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Dunkerque

La ville de Dunkerque se trouve
à une distance de :
-197 klm de Charleroi (Belgique)
- 70 klm de Bruges (Belgique)
- 70 klm de Lille
- 300 klm de Paris

Dunkerque est
une commune de 88.000 
habitants, du  
département du Nord 
dans la région Hauts-de-
France. 

Collège “Boris Vian” Coudekerque Branche

DUNKERQUE
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 Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 

 
05:30: Αναχώρηση 6 Ελλήνων μαθητών και 3 συνοδών καθηγητών από Γυμνάσιο Γαβαλούς, 

Αιτωλοακαρνανίας με μισθωμένο μικρό λεωφορείο. 

09.15: Άφιξη στο αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πρώτη επαφή των μαθητών με το χώρο 

του αεροδρομίου (παράδοση αποσκευών, παραλαβή καρτών επιβίβασης, έλεγχος ταυτοτήτων και 

χειραποσκευών). 

10:55: Αναχώρηση της πτήσης Rayanair για Charleroi, το μικρό αεροδρόμιο στα νοτιοδυτικά των 

Βρυξελλών. 

         

14.00: Άφιξη στο Charleroi, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με αποστολές Ρουμανίας και Ιταλίας.  

14:30: Επιβίβαση όλων των αποστολών σε μισθωμένο από το σχολείο υποδοχής λεωφορείο. 

17.00: Άφιξη στο γαλλικό σχολείο College Boris Vian, στην περιοχή Coudekerque Branche και θερμή 

υποδοχή των αποστολών από το Γάλλο καθηγητή-συντονιστή του προγράμματος Fabrice Tondeur και 

τους υπόλοιπους καθηγητές της ομάδας Erasmus+. Στην τραπεζαρία του σχολείου παρατέθηκε μπουφές 

και  αναψυκτικά και δόθηκε έντυπο υλικό με λεπτομερές πρόγραμμα και δράσεις των επόμενων ημερών. 

Συνάντηση των μαθητών με τους Γάλλους φίλους τους και τους γονείς. Η  γνωριμία  των ελλήνων 

μαθητών με τους γάλλους είχε ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα κατά την μετακίνησή τους και υποδοχή 

στη Γαβαλού, το Νοέμβριο του 2020. Παραλαβή των μαθητών από  οικογένειες στις οικίες των 

τελευταίων. 

 

 
 

19:00:  Έλληνες, Ρουμάνοι και Ιταλοί καθηγητές  οδηγήθηκαν σε διαμερίσματα ή ξενοδοχείο, όπου είχε 

κάνει κράτηση κάθε ομάδα. 

21:00: Δείπνο των καθηγητών των αποστολών με συνοδεία Γάλλων συναδέλφων καθηγητών σε 

παραθαλάσσιο εστιατόριο. Η πρώτη επαφή με τη γαλλική κουζίνα. 
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 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 

 
08:45: Συνάντηση μαθητών και καθηγητών όλων των αποστολών στο Γυμνάσιο Boris Vian, χωρισμός 

ομάδων και εξηγήσεις για το πρόγραμμα της ημέρας. Μετακίνηση με λεωφορείο της γραμμής προς την 

Πλατεία Δημαρχείου της πόλης Dunkerque. Διανεμήθηκε στους μαθητές χάρτης της πόλης και 

ερωτηματολόγιο και τους ανατέθηκε εργασία συνεργασίας με τους φίλους των. Με ξεναγούς τους 

Γάλλους καθηγητές και μαθητές έκαναν περιήγηση στα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία και σημεία της 

πόλης. 

 

          
 

 Έξω από το Δημαρχείο διάβασαν γαλλική επιγραφή για την ιστορία του κτηρίου και εντόπισαν 

απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας τους.                               

Επισκέφθηκαν τον Πύργο του Ψεύτη, έναν Πύργο που έχει διασωθεί από τα παλιά αμυντικά τείχη της 

πόλης και που χρησιμοποιούνταν ως ψεύτικος φάρος για να παραπλανά τα εχθρικά πλοία. 

 
Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον καθεδρικό ναό της πόλης Saint  Eloi και θαύμασαν το άγαλμα του Jean 

Bart, του κουρσάρου που έσωσε τους κατοίκους της περιοχής από βέβαια λιμοκτονία κάνοντας 

επιδρομές σε άλλα πλοία που μετέφεραν σιτηρά και δημητριακά. Ο Βασιλιάς της Γαλλίας τον 

ανακήρυξε εθνικό ήρωα και του απένειμε ανώτατο αξίωμα στο γαλλικό ναυτικό. Στο εσωτερικό του 

ναού βρίσκεται και ο τάφος του κουρσάρου Jean Βart. 

 

         
 

Τέλος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν πολλά στοιχεία για το ρόλο που διαδραμάτισε η 

πόλης της Δουνκέρκης στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές που υπέστη μελετώντας τις 

πινακίδες με τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του καναλιού 

και προσέχοντας τις περιγραφές-εξηγήσεις των Γάλλων καθηγητών για τα πανέμορφα, τεράστια πλοία 

που δεσπόζουν στο κανάλι.    
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Στη συνέχεια, όλες οι ομάδες επισκέφτηκαν το Μουσείο του Λιμανιού, και συγκεκριμένα το καράβι της 

«Δούκισσας ‘Αννας», ένα τρικάταρτο καράβι σχολή για μικρούς ναυτικούς, κατασκευασμένο και 

νηολογημένο στη Γερμανία, το οποίο δωρίθηκε στη γαλλική κυβέρνηση μετά τη λήξη του πολέμου. Με 

τη βοήθεια ξεναγού, ενημερώθηκαν για την ιστορία του, φόρεσαν αυθεντικά σκουφάκια,  

επισκέφτηκαν τις αίθουσες που χρησιμοποιούσαν ως αίθουσες διδασκαλίας, κοιτώνες και τραπεζαρίες 

συγχρόνως, μετακινώντας έπιπλα πτυσσόμενα και αιώρες για τον ύπνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν 

παλιές φωτογραφίες εποχής με τους μικρούς ναυτικούς να ανεβαίνουν ψηλά στα κατάρτια για το 

άνοιγμα των ιστίων, οι γέφυρες, ο μηχανισμός της άγκυρας, η καμπάνα ειδοποίησης, το πηδάλιο, οι 

ιδιαίτεροι χώροι του καπετάνιου και των αξιωματικών. 

 

       
 

Μετά από μια σύντομη στάση για φαγητό, η επόμενη δράση ήταν επίσκεψη σε ένα σύγχρονο 

πολιτιστικό κέντρο Le Halle aux sucres, στο λιμάνι, όπου παλιά αποθήκευαν εισαγόμενη ζάχαρη. Εκεί, 

επισκέφτηκαν μια έκθεση για τον άνεμο, μέρος  μιας σειράς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η 

έκθεση ήταν πολύ πρωτότυπη και περιείχε ότι σχετικό με μύθους, παραμύθια, προκαταλήψεις, μαγεία 

κλπ, πειράματα, διαδραστικές οθόνες ανέμων και καιρικών φαινομένων, έργα καλλιτεχνών οπτικά και 

ακουστικά (ήχοι θάλασσας, ανέμου), λογοτεχνικά κείμενα και βιβλία, παλιούς χάρτες με ανέμους, και 

τέλος από ανεμόμυλους μέχρι ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα. 

     
 

Συνέχεια με κατασκευή χαρταετού με οδηγίες γραπτές και προφορικές. Οι μαθητές μας 

ενθουσιάστηκαν, αυτοσχεδίασαν και διακόσμησαν τους χαρταετούς τους και οι ημερήσιες δράσεις 

έληξαν με το πέταγμα των χαρταετών και διαγωνισμό του καλύτερου χαρταετού και του καλύτερου 

πετάγματος.  

           

   Μια μέρα με πολύ ευχάριστο πρόγραμμα, αλλά εξουθενωτική! 
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 Σάββατο 8 Φεβρουραίου 2020 

09:00 : Συνάντηση μαθητών και καθηγητών μπροστά στο Bowling της πόλης για ένα παιχνίδι για όλους. 

Έπαιξαν, διασκέδασαν και χαλάρωσαν λίγο προκειμένου να πάρουν δυνάμεις για το υπόλοιπο της ημέρας 

και να αποφύγουν τη βροχή και τον πρωινό αέρα. 

 

         
 

Μαλό, ζωντανή ιστορική πόλη. Επιχείρηση Dynamo : αναζητώντας τον καπετάνιο του καραβιού 

Οι μαθητές ανακάλυψαν την περιοχή Malo les Bains της Dunkerque εντοπίζοντας τις σημαντικότερες 

τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας ένα "έξυπνο" ερωτηματολόγιο με κουίζ και υπολογισμούς για να βρουν τα 

ονόματα των καπετάνιων των πλοίων της επιχείρησης διάσωσης  Operation Dynamo  κατά τη διάρκεια 

της εκκένωσης στρατιώτων από την Ευρώπη στην Αγγλία.   Οι μαθητές σε ομάδες που συνοδεύονταν από 

εκπαιδευτικούς έπρεπε να βρουν κτίρια, πανέμορφες κατοικίες, πλατείες, αγάλματα κλπ., συνδυάζοντας 

πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο και από εκείνες που προέρχονταν από τους χώρους. Έμαθαν την 

ιστορία - πολύ γνωστή - για τον πόλεμο και την ταινία "Dunkirk", τα ονόματα των καπετάνιων, τη 

βιογραφία και τη φωτογραφία τους. 

 Συμμετείχαν σε μια «εικονική επιχείρηση» με τους συντρόφους τους που τους μετέφεραν στην εποχή του 

πολέμου.   Μιλούσαν με τους άλλους μαθητές στα γαλλικά ή στα αγγλικά και γνώρισαν μια όμορφη γωνιά 

αυτής της υπέροχης πόλης. 

         

Τέλος δραστηριοτήτων της ημέρας περίπου στις 13:00, οι μαθητές συνοδεύτηκαν από γονείς για βόλτα 

και γεύμα. 

19:00  Θέαμα με χορό για τους καθηγητές με θέμα τη Διαφυγή-Διάσωση.  
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 Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 

Οι μαθητές είχαν ελεύθερη ημέρα από το σχολείο, αλλά με τις οικογένειες έκαναν πλούσιο πρόγραμμα με 

εκδρομές, επισκέψεις, βόλτες κλπ. Ορισμένοι μαθητές ήταν περισσότερο τυχεροί και επισκέφτηκαν το 

Παρίσι, λατρεμένος προορισμός, αφού έχουν ακούσει και δει πολλά από την καθηγήτρια των γαλλικών 

του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

      

  

 Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 

08:30  Το πρωί οι μαθητές με τους καθηγητές τους συναντήθηκαν στο γυμνάσιο όπου παρακολούθησαν 

και συμμετείχαν σε πολλές ευχάριστες δράσεις:  

Εργαστήρια για την αιολική ενέργεια 

Κατά την έναρξη αυτής της δραστηριότητας ένας καθηγητής μίλησε στους μαθητές σχετικά με τα αιολικά 

πάρκα, πώς λειτουργούν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα παραγωγής ενέργειας με φυσικό και βιώσιμο 

τρόπο. Στη συνέχεια, οι μαθητές είδαν βίντεο στο You Tube για να μάθουν πώς λειτουργούν τα αιολικά 

πάρκα και οι ανεμογεννήτριες και πώς μεταδίδεται ηλεκτρικό ρεύμα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

μέσω καλωδίων. Κατόπιν ο καθηγητής έκανε πειράματα και με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα γύρισε μια 

μικροσκοπική ανεμογεννήτρια.  Έτσι, οι μαθητές έμαθαν και είδαν ζωντανά τον ρόλο των 

ανεμογεννητριών που συναντούμε στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. 

    

Παράδοση: Καρναβάλι Δουνκέρκης  

Σε μια μεγάλη αίθουσα του Boris Vian College, οι μαθητές ανέπτυξαν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο και με 

μεγάλη φαντασία, έκαναν κοστούμια για το καρναβάλι. Για παράδειγμα, διακοσμούσαν τα καπέλα με 
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άχρηστα υλικά (καπάκια, χαρτιά, σχοινάκια, κορδέλες κ.λπ.).   Ταυτόχρονα, σε μια οθόνη παρουσιάστηκαν 

κοστούμια για να πάρουν ιδέες.  Στους μαθητές αρέσουν πραγματικά αυτές οι δραστηριότητες  που 

συνδέονται με το διάσημο καρναβάλι της Δουνκέρκης, το οποίο ξεκίνησε όταν κάτοικοι της πόλης 

έφευγαν για πολύμηνα ταξίδια στη θάλασσα για ψάρεμα βακαλάου.  

Στο τέλος, τους δόθηκαν κονκάρδες (καρφίτσες) για το καρναβάλι και άλλα αναμνηστικά.

         

     

Μήνυμα για τον πλανήτη 

Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη αίθουσα, μπροστά από μεγάλα τραπέζια, όπου είχαν 

τοποθετηθεί υλικά για να φτιάξουν πανό με συνθήματα - μηνύματα για τον πλανήτη στα γαλλικά. Σε 

μικρές ομάδες, σε μεγάλα χαρτοκιβώτια και με μαύρη βαφή, έγραψαν τα συνθήματά τους σχετικά με 

δραστηριότητες για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής που προστατεύουν τον πλανήτη μας, και 

συνήθειες που μολύνουν και καταστρέφουν τη γη. 

Στη συνέχεια βγήκαν στην αυλή και κρατώντας τα πανό τους «διαμαρτυρήθηκαν» κατά της ανθρώπινης 

κατάχρησης της φύσης.   Συνειδητοποίησαν ότι η νέα γενιά - οι ίδιοι - πρέπει να ενεργήσουν αμέσως!  
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 Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 
 

08:45  Συνάντηση στο σχολείο για μάθημα γαλλικών  

    

Μια ευχάριστη ώρα διδασκαλίας μαθητών σε μικρές ομάδες, μέσα από ασκήσεις λεξιλογίου, κατανόησης, 

δημιουργίας σχετικά με τον πολιτισμό και την cullture και τέλος μικρή δοκιμασία-αξιολόγηση για τις 

γνώσεις που αποκόμισαν.  

10:00-15:30  Εκδρομή στη Bruges του Βελγίου με ξεναγήσεις των σημαντικότερων κεντρικών σημείων 

αναφοράς της πόλης, με ερωτηματολόγιο εμπέδωσης πληροφοριών, αρώματα και γεύσεις τοπικών 

εδεσμάτων και γλυκισμάτων, μέσα σε ένα κλίμα ευφορίας και διασκέδασης παρά το τρομερό κρύο και το 

δυνατό αέρα που επικρατούσαν στην περιοχή. 

  

 

Επιστροφή στο σχολείο και λίγος χρόνος για ξεκούραση και προετοιμασία για τη βραδιά-soirée στο 

σχολείο. 

Αρχικά παρουσιάστηκε από τους μαθητές του Collège Boris Vian ένα θεατρικό με θέμα την ανακύκλωση, 

σκουπίδια κλπ και τι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον και γενικότερα τη γη. 
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19:00-22:00: Ώρα για πάρτi!! Αρχικά όλοι δοκίμασαν τις υπέροχες αλμυρές και γλυκές τάρτες, τα 

σάντουιτς και τα αναψυκτικά που είχαν ετοιμάσει οι γονείς των Γάλλων μαθητών. Ο Συντονιστής του 

προγράμματος απένειμε πιστοποιητικά συμμετοχής, αναμνηστικά και δώρα στα μέλη όλων των 

αποστολών.  Η παρουσία γονέων των γάλλων μαθητών ήταν απαραίτητη. 

Στη συνέχεια, με DJ το συντονιστή του προγράμματος το πάρτι έσφυζε από το ρυθμό, το κέφι και τη 

ζωντάνια μαθητών, καθηγητών και κηδεμόνων. Ήταν μια αξέχαστη βραδιά! 

      

   
 

 Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 

09:00: Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο σχολείο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στην τεράστια αμμώδη 

παραλία Zuydcoote της Δουνκέρκης, όπου πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση και διάσωση στρατευμάτων 

στην Αγγλία κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποφύγουν τους κατακτητές.  

Δίπλα από την πανέμορφη θάλασσα με τα νησάκια που εμφανίζονται κατά την περίοδο της άμπωτης και 

τους αμμόλοφους (θίνες), εκπαιδευτές της παραλίας μίλησαν στους μαθητές για τη μόλυνση της 

θάλασσας και της παραλίας και τους κινδύνους που εμπεριέχονται για τη χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής. Ο παγωμένος αέρας ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να απολαύσουν τη μαγεία του τοπίου. 
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Κατά την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, συμπλήρωσαν αφίσες με τις εντυπώσεις τους όλης της 

εβδομάδας. ………………………. 

Το χωριό Coudekerque Branche της Δουνκέρκης όπου βρίσκεται το σχολείο και έμεναν οι μαθητές μας 

στις οικογένειες υποδοχής. 

 

 

 Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 

02:00 Αναχώρηση μέσα σε κλίμα συγκίνησης από το College Boris Vian με λεωφορείο και προορισμό το  

Charleroi αεροδρόμιο Βρυξελλών. Η ελληνική αποστολή αναχώρησε στις 06.50 για Αθήνα και στη 

συνέχεια με λεωφορείο επέστρεψε στο Γυμνάσιο Γαβαλούς. 

Οι μαθητές έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από το ταξίδι τους στη Γαλλία, από τις εμπειρίες που 

αποκόμισαν, την φιλική επαφή και επικοινωνία με μαθητές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του 

προγράμματος, μίλησαν, διασκέδασαν, έπαιξαν και αντάλλαξαν υποσχέσεις για περαιτέρω επικοινωνία 

μέσω κοινωνικών δικτύων ή μελλοντική τους συνάντηση! 

Ευχαριστούμε θερμά τη γαλλική ομάδα για το πλούσιο και διασκεδαστικό πρόγραμμα!!  


