
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

    Σν 12ν Γεκνηηθό ρνιείν Κνδάλεο ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα ERASMUS+ 

κε θσδηθό αξηζκό: 2019-1-RO01-KA229-063223_5 θαη ηίηιν «Active kids for a 

better future» γηα ηε δηεηία 2019-21. Γηα ιόγνπο covid-19 παξαηάζεθε γηα έλαλ 

ρξόλν έσο ην 2022.   

πκπξάηηνπλ ζρνιεία από ηε Ρνπκαλία, Σνπξθία, Σζερία, Ηζπαλία θαη  

Πνισλία. 

Γηα ην 12ν Γεκνηηθό ρνιείν Κνδάλεο θαη ηα ζπκπξαηηόκελα επξσπατθά 

ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηέηαξηε εθπαηδεπηηθή 

κεηαθίλεζε δαζθάισλ ζην ζρνιείν Colegio Ntra.Sta. del Milagro ηεο Αικεξίαο 

ζηελ Ηζπαλία. 

Από θάζε ζπκπξαηηόκελν ζρνιείν ζπκκεηείραλ 4 εθπαηδεπηηθνί από ηηο 

28 Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 04 Μαξηίνπ 2022.  

Γηα ην 12ν Γ. Κνδάλεο ζπκκεηείραλ νη Αξαβνπνύινπ-Γθαλάηζηνπ 

Βαζηιηθή δαζθάια, ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ειιεληθό ζρνιείν, ν θ. 

Μπνλέο Νηθόιανο, δάζθαινο, ε θ. ππξηάδνπ Αιεμάλδξα, δαζθάια θαη ε θ. 

Χηώηε Βαζηιηθή, δαζθάια αγγιηθώλ, κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ζ κεηαθίλεζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηεμήρζε ζε άξηζηεο 

ζπλζήθεο θαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε αλεθηίκεηε. 
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Ζ επηκόξθσζε μεθίλεζε κε εμόξκεζε ζην Φπζηθό Πάξθν Cabo de Gata 

κε ην εθαίζηεηό ηνπ θαη ηελ παξάδνζε πνπ ιέεη όηη εθεί ήηαλ ην πέξαζκα κε ηηο 

εηξήλεο ηνπ Οδπζζέα. Δπηζθεθηήθακε ηελ πόιε ηεο Γξαλάδαο θαη ην ηζηνξηθό 

θάζηξν ηεο Αιάκπξα, ησλ Αξάβσλ ηνπ 7νπ αηώλα. Ζ ππνδνρή ζην ζρνιείν 

ππήξμε εληππσζηαθή κε ηνπο έληνλνπο ρνξνύο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δεζηή 

θηινμελία ησλ Ηζπαλώλ ζπλαδέιθσλ θαη καζεηώλ. πκκεηείρακε ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παξνπζηάζακε ηηο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηόηεηεο από ηα εηαηξηθά ζρνιεία. Κάζε γσληά ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ 

γεκάηε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο θαη ηα θξάηε 

κέιε ηνπ ζρεδίνπ. Οη καζεηέο είραλ εηνηκάζεη θσηνβνιηατθέο κνλάδεο, αθίζεο, 

παξνπζηάζεηο, μελαγήζεηο ζην ζρνιείν κε νξγάλσζε θαη επγέλεηα. 

Πεξηεγεζήθακε ζην πάξθν εθπαίδεπζεο γηα ηα θσηνβνιηατθά ηεο πεξηνρήο 

θαζώο θαη ζηα θαηαθύγηα ηεο πόιεο από ηνλ εκθύιην πόιεκν. Γλσξίζακε 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε βνήζεηα ζε άηνκα κε αλαπεξίεο θαη θπξίσο 

ηύθισζεο από ηε ρνιή Σπθιώλ ηεο Αικεξίαο ONCE. Παξαθνινπζήζακε ηελ 

παξνπζίαζε βηβιίνπ κε γξαθή Braille πνπ έγξαςαλ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηέινο απνραηξεηηζηήθακε ζε θιίκα ζπγθίλεζεο θαη επγλσκνζύλεο. 

Ήηαλ κηα ππέξνρε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, νη ζπλάδειθνη πξνζιάβακε 

θαιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο κεηαιακπαδεύνπκε ζηελ δηθή καο 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη βειηηώλνπκε ηηο γλώζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

καο κέζα από ηε ζύγθξηζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκό.  

Δπραξηζηνύκε ην ρνιείν ηεο Ηζπαλίαο γηα ηελ πνιύ δεζηή θηινμελία θαη 

ηελ επηηπρεκέλε επηκόξθσζε.  

Δπραξηζηνύκε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ERASMUS+ πνπ καο δίλνπλ 

απηή ηελ δπλαηόηεηα.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο κεηαθίλεζεο: 

https://activekids12greece.blogspot.com/search/label/%CE%A4%CE%95%CE

%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4

%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE

%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91

%CE%9D%CE%99%CE%91 
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