
Πρόγραμμα  Comenius/
Comenius Programme

Ταξίδι στη  

Λιθουανία 25 – 30 Απριλίου 
2009

Trip to Lithuania 25-30 of April 
2009





Μία μικρή γεύση της περιοχής 

που μείναμε/From the area we 

lived



Birstonas too!!





The art of the wood!



Walking along Nemunas



Takis and Jannis comparing 

their height with the statue’s 

one!!



Nemunas from the top



Αίθοσσα τοσ πνεσματικού 

κέντροσ της πόλης/ A room of 

the Culture Center of the town 

(nature colored glass) 



Οι αποστολές των συνοδών καθηγητών των 

σχολείων του προγράμματος, έμεναν στην 

πόλη Birstonas. 

Το Λιθουανικό σχολείο "Azuolo“ του 

προγράμματος βρίσκεται στην πόλη Prienai η 

οποία απέχει 7 Km από την πόλη 

Birstonas. / 

The teachers lived in the town Birstonas. 

“Azuolo” school is situated in “ Prienai” 

town. 7 kms far from Birstonas.



Υποδοχή στο σχολείο 

"Azuolo“/ Welcome in 

“Azuolo” school





Υποδοχή από την δ/ντρια του 

Σχολείου/ Welcome ceremony 

by the director of school



Μέλη ηυν αποζηολών/ 

Members of the teams in 

teachers room



Επίζκετη ζε αίθοςζερ 

διδαζκαλίαρ/Visit in classrooms



Στο σχολείο φοιτούν παιδιά έως 

την 10η τάξη/  School has 

pupils until 10th class



Αίθουσα διδασκαλίας/ 

A classroom



Αίθουσα καλλιτεχνικών/ 

Classroom of Art



Αίθουσα θρησκευτικών/ 

Classroom of Religion



Το κλειστό γυμναστήριο/ The 

closed Jym place



Αίθουσα χειροτεχνίας/ 

Craft’s classroom



Έργα μαθητών/ 

The work of the 

pupils



Η αίθουσα 

“Modessori”/ 

“Modessori” classroom



Η τραπεζαρία του Σχολείου/ 

The school dinning room



Επίσκεψη στο Δημαρχείο/ 

Visit to Town hall



Η πόλη “Prienai”/ 

“Prienai Town



Μια άλλη γωνιά της πόλης/ 

Bridge corner of the 

town(Nemunas River!)



Το πάρκο της πόλης/ 

The park of the town



The sculptures leave here their 

works



Το μουσείο 

εξωτερικά/ The 

local- folklore  

Museum



Εσωτερικό του μουσείου./ 
inside the museum



Θυμίζει Ελλάδα…/ 

Something reminds 

….Greece!



Προετοιμασία για το ψήσιμο  

ψωμιού…/ Preparation to 

bake the bread







Επίζκετη ζηη πόλη "Trakai“/ 

The visit in Trakai



An island in the lake



Trakai



Η ομάδα των Πολωνών/ 

Polish Comenius team



Greek Comenius team



Με τους φίλους από τη 

Λιθουανία/With our friends of 

Lithuania



Traikai



Εργαστήρι 

σοκολάτας/chocolate’s 

workshop



Μάθημα παρασκευής 

σοκολάτας/ Lesson: how to 

make little chocolate pieces



Ολερ οι ομάδερ ζηο έπγο…/ All 

the teams on the work





Δοκιμάζονηαρ ηα ζοκολαηάκια πος 

θηιάξαμε/ Testing our products!



Μάλλον ππέπει να είσαν 

επιηςσία…/ It seems… 

we…..succeded



Λίγο παισνίδι μεηά …/ 

We need  play after 

…..the hard work!



Εσωτερικό 

εστιατορίου/The inside 

of a kibinai restaurant



Οι Ιταλοί 

συνοδοί/ Italian 

teachers



Οι Πολωνοί συνοδοί/Polish 

teachers



Πηγαίνοντας στην πρωτεύουσα 

Vilnius.



Εικόνες από την Vilnius/ 

Pictures from Vilnius





Καθολική εκκλησία: 

το εξωτερικό της/ 

Catholic Church



Το εσωτερικό 

της/Inside of the 

church



Ορθόδοξη 

εκκλησία/Orthodox 

church



Inside of the 

Orthodox church



Περπατώντας στους δρόμους 

της πόλης/Walking along the 

streets of Vilnius



Η κατοικία του προέδρου της 

Δημοκρατίας/ The house of 

the President





Neocatholic church



Εσωτερικό ρώσικου εστιατορίου/ 

Inside of a Russian restaurant 



Επιστροφή στο 

Prienai/coming back 

to Prienai



29/4/2009. Επίζκετη ζε 

ςδποηλεκηπικό 

επγοζηάζιο/Visit to an 

Hydroelectric factory ( all the 

Comenius teams)



A view of the factory



The dyke



Επίσκεψη σε υπαίθριο 

μουσείο/ Visit to an open 

museum



The old house in Lithuania



A room of an old house in 

Lithuania



In the forest of the open 

museum



παισνίδι…/play…



Λίγη ξεκούραση…/ 

Some rest



και θυηογπαθίερ/ 

taking photos



Έκθεση των προϊόντων μας/ 

A presentation of Greek 

products



Presentation continues…



Αποχαιρετισμός στο χώρο 

εκδηλώσεων του 

σχολείου/Farewell 

ceremony in school



Από την Λιθουανική 

ομάδα/Lithuanian team





Από την Γερμανική ομάδα/ 

Josef from Germany



Από την Ιταλική ομάδα/ 

Italian team



Από την ομάδα μας/ 

Greek team



και μεηά σοπόρ/ 

Dance





αναμνηστικές 

φωτογραφίες/ memorial 

photos





The end


