
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

    Σν 12ν Γεκνηηθό ρνιείν Κνδάλεο ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα ERASMUS+ 

κε θωδηθό 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  

Πνιωλία. 

Γηα ην 12ν Γεκνηηθό ρνιείν Κνδάλεο θαη ηα ζπκπξαηηόκελα επξωπαϊθά 

ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθηε εθπαηδεπηηθή 

κεηαθίλεζε δαζθάιωλ ζην ζρνιείν Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w 

Białymstoku στο Bialystok της Πολωνίας. 

Από θάζε ζπκπξαηηόκελν ζρνιείν ζπκκεηείραλ 4 έωο 6 εθπαηδεπηηθνί 

από ηηο 13 έωο 17 Ηνπλίνπ 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. Σζίηζα Ξαλζίππε, δαζθάια, ν θ. 

Γηαλλαθόπνπινο Γεκήηξηνο, δάζθαινο εηδηθήο αγωγήο, ε θ. Γηώηα Ηωάλλα, 

δαζθάια πιεξνθνξηθήο θαη ε θ. Χηώηε Βαζηιηθή, δαζθάια αγγιηθώλ, κέιε ηεο 

παηδαγωγηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ κεηαθίλεζε θαη ε επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δηεμήρζε ζε άξηζηεο 

ζπλζήθεο θαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε αλεθηίκεηε. 
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Ζ επηκόξθωζε μεθίλεζε κε ηελ επίζεκε ππνδνρή ζην ρνιείν θαη ηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζε δαζθάιωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ξελαγεζήθακε ζηελ 

όκνξθε πνιύπαζε πόιε θαη ζπλερίζακε γλωξίδνληαο θαη ηελ πεξηνρή Supraśl 

όπνπ ππάξρεη Οξζόδνμν Μνλαζηήξη Δπαγγειηζκνύ, Μνπζείν Αγηνγξαθίαο θαη  

Μνπζείν Σππνγξαθίαο. Δληππωζηαθά είλαη ηα πάξθα, ηα δάζε ηάηγθα θαη ε 

πξνζηαζία ηνπο από ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαηνίθνπο πνπ θξνληίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ κε πνιιή πξνζνρή. Οη δνκέο ηεο πόιεο γηα ζηήξημε ηωλ Αηόκωλ 

κε Αλαπεξία θαζώο θαη νη δξάζεηο θηιαλζξωπίαο είλαη αμηνζεκείωηεο. 

Δκπιαθήθακε ζε δξαζηεξηόηεηεο αθηεξωκέλεο ζηελ αλαπεξία, ζηε 

θηιαλζξωπία, ζηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη πνιηηηζηκό, ζηελ νηθνινγία θαη 

γλωξίζακε ηξόπνπο γηα 0 ππνιείκκαηα θαγεηώλ θαη ζθνππηδηώλ. 

Δπηζθεθζήθακε ην Λανγξαθηθό Μνπζείν ηνπ Podlasie θαη ην Μνπζείν Μλήκεο 

ηεο εμνξίαο ζηε ηβεξία. 

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.  

Ζ κεηαθίλεζε ζην Bialystok ηεο Πνιωλίαο ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Οινθιεξώζακε ηηο επηκνξθώζεηο κε κεγάιε επηηπρία 

δεκηνπξγώληαο ζρέζεηο, ζπλεξγαζίεο, ζηάζεηο, πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν 

πνπ αληηκεηωπίδνπκε ζην εμήο ηελ εθπαηδεπηηθή καο πξαγκαηηθόηεηα. 

Δπραξηζηνύκε ην ρνιείν ηεο Πνιωλίαο γηα ηελ πνιύ δεζηή θηινμελία θαη 

ηελ επηηπρεκέλε επηκόξθωζε.  

Δπραξηζηνύκε ηα επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα ERASMUS+ πνπ καο δίλνπλ 

απηή ηελ δπλαηόηεηα.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο κεηαθίλεζεο: 

https://activekids12greece.blogspot.com/search/label/%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%A0%CE%9F%CE%9B%CE

%A9%CE%9D%CE%99%CE%91 
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