγαλύτερες της 

Ευρώπης. Δεν παραλείψαμε ,βέβαια, να επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρίγας η 

οποία αποτελεί ένα στολίδι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής  στην οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν εργαστήριο καλλιγραφίας. 



 

 

 

 



 

 

 

   Το πρωί της Πέμπτης 4 Απριλίου έγιναν από τους μαθητές κάθε χώρας οι παρουσιάσεις των εργασιών που 

είχαν να επεξεργαστούν από κοινού , δηλ .α) Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και β) 

Αναλυτική παρουσίαση ενός επαγγέλματος από κάθε χώρα π. χ αγρότης[Ελλάδα],πυροσβέστης[Πολωνία] κτλ.Το 

απόγευμα έγινε οργανωμένη επίσκεψη στο μουσείο ψωμιού της Αglona  όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν στη διαδικασία ζυμώματος παραδοσιακού ψωμιού της περιοχής, να γευτούν τοπικά εδέσματα και 

να απολαύσουν τοπικά τραγούδια όχι μόνο ακούγοντας αλλά και χορεύοντάς τα. Η βραδιά έκλεισε στην Kraslava 

επισκεπτόμενοι το μουσείο της περιοχής και μαθαίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία της τοπικής ιστορίας ενώ έγινε 

και  επίδειξη σπάνιων μουσικών οργάνων από μουσικό, κάτοικο της περιοχής. 

 

 



 

 

 

 

 

   Τελευταία μέρα του προγράμματος η Παρασκευή 5 Απριλίου  μας υποδέχτηκε εκπρόσωπος του δημάρχου 

δίνοντας μας μέσα από μια σύντομη αλλά ουσιαστική παρουσίαση την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για την πόλη που μας φιλοξενούσε για πέμπτη ημέρα. Εν συνεχεία, κι ενώ οι μαθητές 

παρακολούθησαν μαθήματα στις τάξεις , οι καθηγητές πραγματοποίησαν δεύτερη συνάντηση για τον 

επανασχεδιασμό και  συγκεκριμενοποίηση των μελλοντικών στόχων του προγράμματος καθώς και των εργασιών 

που θα πραγματοποιηθούν σε επόμενες συναντήσεις. 



     Έτσι ο χρόνος κύλισε πολύ γρήγορα και γεμάτοι θετικές  εμπειρίες, μοναδικές εικόνες και όμορφα 

συναισθήματα έπρεπε να αναχωρήοουμε από αυτή την καταπράσινη χώρα , ανανεώνοντας όμως το ραντεβού 

μας για τον επόμενο Οκτώβριο στην Πολωνία. 

 

        

          

  


