Συνεργασία του σχολείου μας με το Ιταλικό λύκειο Daniele Crespi

Πρόγραμμα συνεργασίας του 4ου ΓΕΛ Γαλατσίου με το σχολείο Daniele Crespi της Ιταλίας
(17 έως 21 Μαρτίου 2016)

Στα πλαίσια συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο μας και το ιταλικό λύκειο Daniele Crespi, με
συντονίστρια την κ. Λίτσα Μαλλιαρού, καθηγήτρια αγγλικών, δόθηκε η δυνατότητα στο
σχολείο μας να φιλοξενήσει δυο εκπαιδευτικούς με 23 παιδιά από το Busto Arsizio της
Ιταλίας, κοντά στο Μιλάνο, τα οποία διέμειναν σε ελληνικά σπίτια των μαθητών του λυκείου
μας. Το γεγονός πως η συγκριμένη ομάδα παιδιών προέρχεται από το κλασικό τμήμα,
έδωσε την ευκαιρία την πρώτη μέρα να υλοποιηθεί συνδιδασκαλία μαθημάτων της Αρχαίας
Ελληνικής γλώσσας στο αμφιθέατρο του σχολείου με α) την « Αλληγορία του σπηλαίου»
του Πλάτωνα, όπου υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν η κ. Μαργαρίτα Χωριανοπούλου, που
δίδαξε στη νέα ελληνική και η κ. Αναστασία Ροπόκη που μετέφραζε στην εράσμια Ιταλική β)
την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Ελίνα Καραματζιάνη, που
δίδαξε στη νέα ελληνική και την κ. Ροπόκη, που μετέφραζε επίσης στην εράσμια ιταλική.
Παράλληλα για τη βιωματική προσέγγιση της Τραγωδίας της «Αντιγόνης» οι μαθητές της Β’
λυκείου του Λυκείου μας που το διδάσκονται, προέβησαν σε δραματοποίηση αποσπάσματος
του από το πρωτότυπο, θέλοντας να δείξουν με αυτό τον τρόπο πως ολόκληρο το
Σοφόκλειο έργο συνταιριάζει την αστρική πλειάδα που πάντοτε θα φεγγοβολάει τις
παιδαγωγικές, ανθρωπιστικές αξίες σ’ όλη την πρώτη τους λάμψη, παρά το πέρασμα των
αιώνων. Υπεύθυνη της ενδυματολογικής εμφάνισης των παιδιών ήταν η κ Γεωργία
Καρακατσούνη, θεολόγος του σχολείου μας. Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας
πραγματοποιήθηκε μοσικοχορευτική εκδήλωση στο χώρο του σχολείου με εδέσματα που
είχαν φτιάξει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Τις επόμενες δύο
μέρες, οι μαθητές του σχολείου μας συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς, μαζί με το Ιταλικό
σχολείο επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, το Σούνιο, τους Δελφούς και την Αράχοβα. Ήταν μια
εξαιρετική εμπειρία για όλους μας που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.
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