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“Through artistic abilities to developed basic skills” 
project code : 2016-1-PL01-KA219-026076_4 

3.4.2017. – 8.4.2017. 
Σηο Δημοηικό Στολείο ηης  Darda, Darda, Croatia 

Αναθορά για ηο εργαζηήριο:  

«Κροαηική ηέτνη – ατσρογλσπηική, θέαηρο και τοροί διαθορεηικών εθνών» 

 „Croatian art – straw sculpture, drama and different nations dance workshops” 

 

 

 

Στα πλαύςια του προγρϊμματοσ πραγματοποιόθηκε το πρώτο δεκαόμερο του Απριλύου και 

λύγο πριν κλεύςουν τα ςχολεύα για τισ Παςχαλινϋσ διακοπϋσ (3-8 Απριλύου) το 2ο 

διακρατικό εργαςτόριο ςτη Darda τησ Κροατύασ. Τρεισ δαςκϊλεσ του ςχολεύου μασ 

(Αλεξϊκη Ελϋνη, Μαυριγκοπούλου Χαριςύα και Νότη Σταςινό) ςυνόδευςαν 6 μαθητϋσ τησ 

Ε΄και Στ΄τϊξησ ( Παπαώωϊννου Γιώργοσ, Ζαχαρϊκησ Ευφραύμ, Χατζό Έλενα, Αλεξϊκη 

Παναγιώτα, Φωκύδησ Νικότασ και Τζϊςαν Πριτ Καούρ ). 

 

 

Στο κροατικό ςχολείο πραγματοποιήθηκε το 2ο διακρατικό εργαςτήριο με τίτλο: 

“Κροατική αχυρογλυπτική, θέατρο και εργαςτήριο παραδοςιακών χορών” με τη 

ςυμμετοχό μαθητών και δαςκϊλων από την Ελλϊδα, Σλοβενύα, Πολωνύα και Κροατύα.   Στο 

εργαςτόριο οι μαθητϋσ δούλεψαν ςε 3 ομϊδεσ ( θϋατρο, χορόσ - μουςικό, τϋχνη ) για να 

παρουςιϊςουν με επιτυχύα το ϋργο τησ Ivana Brlic - Mazuranic  “ Stribor’ s forest”.    

 

Έμαθαν την τοπικό τϋχνη τησ αχυρογλυπτικόσ από τον κο. Nicolas Faller  και 

δημιούργηςαν όλοι μαζύ ϋνα τερϊςτιο γλυπτό από ϊχυρο. 

 

 

Γνώριςαν την τοπικό ιςτορύα, γεύτηκαν την κροατικό κουζύνα, φιλοξενόθηκαν από τισ 

οικογϋνειεσ των Κροατών φύλων τουσ, γνώριςαν όθη κι ϋθιμα από όλεσ τισ χώρεσ που 

ςυμμετεύχαν ςτο εργαςτόριο και χόρεψαν παραδοςιακούσ χορούσ. 

 

 

 

Ήταν ϋνα εργαςτόριο, το οπούο προύκιςε όλουσ μασ με εμπειρύεσ μοναδικϋσ. Οι μαθητϋσ 

επϋςτρεψαν πιο πλούςιοι ςε ιδϋεσ, ςε φιλύεσ και φυςικϊ με όμορφεσ αναμνόςεισ από μια 

διαφορετικό χώρα που τουσ υποδϋχτηκε και τουσ φιλοξϋνηςε ϊψογα.       

 

 

Τισ εμπειρύεσ και τισ καινούριεσ γνώςεισ που απϋκτηςαν οι μαθητϋσ και οι δϊςκαλοι που 
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ςυμμετεύχαν, θα τισ μοιραςτούν με τουσ γονεύσ, ςυμμαθητϋσ και δαςκϊλουσ του ςχολεύου 

μασ ςε μια ειδικό ανοιχτό ημϋρα που θα πραγματοποιηθεύ μόλισ ανούξουν τα ςχολεύα από 

τισ παςχαλινϋσ διακοπϋσ. 

 

Οι ςτόχοι του εργαςτηρίου: 

- διαφορετικϊ ϋθνη να ςυμμετϋχουν ςε ϋνα εργαςτόρι χορού και θεϊτρου από τουσ 

μαθητϋσ του κροατικού ςχολεύου 

- να προετοιμαςτεύ ϋνα μικρό θεατρικό με τύτλο “ Stribor’s forest» τησ Ivana Μπρλιτσ 

Μαζούρανιτσ ςτα αγγλικϊ 

- να δημιουργηθεύ ϋνα γλυπτό από  ϊχυρο - κϊθε μαθητόσ θα κϊνει ϋνα γλυπτό από ϊχυρο, 

ςτη ςυνϋχεια, μαζύ με τον καθηγητό, θα τα χρηςιμοποιόςουν για την καταςκευό ενόσ 

γλυπτού λύγα μϋτρα ψηλό από ϊχυρο. 

- να διερευνηθεύ ο τοπικόσ  κροατικόσ  πολιτιςμόσ και οι  παραδόςεισ που υπϊρχουν ςτην 

περιοχό. 

- να επιςκεφτούν το εθνικό πϊρκο  «Kopacki RIT»  

- να γνωρύςουν το  Karanac (ϋνα παραδοςιακό χωριό κοντϊ ςτη Darda) και τον «Δρόμο 

του ξεχαςμϋνου χρόνου». Αυτό μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να εξοικειωθούν  με το 

παρελθόν των ανθρώπων Baranya (των οπούων οι χορού θα διδαχθούν) 

- να παρουςιϊςουν όλεσ τισ εργαςύεσ που πραγματοποιόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια του 

εργαςτηρύου ςτο κοινό: το θεατρικό «Stribor’s forest», οι χορού και τα γλυπτϊ - να 

οργανώςουν μια ϋκθεςη των γλυπτών από ϊχυρο 

- να δοκιμϊςουν τα παραδοςιακϊ κροατικϊ πιϊτα που θα  προετοιμαςτούν από τουσ 

γονεύσ των μαθητών. 

- να παρακινηθούν οι μαθητϋσ με διαφορετικό προϋλευςη που αντιμετωπύζουν 

εκπαιδευτικϊ, οικονομικϊ και κοινωνικϊ εμπόδια, να μϊθουν τισ εθνικϋσ και ξϋνεσ γλώςςεσ. 

- να προωθηθεύ η ανταλλαγό των ςχολικών εμπειριών ςτισ μεθόδουσ, τισ καινοτομύεσ και 

ορθϋσ πρακτικϋσ με ςτόχο τη βελτύωςη των βαςικών δεξιοτότων των μαθητών. 

- να αναπτυχθούν οι γλωςςικϋσ και επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ των μαθητών και 

εκπαιδευτικών καθώσ οι ικανότητεσ τουσ ςτα μαθηματικϊ και τισ ΤΠΕ. 

- να αναπτυχθεύ η δημιουργικότητα και η ευθύνη των μαθητών μϋςα από τη δϋςμευςό 

τουσ ςτην όλη διαδικαςύα του ςχεδιαςμού, την οργϊνωςη και την παρουςύαςη των 

επιτευγμϊτων τουσ κατϊ τη διϊρκεια του εργαςτηρύου. 

- να προωθόςει ςτουσ μαθητϋσ τη δημιουργικότητα και τη ςυνεργαςύα λειτουργικών 

δεξιοτότων, καθώσ και την ευθύνη, ςε τοπικό και διεθνϋσ επύπεδο. 

 

Οι δραςτηριότητεσ: 

 

1η  μϋρα - 03. 04. 2017 (Δευτϋρα) 
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Καλωςόριςμα των μαθητών από την Ελλϊδα, Σλοβενύα και Πολωνύα  ςτο Κροατικό 

ςχολεύο και ξενϊγηςη ςτο ςχολεύο τησ κωμόπολησ Darda. 

Συνϊντηςη με τον Δόμαρχο ςτο Δημοτικό Γραφεύο. 

 Επύςκεψη ςτο παλϊτι του Σουλεώμϊν και περύπατοσ  γύρω από την Darda (λύμνη, το 

κϊςτρο, ιππικόσ όμιλοσ). 

Παρακολούθηςη τησ ταινύασ κινουμϋνων ςχεδύων του « Stribor’s forest» και κατανομό των 

ςυμμετεχόντων μαθητών ςτισ λϋςχεσ του θεϊτρου, τησ τϋχνησ και τησ  μουςικόσ-χορού. 

-Συμφωνύα ςχετικϊ με το ϋργο τησ κϊθε ομϊδασ. 
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2η  ημϋρα - 04/04/2017 (Τρύτη) 

- Εκπαιδευτικό εκδρομό: επύςκεψη ςτο ςχολεύο του χωριού  Mece. 

 - Επύςκεψη ςτο Αρχαιολογικό Μουςεύο και το Μουςεύο Σλαβονύασ. 

-  Ξενϊγηςη ςτην παλιϊ πόλη του Osijek κι ακολούθηςαν δραςτηριότητεσ των   παιδιών 

ςχετικϋσ με την ξενϊγηςη.  

- Περύπατοσ ςτισ όχθεσ του ποταμού Darda. 

- Εργαςύα ςε λϋςχεσ : εξϊςκηςη ςτο χορό, προετοιμαςύα των ςκηνικών και εργαςύα ςτην 

υποκριτικό για το θεατρικό. 

- Παρουςύαςη από τουσ Πολωνούσ μαθητϋσ και των δαςκϊλων τουσ,  του ςχολεύου, τησ 

πόλησ και τησ χώρα τουσ. 
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3η ημϋρα - 05/04/2017 (Τετϊρτη) 

 

 - Ταξύδι ςτο Μπαρϊνια: 

1. Επύςκεψη ςτο εθνικό πϊρκο  Kopacki RIT - Nature Park. Περιόγηςη ςτο εθνικό δϊςοσ με 

ποταμόπλοιο. 

2. Επύςκεψη ςτη Batina - ϋνα μϋροσ όπου ϋγινε μια μεγϊλη μϊχη κατϊ τη διϊρκεια του Β 

'Παγκοςμύου Πολϋμου - ςύνορα με τη Σερβύα και την Ουγγαρύα ςτον ποταμό Δούναβη. 

3. Επύςκεψη ςτην “Οδό των ξεχαςμϋνων” ςτο Karanac, ϋνα υπαύθριο παραδοςιακό - 

λαογραφικό μουςεύο. 
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4. Επύςκεψη ςτο Οινοποιεύο Belje - τη μεγαλύτερη εταιρεύα ςτην περιοχό. Γνωριμύα με τισ 

θϋςεισ εργαςύασ που υπϊρχουν εκεύ, για να δουν οι μαθητϋσ τισ δυνατότητεσ που υπϊρχουν 

για εργαςύα -  ωσ προετοιμαςύα για τη μελλοντικό τουσ καριϋρα. 
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4η  μϋρα - 06/04/2017 (Πϋμπτη) 

- Ημερύδα με τον  Nicolas Faller γλύπτη, για τα γλυπτϊ από ϊχυρο, με όλεσ τισ ομϊδεσ με τη 

ςειρϊ. 

 - Δημιουργύα μιασ καρδιϊσ από ϊχυρο. 

 - Οι ομϊδεσ του θεϊτρου και των εικαςτικών, ενώθηκαν κι ϋκαναν πρόβα για την 

παρϊςταςη “ Stribor’ s forest “. 

-  Παρουςύαςη από τουσ μαθητϋσ τησ Σλοβενύασ  και των δαςκϊλων τουσ του ςχολεύου, τησ 

πόλησ και τησ χώρασ τουσ. 
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5η  μϋρα - 07/07/2017 (Παραςκευό) 

- Εργαςύα ςε ϋνα μεγϊλο γλυπτό από ϊχυρο υπό την καθοδόγηςη του Νικόλα Faller. 

- Εργαςύα ςε λϋςχεσ : εξϊςκηςη ςτο χορό, προετοιμαςύα των ςκηνικών και εργαςύα ςτην 

υποκριτικό για το θεατρικό. 

-Παρουςύαςη από τουσ Έλληνεσ  μαθητϋσ  και των δαςκϊλων τουσ  του ςχολεύου, τησ 

πόλησ και τησ χώρασ τουσ. 
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6η μϋρα - 04/08/2017 (Σϊββατο) 

 

- Προετοιμαςύα για την τελικό εκδόλωςη και την ϋκθεςη των γλυπτών. 

- Πρόβεσ πριν την παρϊςταςη. 

- Διϊςκεψη διευθυντών για τη ςημαςύα των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων τησ ΕΕ - 

επιπτώςεισ ςτα ςχολεύα. 

- Παρουςύαςη του ϋργου « Stribor ‘s forest» ςτουσ γονεύσ, τα μϋλη τησ κοινότητασ. 

- Γεύμα ςτην τραπεζαρύα του ςχολεύου, ςυνομιλύα με τουσ γονεύσ, τουσ δαςκϊλουσ και τουσ 

επιςκϋπτεσ, ςπιτικό φαγητό που παραςκεύαςαν οι γονεύσ  από την Κροατύα. 
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Τα επιτεύγματα του εργαςτηρύου ςύμφωνα με τουσ ςτόχουσ του  προγρϊμματοσ: 

 

- 53 μαθητϋσ και 16 οι εκπαιδευτικού ςυμμετεύχαν ςτο εργαςτόριο και επωφελόθηκαν από 

αυτό: 8 μαθητϋσ, 3 καθηγητϋσ από το πολωνικό ςχολεύο, 8 μαθητϋσ, 2 καθηγητϋσ από το 

ςλοβενικό ςχολεύο, 6 μαθητϋσ, 3 δϊςκαλοι από το ελληνικό ςχολεύο και 31 μαθητϋσ και  8 

καθηγητϋσ από το ςχολεύο που μασ φιλοξενηςε  ςτη Darda, Κροατύα 

- Όλεσ οι προγραμματιςμϋνεσ  δραςτηριότητεσ πραγματοποιόθηκαν όπωσ προβλεπόταν 

ςτο πρόγραμμα του εργαςτηρύου. 

- Οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν κατϊφεραν  να διευρύνουν τισ 

γλωςςικϋσ τουσ δεξιότητεσ ςτα Αγγλικϊ και επύςησ ϋμαθαν μερικϋσ λϋξεισ και  εκφρϊςεισ 

ςτισ γλώςςεσ των ϊλλων ςχολεύων, με τη χρόςη του λεξικού των πϋντε γλωςςών που 

δημιουργόςαμε 

- 8 καθηγητϋσ από το εξωτερικό και 6 καθηγητϋσ από το ςχολεύο φιλοξενύασ 

ςυνεργϊςτηκαν μαζύ με τον γλύπτη Νικόλα Φϊλερ για την επύτευξη των τελικών 

προώόντων. 

- 22 μαθητϋσ από το εξωτερικό και 31 μαθητϋσ από το ςχολεύο φιλοξενύασ ςυνεργϊςτηκαν 

ςε λϋςχεσ και οι λϋςχεσ μεταξύ τουσ για να παραχθεύ το τελικό προώόν και με αυτόν τον 

τρόπο ανϋπτυξαν δεξιότητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργατικότητασ. 

- Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού και μαθητϋσ ανϋπτυξαν και διεύρυναν τισ 

γλωςςικϋσ τουσ δεξιότητεσ ςτα αγγλικϊ και ϋμαθαν μερικϋσ λϋξεισ και προτϊςεισ ςτη 

γλώςςα των ϊλλων ςχολεύων χρηςιμοποιώντασ το λεξικό πϋντε γλωςςών που 

δημιουργόθηκε για το ϋργο από τουσ εκπαιδευτικούσ που αςχολούνται με αυτό. 

- Όλοι οι ςπουδαςτϋσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων με κϊποια διαφορετικότητα) εύχαν 

κύνητρα να μϊθουν ξϋνεσ και εθνικϋσ γλώςςεσ. 

- Οι ςπουδαςτϋσ και οι εκπαιδευτικού διερεύνηςαν τον κροατικό πολιτιςμό και ϋμαθαν για 

την ιςτορύα τησ περιοχόσ Darda και Osijek όπου επιςκϋφτηκαν το φρούριο ςτο Osijek, το 

Αρχαιολογικό Μουςεύο και το Μουςεύο τησ Σλαβονύασ, περπϊτηςαν ςτην Άνω πόλη του 

Οςιϋκ και επιςκϋφτηκαν την εκκληςύα του Αγύου Πϋτρου και Παύλου όπου ϋπαιξαν 

παιχνύδια και να ϋλυςαν γρύφουσ, επιςκεφτηκαν την Οδό του Ξεχαςμϋνου Χρόνου ςτο 

Karanac - ϋνα υπαύθριο χωριό-μουςεύο. Έμαθαν επύςησ για τουσ πολϋμουσ με μια επύςκεψη 

ςτη Μπϊτινα, όπου υπϊρχει ϋνα μνημεύο από τον Β Παγκόςμιο Πόλεμο, για τουσ μαζικούσ 

τϊφουσ τησ φοβερόσ μϊχησ που ϋλαβε μϋροσ εκεύ. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο, ϋμαθαν 

για την τραγωδύα του Βούκορα από τον πόλεμο τησ Γιουγκοςλαβύασ κατϊ τη δεκαετύα του 

1990 καθώσ περνούςαν από την πόλη. 

- Οι μαθητϋσ βελτύωςαν τισ επικοινωνιακϋσ τουσ ικανότητεσ ςυζητώντασ μεταξύ τουσ και 

ϋκαναν φύλουσ με ςυμμαθητϋσ από τϋςςερισ διαφορετικϋσ χώρεσ. 

- Προετούμαςαν και παρουςύαςαν δημόςια το κροατικό ϋργο "Το δϊςοσ του Stribor". 

Δουλεύοντασ ςε 3 ομϊδεσ (δρϊμα, χορόσ και τϋχνη), κατϊφεραν με τη ςυνεργαςύα να 

επιτύχουν ϋνα εκπληκτικό αποτϋλεςμα. 
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- Οι ςυμμετϋχοντεσ ανϋπτυξαν τισ μαθηματικϊ και τισ οργανωτικϋσ τουσ ικανότητεσ, 

μαθαύνοντασ πώσ να φτιϊξουν πρώτα τα μικρϊ γλυπτϊ του ϊχυρου και ϋπειτα κϊνοντασ 

ϋνα μεγϊλο όλοι μαζύ, το οπούο παρουςιϊςτηκε και τοποθετόθηκε μπροςτϊ ςτο ςχολεύο. 

- Όλοι οι μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν εξελύχτηκαν τισ βαςικϋσ δεξιότητϋσ τουσ 

ςυμμετϋχοντασ ςε όλεσ τισ προγραμματιςμϋνεσ δραςτηριότητεσ: ςτο δρϊμα - ανϊγνωςη 

και εκμϊθηςη των ρόλων και ςτισ ϊλλεσ λϋςχεσ - ακρόαςη και ανϊγνωςη των οδηγιών και 

εκπλόρωςη των καθηκόντων τουσ. 

- Οι ςπουδαςτϋσ και οι εκπαιδευτικού βελτύωςαν τη δημιουργικότητϊ τουσ, τισ 

ςυνεργατικϋσ δεξιότητεσ και την υπευθυνότητϊ τουσ μϋςα από τη ςυμμετοχό ςτα 

εργαςτόρια ςε λϋςχεσ τϋχνησ, χορού και δρϊματοσ. Η δημιουργικότητα, η υπευθυνότητα 

και οι ςυνεργατικϋσ δεξιότητεσ προωθόθηκαν κατϊ την ημϋρα παρουςύαςησ των 

προώόντων του εργαςτηρύου. 

- Οι εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων ςχολεύων μοιρϊςτηκαν τα ϋθιμα των χωρών τουσ με 

τουσ ϊλλουσ. 

- Οι εκπαιδευτικού μοιρϊςτηκαν τισ εμπειρύεσ τουσ, τισ καλϋσ πρακτικϋσ, τισ καινοτομύεσ, 

ςυνεργαζόμενοι μαζύ ςτισ λϋςχεσ και βοηθώντασ ο ϋνασ τον ϊλλον για να προετοιμϊςουν 

τα τελικϊ προώόντα. 

- Οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού βύωςαν και ϋμαθαν νϋουσ τρόπουσ για να φτιϊξουν 

διακοςμόςεισ και κοςτούμια για ϋνα ϋργο, νϋουσ χορούσ από ϊλλεσ χώρεσ και προςεγγύςεισ 

για τη διαμόρφωςη ρόλων. 

- Οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού ανϋπτυξαν τισ δεξιότητϋσ τουσ ςτισ ΤΠΕ 

προετοιμϊζοντασ τισ ςχολικϋσ παρουςιϊςεισ τουσ καθώσ και την ανταλλαγό των δουλειών 

και των φωτογραφιών τουσ χρηςιμοποιώντασ τα Έγγραφα και τισ Φωτογραφύεσ Google. 

- Οι γονεύσ του ςχολεύου φιλοξενύασ αςχολόθηκαν ενδελεχώσ με τισ εργαςτηριακϋσ 

δραςτηριότητεσ, προετοιμϊζοντασ ςϊντουιτσ για τουσ μαθητϋσ για όλη την ημϋρα και 

προετοιμϊζοντασ φαγητϊ για την ημϋρα παρουςύαςησ. Χϊρη ςε αυτό, οι ξϋνοι 

ςυμμετϋχοντεσ δοκύμαςαν την τοπικό κουζύνα. Συμμετεύχαν επύςησ ςτην τελικό 

παρουςύαςη για το θεατρικό και τα γλυπτϊ,  καθώσ και κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ 

των διευθυντών των τριών ςχολεύων ςχετικϊ με τα προγρϊμματα τησ ΕΕ και τον 

αντύκτυπό τουσ ςτα ςχολεύα που ςυμμετϋχουν. 

- Οι τοπικϋσ αρχϋσ ςυμμετεύχαν ςτην οργϊνωςη του εργαςτηρύου βοηθώντασ οικονομικϊ 

και διοργανώνοντασ ςυνϊντηςη με τουσ ςυμμετϋχοντεσ από το εξωτερικό ςτο Δημαρχεύο. 

- Οι δϊςκαλοι του ςχολεύου φιλοξενύασ και το προςωπικό όταν πολύ εξυπηρετικού, το 

προςωπικό τησ κουζύνασ μαγεύρευε γεύματα και προετούμαζε το δεύτερο πρωινό για τουσ 

επιςκϋπτεσ. 

-Η πολύ καλό ςυνεργαςύα μεταξύ των δαςκϊλων του ςχολεύου φιλοξενύασ, μαζύ με τουσ 

επιςκϋπτεσ, ϋγινε φανερό μϋςα από τα υπϋροχα τελικϊ προώόντα. 
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- Οι διευθυντϋσ των τριών ςχολεύων (Κροατύα, Πολωνύα και Ελλϊδα) εξϋφραςαν τισ 

απόψεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςημαςύα των ςχεδύων τησ ΕΕ, την καλό πλευρϊ των ϋργων, 

καθώσ και τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν κατϊ την εφαρμογό τουσ. 

- Το εργαςτόριο και το ϋργο διαδόθηκαν με μια ζωντανό ςυνϋντευξη ςτην εθνικό Κροατικό 

τηλεόραςη. Https://www.youtube.com/watch?v=rwl0UHXi5kE& 

feature=youtu.be 

 

 

 

 

 
Συμπερϊςματα: 

 Όλοι οι ςτόχοι του εργαςτηρύου επιτεύχθηκαν.  
 Η οργϊνωςη του ςεμιναρύου όταν ϊψογη, η ςυνεργαςύα των Κροατών 

εκπαιδευτικών και μαθητών υποδειγματικό και η βοόθεια τησ ςυντονύςτριασ του 
Κροατικού ςχολεύου κασ Natasa Mesic Muharemi ςε κϊποια διαδικαςτικϊ θϋματα 
όταν ιδιαύτερα καύρια. 

-Οι μαθητϋσ ενθουςιϊςτηκαν από τη φιλοξενύα των οικογενειών.  
-Τόςο οι μαθητϋσ όςο και οι δϊςκαλοι εντυπωςιϊςτηκαν από την υποδοχό, τη φιλοξενύα 
και την αντιμετώπιςη των Κροατών ςε όλεσ τισ εκδηλώςεισ και περιςτϊςεισ. 
-Αυτό το ταξύδι όταν μια απύςτευτη εμπειρύα για τουσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικούσ 
που θα τουσ ςυνοδεύει ςε όλη τουσ τη ζωό. 
- Κϊθε ευρωπαώκό ςχολεύο παρουςιαςε τη χώρα του προβϊλλοντασ μια παρουςύαςη του 
PowerPoint, ϋναν χορό ό μοιρϊζοντασ τα διϊςημα κϋικ τουσ, ϋτςι ώςτε οι ϊλλοι 
ςυμμετϋχοντεσ να ϋχουν κϊποια γνώςη των πολιτιςμών, των εθύμων, τησ κουζύνασ, των 
χορών, των ςχολεύων, των πόλεων και των περιοχών των ϊλλων. 
- Δημιουργόθηκε ϋνασ δεςμόσ μεταξύ εκπαιδευτικών και των μαθητών που ςυμμετεύχαν 
ςτο εργαςτόριο, τόςο ςτισ δικϋσ τουσ ςχολικϋσ ομϊδεσ καθώσ και μεταξύ των ςχολεύων. 
- Ένασ δεςμόσ δημιουργόθηκε επύςησ μεταξύ των οικογενειών που φιλοξενούςαν τουσ 
μαθητϋσ των 3 ευρωπαώκών ςχολεύων και των εκπαιδευτικών, που ϋγινε φανερόσ όταν ςτο 
τϋλοσ του εργαςτηρύου, ςχεδόν όλοι όταν ιδιαύτερα ςυγκινημϋνοι ςτον αποχαιρετιςμό. 
Όλοι θα εύμαςτε ςε επαφό χρηςιμοποιώντασ τα κοινωνικϊ μϋςα δικτύωςησ. 
- Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν την ύδια ςυμμετοχό ςτα τελικϊ προώόντα: το ϋργο "Το Δϊςοσ 
του Στρυμόρ” μαζύ με το χορό και το τερϊςτιο γλυπτό από ϊχυρο που απεικονύζει το αυγό 
του Πϊςχα διακοςμημϋνο με ςύμβολα διαφορετικών εθνών και που περιϋχει ϋνα 
ανθρώπινο ςχόμα μϋςα ςε αυτό. 
- Εύχαμε την ευκαιρύα να ςυγκρύνουμε τα κρϊτη και τα φυςικϊ μασ περιβϊλλοντϊ μασ με 
την επύςκεψη: Kopacki rit - Πϊρκο φύςησ - Υγρότοποσ,όπου  μπορϋςαμε να δούμε κϊποιεσ 
ομοιότητεσ με τισ περιοχϋσ μασ, τα ύδια πουλιϊ και ζώα, αλλϊ και  διαφορετικϊ δϋντρα κ.λπ. 
Επύςησ μϊθαμε για την ιςτορύα που ςυνδϋεται με τουσ Τούρκουσ και τον πιο πρόςφατο 
πόλεμο από τη δεκαετύα του 1990 - περνώντασ από το Βούκοβαρ. 
- Επιςκεφτόκαμε τη Μπϊτνια - τόπο όπου πραγματοποιόθηκε μια μεγϊλη μϊχη κατϊ τον 
Δεύτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, ϋνα ςύνορο με τη Σερβύα και την Ουγγαρύα ςτον ποταμό 
Δούναβη. 
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- Μϊθαμε για την τοπικό βιομηχανύα καθώσ επιςκϋφθηκαμε το Winery Belje - τη 
μεγαλύτερη εταιρεύα ςτην περιοχό και για τισ δυνατότητεσ εργαςύασ ςτην περιοχό. 
- Οι δεξιότητεσ ςυμμετοχόσ και ςυνεργαςύασ των εκπαιδευτικών και του προςωπικού του 
κροατικού ςχολεύου όταν πραγματικϊ εντυπωςιακϋσ. Ένα καλό μϊθημα για τουσ 
δαςκϊλουσ από το εξωτερικό. 
- Στο εργαςτόριο υπόρχαν πολλϊ πρϊγματα που θα θϋλαμε να ενςωματώςουμε ςτην 
καθημερινό δουλειϊ των ςχολεύων μασ, όπωσ : το εργαςτόριο χορού, ϋνα φανταςτικό 
μϊθημα πειθαρχύασ, ςυνϋπειασ και επαγγελματιςμού: υπϋροχη δουλειϊ ςτη λϋςχη του 
δρϊματοσ, οδόγηςε ςε μια εντυπωςιακό, διεθνό θεατρικό παρϊςταςη, και τα ςκηνικϊ και 
τα κοςτούμια τησ λϋςχησ των εικαςτικών ςυνϋβαλλαν ςε ϋνα εντυπωςιακό αποτϋλεςμα. 
- Όλοι εύχαμε την ευκαιρύα να γνωρύςουμε τον τρόπο οργϊνωςησ του ςχολεύου ςτη Darda 
και μασ ϊρεςε πολύ. Ευχόμαςτε να μεταφϋρουμε κϊποιεσ από τισ λύςεισ ςτην 
πραγματικότητα των δικών μασ ςχολεύων. 
- Το εργαςτόριο ςτη Darda ϋχει αποδεύξει ότι ϋνα ςχολεύο μπορεύ να εύναι ϋνα ελκυςτικό 

μϋροσ για τουσ μαθητϋσ και τουσ δαςκϊλουσ για να μαθαύνουν και να παύζουν μαζύ. 


