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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS: «L’EUROPE: UNE IMAGE AUX MILLE 

VISAGES» ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ARCHENA ΤΗΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

 

                                       

      Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius-Πολυµερείς σχολικές 

συµπράξεις που υλοποιεί το Γυµνάσιο Ανατολικού Πτολεµαΐδας, αντιπροσωπεία του 

σχολείου επισκέφτηκε την εκπαιδευτική µονάδα (Istituto del Educacion 

Secundaria) IES Doctor Piedro Guillèn στην Archena (περιοχή Murcia) της 

Ισπανίας από 09/02/2014 µέχρι 14/02/2014. Τέσσερις µαθητές του σχολείου 

(Τερικανίδου Δέσποινα, Νικολάου Στέλλα, Ταρατσίδης Αναστάσιος και 

Τεληγιαννίδης Χαράλαµπος) συνοδευόµενοι από τους καθηγητές του σχολείου κ.κ. 

Αθηνά Βαρσαµίδου ΠΕ05, Κουβά Δηµήτριο ΠΕ03 και Μαργιώτη Ιωάννη ΠΕ20 

ταξίδεψαν στην Archena της Ισπανίας και εκπροσώπησαν την Ελλάδα κάνοντας 

παράλληλα προβολή της ευρύτερης περιοχής και του σχολείου. Οι µαθητές είχαν την 

ευκαιρία να συνοµιλήσουν στα γαλλικά µε συµµαθητές τους από την Ευρώπη, να 

λάβουν µέρος σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και να 

έρθουν σε επαφή µε το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης, ξεναγηθήκαµε στην περιοχή και θαυµάσαµε µνηµεία και αξιοθέατα. 

Μεταξύ άλλων, επισκεφτήκαµε τον Καθεδρικό Ναό της Murcia, το Casino Royal, την 

Vallée de la Ricote, το αρχαίο θέατρο της Καρχηδόνας, το Museo Refugio dela 

Guerra Civil, το λιµάνι της Carthagena, το Balneario.  

    Ήταν µια µοναδική ευκαιρία για τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη βιωµατική 

πλευρά της γνώσης, να επικοινωνήσουν µε συµµαθητές τους από τη Γαλλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία και τη Ρουµανία και να κερδίσουν πολύτιµες 

µαθησιακές εµπειρίες. Συνολικά συµµετείχαν 17 εκπαιδευτικοί και 42 µαθητές από 

τα έξι εταιρικά σχολεία που συµµετέχουν στη δράση. Το θέµα του προγράµµατος 

«L’Europe: une image aux mille visages» (Η Ευρώπη: Μια εικόνα µε χίλια 

πρόσωπα-γλώσσα επικοινωνίας & εργασίας η γαλλική) δίνει το στίγµα της κοινής 
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προσπάθειας: η διαφορετικότητα του κάθε λαού (σε επίπεδο γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτισµού, κουλτούρας, παράδοσης, ιστορίας) γίνεται κοινά αποδεκτή µε γνώµονα 

την αρµονική συµβίωση σε µια Ευρώπη που ανήκει σε όλους και στον καθένα 

ξεχωριστά. Με σεβασµό στην ετερογένεια, απορρίπτουµε την ξενοφοβία, το 

ρατσισµό, τις διακρίσεις και πορευόµαστε από κοινού, µε στόχο την πνευµατική 

ανάταση και πρόοδο. 

Η επόµενη συνάντηση θα γίνει στην Ελλάδα και ήδη προετοιµαζόµαστε να 

υποδεχτούµε τα εταιρικά σχολεία τον προσεχή Ιούνιο στο σχολείο µας!!!  

   Ο Δ/ντής                                                   Η συντονίστρια Comenius 

  Πράπας Χαρίλαος                                         Βαρσαµίδου Αθηνά ΠΕ05    

 

  

 


