
Υποδοχή Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής

Κοζάνης με το πρόγραμμα ERASMUS+

Το χρονικό διάστημα 18 έως 22 Μαΐου 2022 το Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής είχε

την τιμή και τη χαρά να υποδεχτεί εκπαιδευτικούς από τέσσερα Ευρωπαϊκά σχολεία

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. H επίσκεψη αυτή αποτελεί την τρίτη

κινητικότητα των σχολείων-εταίρων της στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ 2019-1-

UK01-KA229-061892 με τίτλο «I speak for rights». Σκοπός του έργου είναι η

γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με την Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού

της UNICEF, η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και η

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου μέσα από

συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των σχολείων των χωρών που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν στο σχολείο μας δέκα εκπαιδευτικοί από τα εξής

σχολεία: Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw (συντονιστικό σχολείο) και Ysgol

Gymraeg Parc y Tywyn της Ουαλίας, Saint Mary’s National Boys’ School του

Δουβλίνου και το Vehmasmäen Koulu της Φιλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν από τους

μαθητές και τις μαθήτριες στους χώρους του σχολείου μας, συνομίλησαν μαζί τους

και παρακολούθησαν εκδήλωση με Ελληνικούς χορούς, παραδοσιακά παιχνίδια και

τραγούδια βασισμένα σε μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. H επίσκεψη των

εκπαιδευτικών στο σχολείο μας συνέπεσε χρονικά με την Ημέρα Μνήμης της

γενοκτονίας των Ποντίων, και με αφορμή την ημέρα αυτή παρακολούθησαν την

ομιλία της καθηγήτριας αγγλικών του σχολείου μας και συντονίστριας του

προγράμματος Erasmus+ για τη σημασία της επετείου. Επιπλέον, περιηγήθηκαν στην

πανέμορφη Λευκοπηγή και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και

ξεναγήσεις σε άλλα σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής μας. Συγκεκριμένα,

ξεναγήθηκαν στους θησαυρούς της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης,

στον ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης και στο αρχαιολογικό μουσείο Αιανής, όπου

παρακολούθησαν εργαστήριο με θέμα την Αρχαία Ελληνική Διατροφή. Σε

συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού, συμμετείχαν σε

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορούσε τους παραδοσιακούς νερόμυλους, τη

λειτουργία τους και την επεξεργασία των δημητριακών για την παρασκευή ψωμιού,



και επίσης πραγματοποίησαν επίσκεψη στον αμπελώνα και το οινοποιείο “Βογιατζή”,

όπου ενημερώθηκαν για την καλλιέργεια των αμπελιών και τα στάδια επεξεργασίας

του σταφυλιού για την παραγωγή του κρασιού.

Η επίσκεψή των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στη βόρια Ελλάδα ολοκληρώθηκε

με την προγραμματισμένη επίσκεψη και ξενάγηση στους Μακεδονικούς βασιλικούς

τάφους του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών στη Βεργίνα, καθώς και επίσκεψη στη

Θεσσαλονίκη.

Οι εκπαιδευτικοί που υποδέχτηκε το σχολείο μας, επέστρεψαν στις χώρες και

τα σχολεία τους εντυπωσιασμένοι από τις ομορφιές και τον πολιτισμό της περιοχής

μας και συγκινημένοι από την Ελληνική φιλοξενία, το ενδιαφέρον και την ευγένεια

των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.


