
 

Δελτίο τφπου 

Εκπαιδευτική ανταλλαγή ανάμεςα ςτα ςχολεία : 4ο ΓΕΛ Σερρών και Linguistic 

Gymnasium of Lviv/Ucraine 

    Γηα κηα αθόκε ρξνληά  11 καζεηέο θαη 4 

θαζεγεηέο από ην Γισζζηθό Γπκλάζην ηνπ Λβηβ  

ηεο Οπθξαλίαο θηινμελεζήθαλ,  θαηά  ην  ρξνληθό 

δηάζηεκα από  23-10-2016 θαη 29 - 10- 2016 από 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ 4νπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

Σεξξώλ.  

  Η αδειθνπνίεζε ησλ δπν ζρνιείσλ, πνπ δηαλύεη 

ήδε ην  8
ν
 έηνο, θαη ην πνιηηηζηηθό πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη απνζθνπνύλ: 

1) ζηελ  εδξαίσζε  ηεο πεπνίζεζεο όηη νη καζεηέο θαη νη λένη άλζξσπνη γεληθόηεξα 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα επξσπατθή νηθνγέλεηα, παξά ηηο γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο  θαη 

θνηλσληθέο ηδηαηηεξόηεηεο.  

2) ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζνκάζεηαο θαη ηνπ 

ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ. 

3) ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαθή 

κέζα από  ηελ  αιιεινγλσξηκία  

εζώλ θαη εζίκσλ.  

4) ζηελ εμνηθείσζε  κε άιια 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ζηελ αληαιιαγή απόςεσλ γηα 

ηηο παηδαγσγηθέο θαη 

καζεζηαθέο αξρέο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε ρώξα.  

Υπό ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, νη καζεηέο από ηελ Οπθξαλία  θηινμελεζήθαλ από 

ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, γλώξηζαλ από θνληά ηνλ ηξόπν δσήο ησλ Διιήλσλ καζεηώλ, 

αληάιιαμαλ εκπεηξίεο θαη επηθνηλώλεζαλ καδί  ηνπο  ρξεζηκνπνηώληαο σο γιώζζα 

επηθνηλσλίαο ηα Αγγιηθά. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  παξακνλήο ηνπο 

ζηε ρώξα καο, νη θηινμελνύκελνη 

Οπθξαλνί επηζθέθηεθαλ ην  4ν ΓΔΛ 

Σεξξώλ, πεξηεγήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ, παξαθνινύζεζαλ δηδαζθαιίεο θαη 

γλώξηζαλ ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα. 

Αληαιιάρηεθαλ δώξα αλάκεζα ζε 

θαζεγεηέο θαη καζεηέο θαη 

επηβεβαηώζεθε ε θνηλή ζέιεζε γηα 

ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληαιιαγήο. 

Δπηπξόζζεηα, επηζθέθηεθαλ ηηο αξρέο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σεξξώλ, ηε Γηεύζπλζε  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 



Σεξξώλ, αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο καο  θαη ρώξνπο κε ηδηαίηεξε αξραηνινγηθή, 

ηζηνξηθή θαη ζξεζθεπηηθή αμία. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεκεο ηειεηήο 

ππνδνρήο  εθηόο από ην θαζηεξσκέλν ηππηθό, 

ςτισ ομιλίεσ τουσ  νη δπν δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ,  

Oleh Marynyuk και Στάθησ Παπακωνςταντίνου 

υπογράμμιςαν τη ςπουδαιότητα τησ 

αδελφοποίηςησ και επαναβεβαίωςαν την κοινή 

επιθυμία  για διατήρηςη και περαιτζρω  

ιςχυροποίηςη των ςχζςεων  των δυο ςχολείων . Ο 

διευθυντήσ του 4ου ΓΕΛ  υπογράμμιςε τον ιδιαίτερο 

ρόλο που η ανθρωπιςτική παιδεία  καλείται να διαδραματίςει ςτην οικοδόμηςη τησ φιλίασ 

και τησ ειρήνησ ανάμεςα ςτουσ λαοφσ. 

Οη Οπθξαλνί καζεηέο θαη θαζεγεηέο αλαρώξεζαλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο δειώλνληαο 

όηη έκεηλαλ  ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη  από ηε θηινμελία.  

 Θα ζπληζηνύζε παξάιεηςε 

από ηελ πιεπξά καο ε κε 

αλαθνξά ζηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ θηινμέλεζαλ ηνπο 

Οπθξαλνύο καζεηέο, ζην 

Σύιινγν Γνλέσλ ησλ 

καζεηώλ ηνπ 4νπ ΓΔΛ 

Σεξξώλ, ζηνπο θαζεγεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ καο (ελ 

ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνπο) 

πνπ πξνζέθεξαλ 

αθεηδώιεπηα θηινμελία θαη 

γεύκαηα  ζηνπο Οπθξαλνύο 

θαζεγεηέο, ζην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ γηα ηελ νκόζπκε ζπκπαξάζηαζε, ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Σεξξώλ θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Σεξξώλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ Οπθξαλώλ επηζθεπηώλ θαη θπξίσο ζηνπο ππεπζύλνπο 

θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  Γεκήηξην  Φαηδεπαλαγηώηνπ θαη Φξηζηίλα Κνπηίδνπ   

γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληαιιαγήο. 

 Τέινο, απεπζύλνπκε ηηο επραξηζηίεο καο θαη ζηηο παξαθάησ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο: 

Α.   « Citizen» θαη  «1800» ( bar-cafe) γηα ηελ πξνζθνξά αθεςεκάησλ.  

Β. Τε Σεξξατθή βηνκεραλία «Νέθηαξ» γηα ηελ πξνζθνξά εκθηαισκέλνπ ύδαηνο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πεξηεγήζεσλ αιιά θαη γηα ην ηαμίδη επηζηξνθήο ησλ θηινμελνύκελσλ 

καο. 

Γ. Τν μελνδνρείν «Galaxy» θαη ηα κεδεδνπσιεία «Nέν Κξόλην» θαη «Kάπαξε» γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο ζε κεησκέλεο ηηκέο.  

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  4
ΟΥ 

 ΓΕΛ  ΣΕΡΡΩΝ 

 


