
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 ηελ ηξηεηία 2019-22.  

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

Πνισλία. 

Δίρακε ηελ ηηκή θαη ηε ραξά λα ππνδερηνύκε ζηελ Κνδάλε θαη ζην 

ρνιείν καο, δαζθάινπο από ηα 5 εηαηξηθά ζρνιεία ηεο Δπξώπεο από ηηο 

02/05/2022 έσο ηηο 06/05/2022. Από θάζε ζπκπξαηηόκελν ζρνιείν 

ζπκκεηείραλ 4 εθπαηδεπηηθνί.  

Ζ εβδνκάδα μεθίλεζε, θαη ιόγσ ηεο αξγίαο ζηηο 02 Μαίνπ, κε επίζθεςε 

ζηα Ησάλληλα θαη ην Μέηζνβν. Πεξηεγεζήθακε ζηελ Αθξόπνιε ηεο πόιεο, ζην 

Νεζάθη, ζηελ παιηά πόιε θαη ζην ιόθν ηνπ Φξόληδνπ. Σν απόγεπκα 

επηζθεθζήθακε ην Μέηζνβν θαη γλσξίζακε καδί κε ηνπο εηαίξνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ παξάδνζε, ηελ ηζηνξία καο θαη ηηο θνηλέο ηζηνξηθέο καο 

πεξηόδνπο. 

Κοζάνη, 11/05/2022 
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Ζ επίζεκε ππνδνρή έγηλε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηεο Κνβεληάξεηνπ 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο θαη αθνινύζεζε ε ππνδνρή ησλ καζεηώλ ζην 

ρώξν ηνπ ρνιείνπ. Δθεί ζπλέβαιαλ όινη νη ζπλάδειθνη, νη καζεηέο, 

αληηπξόζσπνη γνλέσλ, γηαγηάδσλ θαη παππνύδσλ, πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο λα 

θηινμελήζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηόο 

καο. Παξνπζηάζηεθαλ ζεαηξηθά γηα ηελ ηξίηε ειηθία, ηνπηθνί θαη επξσπατθνί 

ρνξνί θαζώο θαη παξνπζηάζεηο ησλ εηαίξσλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα ζηα πιαίζηα 

ησλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. πκκεηείρακε ζε παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ελέξγεηαο. Αλεκνγελλήηξηεο. ην ΚΠΔ Καζηνξηάο επηκνξθσζήθακε 

γηα ηηο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο θαη ζηηο κνλάδεο ΛΚΓΜ, Φξάγκα Πνιπθύηνπ 

παξαηεξήζακε ην ελεξγεηαθό απνηύπσκα ηεο πεξηνρήο καο. Γλσξίζακε ζηνπο 

εηαίξνπο ηηο ηδηαίηεξεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, ζηνλ Κξόθν, ζην Βειβεληό, 

ζηε ηάηηζηα. Δπηζθεθζήθακε αξρνληηθά θαη γλσξίζακε ηα παξαδνζηαθά θηίξηα 

ηεο Κνδάλεο, ηεο ηάηηζηαο θαη ηεο Καζηνξηάο.  

Ζ κεηαθίλεζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηεμήρζε ζε άξηζηεο 

ζπλζήθεο θαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε αλεθηίκεηε. Ο 

απνραηξεηηζκόο ήηαλ δύζθνινο γηαηί κεηά ηελ εκπεηξία καδί ζε 5 κεηαθηλήζεηο 

γίλακε δπλαηή νκάδα κε ζηελέο ζρέζεηο, δπλαηέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζηόρνπο 

γηα ζπλέρεηα. ε θάζε κεηαθίλεζε βειηηώλνπκε ηηο γλώζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

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

Δπραξηζηνύκε όινπο όζνη καο ζηήξημαλ θαη καο βνήζεζαλ λα 

θηινμελήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπο Γαζθάινπο ησλ Δπξσπατθώλ 

ρνιείσλ. 

Δπραξηζηνύκε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ERASMUS+ πνπ καο δίλνπλ 

απηή ηελ δπλαηόηεηα.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο ππνδνρήο: 

https://activekids12greece.blogspot.com/ 

https://activekids12greece.blogspot.com/search/label/%CE%A5%CE%A0%CE

%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97

%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91 
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