
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 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 δεύηεξε εθπαηδεπηηθή κεηαθίλεζε 

δαζθάισλ ζην ζρνιείν Adnan Menderes Ilkokulu ζηελ Καηζάξεηα (Kayseri) ηεο 

Σνπξθίαο. Από θάζε ζπκπξαηηόκελν ζρνιείν ζπκκεηείραλ 4 εθπαηδεπηηθνί από ηηο 06 

έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ 2021. Από ην ζρνιείν καο ζπκκεηείραλ νη Αξαβνπνύινπ-

Γθαλάηζηνπ Βαζηιηθή δαζθάια, σο ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ειιεληθό 
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ζρνιείν, ε θ. Γηώηα Ησάλλα πιεξνθνξηθόο, ν θ. Μπνλέο Νηθόιανο δάζθαινο 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. 

Ζ επηκόξθσζε μεθίλεζε κε δεζηή ππνδνρή θαη παξνπζηάζεηο από 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ παξαδνζηαθώλ ζπλεζεηώλ θαη ρνξώλ ηνπ 

ηόπνπ. Αθνινύζεζε ελεκέξσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

θηινμελνύζαο ρώξαο ε νπνία ήηαλ ππνδεηγκαηηθή. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα 

αθνξνύζαλ επίζθεςε ζε ζρνιείν Πξνζθύγσλ, ζε θέληξν Αλαθύθισζεο θαη ζε 

πνιηηηζκηθνύο ρώξνπο. Δπίζεο ηα ζέκαηα εξγαζηεξίσλ αθνξνύζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ ελεξγνύ πνιίηε ζηνπο καζεηέο κέζα από θαιέο 

πξαθηηθέο γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή αθύπληζε θαη ζπκπεξηιεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

καζεηώλ. Πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία θήπνπ κε δέληξα πνπ θπηεύηεθαλ από όιεο 

ηηο απνζηνιέο γηα λα ζπκίδεη ηελ παξνπζία καο εθεί.  

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.  

Ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή απνζηνιή, ε επίζθεςε ζε ρώξνπο όπνπ έδεζαλ θαη 

κεγαινύξγεζαλ ειιεληθνί πιεζπζκνί ζην παξειζόλ,  αλέδπζε έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

θαη θαηαλόεζε ηεο ξνήο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο. Ζ ππνδνρή, ε θηινμελία θαη ε 

πεξηπνίεζε ήηαλ ζεξκή ζε όιεο ηηο ζηηγκέο θαη ε αληίιεςε όισλ ήηαλ πσο θεύγνληαο 

θάηη πήξακε από εθεί αιιά θαη θάηη αθήζακε πίζσ. 

Δπραξηζηνύκε ην ρνιείν ηεο Σνπξθίαο γηα ηε δεζηή θηινμελία θαη ηελ 

επηηπρεκέλε επηκόξθσζε.  

Δπραξηζηνύκε ηα επξσπαηθά πξνγξάκκαηα ERASMUS+ πνπ καο δίλνπλ απηή 

ηελ δπλαηόηεηα.  

    

 


