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Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Erasmus+ KA229: “Learning through Cooperation 

Collaboration and Innovation (2019-2021)” - Activity C2, “IES Castillo de Luna” - La 

Puebla de Cazalla, Σεβίλλη Ισπανίας 

 

Την εβδομάδα 09-15 Φεβρουαρίου 2020 το σχολείο μας συμμετείχε με τις εκπαιδευτικούς κ. 

Ασημίνα Καρτσώλη (ΠΕ06) και κ. Φωτεινή Μωυσιάδου (ΠΕ02) και ομάδα τεσσάρων (04) 

μαθητών της Α΄ Τάξης Λυκείου στη δεύτερη συνάντηση του Προγράμματος Erasmus+ KA229 

που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολείο “IES Castillo de Luna”, στην πόλη La Puebla de 

Cazalla της Ισπανίας, με τη συμμετοχή εταίρων και από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία 

και την Πορτογαλία. Το θέμα της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν "Life in Numbers" και 

σχετιζόταν με τη διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών όπως το 

διαδραστικό λογισμικό Geogebra και αξιολόγηση με το διαδικτυακό εργαλείο Kahoot. Κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης του Προγράμματος υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και 

εκτός του σχολείου και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μερικά από τα σημαντικότερα σημεία 

ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της Ανδαλουσίας, όπως το Real Alcazar, ο 

καθεδρικός ναός και η Plaza de Espana στη Σεβίλλη, η Mezquita στην Κόρδοβα και η Alhambra 

στην Γρανάδα, με στόχο να εντοπιστούν αναλογίες και γεωμετρικά σχήματα όπως η Χρυσή 

τομή, η Ακολουθία Φιμπονάτσι και η Χρυσή Γωνία και να μελετηθούν κλίμακες και αναλογίες 

κτιρίων. Σύσσωμη η σχολική κοινότητα του σχολείου υποδοχής καλωσόρισε και αγκάλιασε με 

τον πλέον εγκάρδιο και φιλόξενο τρόπο όλες τις αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών και μαθητών, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευόδωση των εκπαιδευτικών στόχων του Προγράμματος και 

στη δημιουργία σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας και φιλίας μεταξύ εκπαιδευτικών, 

μαθητών αλλά και των οικογενειών τους. 



  
 

Όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας του σχολείου μας εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για 

τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και την ευγνωμοσύνη τους για τη μοναδική 

εμπειρία που βίωσαν και τα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισαν, όπως η διεύρυνση και ο 

εμπλουτισμός γνώσεων και εμπειριών μέσω των βιωματικών δράσεων, της ομαδοσυνεργατικής 

εργασίας και της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, η ενίσχυση της δεξιότητάς τους στην 

χρήση της αγγλικής γλώσσας, ο γόνιμος διάλογος, η ανταλλαγή και η κριτική αποτίμηση 

απόψεων και πρακτικών της εκπαιδευτικής πολιτικής της εκάστοτε χώρας συμμετοχής, η 

γνωριμία και επαφή με τις διάφορες εκφάνσεις του τρόπου ζωής, της κουλτούρας και του 

πολιτισμού της Ισπανίας, η καλλιέργεια του πνεύματος σεβασμού, αλληλεγγύης, συνεργασίας 

και ανεκτικότητας μεταξύ των μαθητών και η ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας για την άψογη 

συμπεριφορά, την αγαστή συνεργασία και την αμέριστη προθυμία που επέδειξαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και να υπογραμμίσουμε τον πολλαπλά 

εποικοδομητικό ρόλο ανάλογων δράσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ακολουθούν σκέψεις και εντυπώσεις των τεσσάρων (04) μαθητών της Α΄ Τάξης Λυκείου που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση του Προγράμματος Erasmus+: 

«Το ταξίδι μου στην Ισπανία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ήταν μία καταπληκτική 

εμπειρία που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου. Χάρη σε αυτό ήρθα σε επαφή με 

συνομήλικούς  μου και είχα τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί τους για τα ενδιαφέροντα και τους 

στόχους μας. Ακόμη, απόλαυσα τη φιλοξενία των συμμετεχόντων από τη χώρα υποδοχής και τις 

ξεναγήσεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ανδαλουσίας, μέρη τα οποία μπορεί να μην μου 

δοθεί η ευκαιρία να ξαναεπισκεφθώ. Γνώρισα διαφορετικές εκφάνσεις της ισπανικής 

κουλτούρας και του ισπανικού τρόπου ζωής και επέλεξα τι από αυτά θα ήθελα να υιοθετήσω. Οι 

μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα και ευχάριστα με όλες τις προγραμματισμένες δράσεις και 

εργασίες αλλά και τα απρόοπτα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και συνέβαλαν 

ώστε να γίνει αυτό το ταξίδι εμπειρία ζωής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του 

σχολείου μου και τους συνοδούς καθηγητές που μου χάρισαν αυτές τις υπέροχες στιγμές».   

                                                                    Κ. Κ. 

 



 
 

«Το ταξίδι στην Ισπανία, στο οποίο 

συμμετείχα με την ομάδα ERASMUS+ του 

σχολείου μου, ήταν μια μοναδική εμπειρία 

που θα μου μείνει αξέχαστη. Μου δόθηκε η 

ευκαιρία να κάνω πολλούς νέους φίλους, 

από την Ισπανία και από τις άλλες χώρες 

που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Επιπλέον, 

γνώρισα διαφορετικές κουλτούρες και 

πολιτισμούς και είδα πολλά μνημεία και 

αξιοθέατα στις πόλεις που επισκεφθήκαμε 

τα όποια κανείς τα βλέπει λίγες φορές στη 

ζωή του. Αναμφίβολα, από αυτό το 

πρόγραμμα κέρδισα πολλές γνώσεις, 

εμπειρίες και έκανα πολύ καλές φιλίες». 

                                                              Γ. Α. 

«Χάρηκα πολύ που συμμετείχα στο 

πρόγραμμα ERASMUS+ γιατί απέκτησα 

εμπειρίες, γνώρισα παιδιά από διαφορετικές 

χώρες και γέλασα μαζί τους! Γνωρίσαμε 

πολλά ενδιαφέροντα μέρη τα οποία λάτρεψα 

και ελπίζω να τα ξαναεπισκεφθώ! Ελπίζω 

στο μέλλον να μου δοθεί η ευκαιρία να 

έρθω ξανά σε επαφή με αυτούς τους 

όμορφους ανθρώπους που γνώρισα και να 

τα πούμε για άλλη μια φορά!» 

                                                                        

Χ. Λ. 

 

 
 

 
«Υπήρχαν πολλά πράγματα που με ενθουσίασαν στον τόπο που επισκέφθηκα. Η αρχιτεκτονική 

είναι το στοιχείο εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα και σχετίζεται με διάφορες 



φάσεις της ισπανικής ιστορίας, όπως την κατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους 

Άραβες και την Ρεκονκίστα. Η ιστορία, άλλωστε, ήταν ένα εξίσου εντυπωσιακό κομμάτι του 

ταξιδιού που μου κίνησε το ενδιαφέρον, όπως και το γεγονός ότι παρατηρήσαμε διάφορους 

τρόπους σύνδεσης των Μαθηματικών και της Γεωμετρίας με την καθημερινότητα. Συνολικά 

ήταν μια εκπαιδευτική δράση που μας δίδαξε πολλά πράγματα και θα μείνει χαραγμένη 

ανεξίτηλα στη μνήμη μας». 

                                                                    Χ. Φ. 
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