
 

Πρώτη Κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Ισπανία  

για το ΓΕΛ Θεσπρωτικού στα πλαίσια του Erasmus+ 

 

Στην πόλη Αλκόι της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 22 

Οκτωβρίου 2022 η πρώτη διεθνική συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών 

τριών Ευρωπαϊκών σχολείων στα πλαίσια του Διαπιστευμένου Σχεδίου 

Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ121), του 

τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ 2021 – 2027,  

με τίτλο «Hydrantages». Από το ΓΕΛ Θεσπρωτικού συμμετείχαν στην 

κινητικότητα έξι μαθητές της B’  Λυκείου με δύο συνοδούς 

εκπαιδευτικούς. Η άφιξη της αποστολής στο Αλκόι έγινε την Κυριακή το 

μεσημέρι όπου μας υποδέχθηκε η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Ισπανικού 

Σχολείου  «IES PARE VITÒRIA» και μας οδήγησε στο φυσικό πάρκο Font 

Roja. Εκεί έγινε η γνωριμία μας με όλα τα υπόλοιπα μέλη των αποστολών 

και ακολούθησε πικ νικ που οργανώθηκε από τις Ισπανικές οικογένειες 

και το σχολείο. Η μέρα έκλεισε με ξενάγηση στην πόλη του Αλκόι.  

 

 
 

Τη Δευτέρα, 17/10/22 το πρωί, μετά από μια θερμή υποδοχή στο δημαρχείο 

της πόλης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του προγράμματος από 

το Διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στους χώρους 

του σχολείου από μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των μαθητών και έγινε ο σχεδιασμός και η 

επιλογή του logo του προγράμματος. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε 

ξενάγηση της αποστολής στο El Molinar. 



 

Την Τρίτη, 18/10/22 οι μαθητές πραγματοποίησαν επίσκεψη στο El Raco de 

Sant Bonaventura προκειμένου να συλλέξουν δείγματα νερού και να 

μετρήσουν παραμέτρους στο πεδίο. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε το 

πρώτο workshop του προγράμματος στο εργαστήριο Χημείας του 

σχολείου. Οι μαθητές μελέτησαν σε διεθνικές ομάδες τις Χημικές 

Παραμέτρους του νερού και ακολούθησε η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων.   

Την Τετάρτη, 19/10/22 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη επίσκεψη στην 

Βαλένθια. Έγινε ξενάγηση στην παλιά πόλη και ακολούθησε επίσκεψη 

στο Ωκεανογραφικό της Βαλένθια. 

 

Την Πέμπτη, 20/10/22 γνωρίσαμε την πολιτιστική κληρονομιά του Αλκόι 

μέσα από την ξενάγηση στο μουσείο εκδηλώσεων της πόλης αλλά και στο 

μουσείο Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το απόγευμα υλοποιήθηκε το 

τελευταίο workshop τις κινητικότητας, όπου οι μαθητές σχεδίασαν, 

μελέτησαν και παρουσίασαν ομβροθερμικά διαγράμματα των περιοχών 

τους.  

Την Παρασκευή, 21/10/22 οι μαθητές μετέβησαν οδικώς στην Βαλένθια 

όπου ξεναγήθηκαν στην περιοχή της λίμνης Αλμπουφέρα. Ακολούθησε η 

καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια γιορτή όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί 

ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη δεύτερη κινητικότητα στην Ελλάδα.   

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας για 

την άψογη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον και την 

προθυμία να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.  

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί : Λάμπρου Κων/νος – Γεωργίου Σπυρίδων.  


