
ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΙΑ-ΙΠΑΝΙΑ 

 

τισ 30 Οκτωβρίου 2022 και μζχρι ςτισ 6 Νοεμβρίου, αντιπροςωπεία του ςχολείου μασ, 

αποτελοφμενθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ Μουρατίδθ Χριςτο, Κωςτόπουλο Βαςίλθ, 

Κοτςόβολθ Νίκωνα και τουσ μακθτζσ Σςιλιβάκο Δθμιτρθ, Ατςάλθ ταφρο,  ακελαρίου 

τζλιο και άμπο Ναντίμ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+, «Science through 

Experiments in Europe 2», πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτθν Ιςπανία και ςυγκεκριμζνα ςτθ 

νιςο Σενερίφθ των Κανάριων νθςιϊν. 

το παραπάνω πρόγραμμα ςυμμετζχουν εκτόσ από το Πρότυπο Γυμνάςιο Αγίων 

Αναργφρων  και ςχολεία από τθν Σουρκία, τθν Κροατία , τθν Ουγγαρία , τθ Ρουμανία  και 

τθν Ιςπανία,  που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ιταν και θ οικοδζςποινα χϊρα. 

 

 

Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί είχαν τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν και να 

ξεναγθκοφν ςε μια ςειρά από αξιοκζατα.  

Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν πρωτεφουςα Santa Cruz με τον περίφθμο Βοτανικό 

κιπο και τθν Όπερα, το τουριςτικό κζρετρο La Laguna, το Δθμαρχείο του Διμου Tacoronte, 

όπου και ζγιναν δεκτοί από τον Διμαρχο, ο οποίοσ είχε οργανϊςει και ςχετικι τελετι 

  

 



 

 

                                                                          

 

 

 

υποδοχισ, τθν παραλία Terecitos, όπου και κολφμπθςαν, το θφαίςτειο  El Teide, αλλά και 

τθν παραλία Los Cristianos, όπου είχαν τθ δυνατότθτα να πάρουν μζροσ ςε μίνι κρουαηιζρα 

και να δουν από κοντά φάλαινεσ, δελφίνια να κολυμπιςουν και να καυμάςουν τισ 

περίφθμεσ μαφρεσ παραλίεσ ςτο νότιο μζροσ του νθςιοφ.     

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ, τα μζλθ τθσ αποςτολισ του ςχολείου μασ, 

αντάλλαξαν  απόψεισ με τουσ εκπροςϊπουσ των άλλων χωρϊν πάνω ςε μια ςειρά κεμάτων 

και αντικειμζνων. Ειδικότερα, δόκθκε θ ευκαιρία, να ενθμερωκοφν ςχετικά με κζματα 

πολιτιςμοφ,  να μάκουν για τον ςφγχρονο τρόπο ηωισ ςτισ άλλεσ χϊρεσ  και να πάρουν 

πλθροφορίεσ για μια ςειρά εκπαιδευτικϊν κεμάτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι εκπρόςωποι κάκε χϊρασ παρουςίαςαν το ςχολείο τουσ, αλλά και τθ χϊρα τουσ 

γεγονόσ το οποίο ζδωςε τθν ευκαιρία για  διεξοδικζσ  ςυηθτιςεισ οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθν 

εμβάκυνςθ των ςχζςεων των μελϊν των αντιπροςωπειϊν. Οι μακθτζσ πιραν μζροσ ςτθ 

διεξαγωγι μιασ ςειράσ πειραμάτων τα οποία ζγιναν ςτο χϊρο του ςχολείου και ζδωςαν τθν 

ευκαιρία ςτα παιδιά να δουλζψουν μαηί και να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα τθσ 

δουλειάσ τουσ ςε ςχετικι εκδιλωςθ που οργανϊκθκε τθν τελευταία μζρα παραμονισ ςτο 

ςχολείο. Να επιςθμάνουμε εδϊ ότι θ φιλοξενία των μακθτϊν  ςτα ςπίτια των ιςπανϊν 

ςυμμακθτϊν τουσ τοφσ ζδωςε τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν πολλζσ όμορφεσ ςτιγμζσ και να 

αποκομίςουν ςθμαντικζσ εμπειρίεσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκλθρϊνοντασ πρζπει να αναφζρουμε  ότι τον μινα Μάρτιο του τρζχοντοσ ζτουσ 

(2022) το ςχολείο μασ ιταν το πρϊτο που  φιλοξζνθςε τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των άλλων χωρϊν, ενϊ θ επόμενθ επίςκεψθ είναι προγραμματιςμζνθ για 

τον επόμενο Μάρτιο του 2023  ςτθν Ουγγαρία, ακολουκεί Κροατία και τζλοσ Σουρκία. 

 


