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τα πλαύςια του προγρϊμματοσ Erasmus+ με τύτλο “Harry Potter and the Case of the Sick Earth” και 

κωδικό 2020-1-ES01-KA229-081824_2 που ςυμμετϋχει το ςχολεύο μασ για 2η χρονιϊ, 

πραγματοποιόθηκε η δεύτερη κινητικότητα μαθητών και δαςκϊλων ςτο διϊςτημα 04 Απριλύου με 08 

Απριλύου. Δύο εκπαιδευτικού –οι κυρύεσ Μαρύα Πετροπούλου και Μαρύα Λϊζου– μαζύ με τϋςςερισ 

μαθητϋσ-τριεσ τησ Σ' τϊξησ ταξύδεψαν ςτην όμορφη πόλη Caserta τησ Ιταλίασ. 

Εκεύ, ςτο ςχολεύο San Nikola La Strada, ςυναντόθηκαν με τα παιδιϊ των ςυνεργαζόμενων ςχολεύων 
και ςυγκεκριμϋνα με 6 παιδιϊ από την Ιςπανύα, δύο από τη Ρουμανύα, τισ ςυνοδούσ εκπαιδευτικούσ και 
φυςικϊ με τα παιδιϊ τησ Ιταλύασ που ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα και ςυνόδευαν τουσ ξϋνουσ μαθητϋσ. 
Αν και όλα τα παιδιϊ εύχαν όδη γνωριςτεύ μϋςω 
τηλεδιϊςκεψησ η προςωπικό ςυνϊντηςη ϋγινε μϋςα 
ςε ϋνα κλύμα μεγϊλησ χαρϊσ και ςυγκύνηςησ.  

Σο θϋμα αυτόσ τησ κινητικότητασ όταν «The 
Forbidden Forest:Activities in Nature» και όλεσ οι 
δρϊςεισ εύχαν ςτόχο να ευαιςθητοποιόςουν και να 
ενημερώςουν τουσ μαθητϋσ, οι οπούοι χωρύζονταν 
ςε διακρατικϋσ ομϊδεσ διαφορετικϋσ κϊθε φορϊ, 
ώςτε όλοι να ϋχουν την ευκαιρύα να γνωριςτούν και 
να ςυνεργαςτούν μεταξύ τουσ. 

Σην 1η ημϋρα του προγρϊμματοσ, οι 21 μαθητϋσ και 

μαθότριεσ από τα 4 ςυνεργαζόμενα ςχολεύα 

γνωρύςτηκαν και ξεναγόθηκαν ςτο ιταλικό ςχολεύο 

και παρακολούθηςαν χορούσ από την χορευτικό ομϊδα του ςχολεύου. υνϊντηςαν τουσ μαθητϋσ με 

τουσ οπούουσ ςυνεργϊζονται τα τελευταύα 2 χρόνια και εύδαν τον τρόπο λειτουργύασ του ςχολεύου. Οι 

μαθητϋσ του ιταλικού ςχολεύου τουσ υποδϋχθηκαν με θϋρμη και παρουςύαςαν παραδοςιακϊ τραγούδια 

και χορούσ τησ χώρασ τουσ. τη ςυνϋχεια ϋγινε επύςκεψη ςτο δημαρχεύο τησ 

πόλησ όπου ο αντιδόμαρχοσ απηύθυνε χαιρετιςμό ςτισ 

αποςτολϋσ και ακολούθηςε ενημϋρωςη και ςυζότηςη για τισ 

περιβαλλοντικϋσ πρωτοβουλύεσ που ϋχουν αναπτυχθεύ ςτην 

πόλη. Η ημϋρα ςυνεχύςτηκε με το 1ο εργαςτόριο μαθητών,  με 

ϋνα διαςκεδαςτικό  παιχνύδι ςτο κλειςτό γυμναςτόριο του  

ςχολεύου  , όπου οι μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να χαλαρώςουν 

και να γνωριςτούν καλύτερα μεταξύ τουσ καλύτερα. Σο 

παιχνύδι όταν βαςιςμϋνο ςτον μαγικό κόςμο του Harry Potter 

που μασ ςυνοδεύει πιςτϊ αυτϊ τα δυο χρόνια και μασ δύνει την 

ευκαιρύα να θυμόμαςτε ότι εύμαςτε παιδιϊ που προετοιμαζόμαςτε 

να αντιμετωπύςουμε τον δύςκολο κόςμο των ενηλύκων  Λ 

 

Λ  



To 2ο εργαςτόρι που πραγματοπούηςαν τα παιδιϊ ονομαζόταν Nature becomes Art και παιδιϊ 

δημιούργηςαν τουσ προςωπικούσ τουσ πύνακεσ ζωγραφικόσ και 

υλικϊ από τη φύςη.  a 

Η μϋρα ϋκλειςε με την ορχόςτρα του ςχολεύου Mazzini Orchestra 

που αποτελεύται από μαθητϋσ του ςχολεύου και που ϋπαιξε 

παραδοςιακϊ τραγούδια τησ περιοχόσ. 

Ση 2η μϋρα οι μαθητϋσ επιςκϋφθηκαν την πόλη τησ Νϊπολησ ςε 

μια πολιτιςτικό περιόγηςη. Επιςκϋφθηκαν και ξεναγόθηκαν ςτο 

ιςτορικό θϋατρο San Carlo και το Dell’Ovo Castle. Η επύςκεψη 

ςτην πόλη και τα πϊρκα τησ αποδεύχθηκε πολύ ενδιαφϋρουςα 

και επιμορφωτικό για τα παιδιϊ και τουσ εκπαιδευτικούσ, ενώ 

τελεύωςε με μια χαλαρωτικό βόλτα ςτα παραδοςιακϊ μαγαζιϊ 

τησ πόλησ για ψώνια .  

 

 

Σην 3η ημϋρα η ομϊδα επιςκϋφθηκε το εντυπωςιακό 

πϊρκο ςτον εξωτερικό χώρο του  Caserta Royal Palace 

και τουσ English Garden. Εκεύ μαζύ με την περιόγηςη 

ςτουσ κόπουσ πραγματοποιόθηκε το 3ο εργαςτόριο με 

θϋμα : «Aναζητώντασ θηςαυρούσ ςτην φύςη» και το 4ο 

εργαςτόριο με θϋμα: «Παιχνύδια ςε εξωτερικό χώρο». 

Σην 4η ημϋρα οι μαθητϋσ και οι ςυνοδού τουσ 

ςυναντόθηκαν ςτον ςταθμό των λεωφορεύων για να πραγματοποιόςουν επύςκεψη  ςτον Βεζούβιο 

όπου περπϊτηςαν ςτο διϊςημο μονοπϊτι λϊβασ και πραγματοπούηςαν το 5ο εργαςτόριο: «Αναζότηςη 

φυτών που αναπτύςςονται  ςε ηφαιςτειογενό περιβϊλλοντα»  και το 6ο εργαςτόριο: «Δημιουργύα 

βιντεομηνυμϊτων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ».   

Η μϋρα ςυνεχύςτηκε με την επύςκεψη ςτον αρχαιολογικό χώρο 

τησ πόλησ Herculaneum, όπου ϋγινε ξενϊγηςη ςτησ ομϊδασ 

μασ ςτον χώρο των αναςκαφών και ϋπειτα οι μαθητϋσ 

γνώριςαν και διαςκϋδαςαν με τα παιχνύδια 

των παιδιών τησ ρωμαїκόσ εποχόσ. 

 

 

 



Σην 5η ημϋρα οι ομϊδεσ ςυναντόθηκαν ςτο ςχολεύο για την πραγματοπούηςη του 7ου και τελευταύου   

εργαςτηρύου: «Η αρχαύα πόλη τησ Γαλϊτειασ και η επύδραςη που ανθρώπινου παρϊγοντα ςτο 

περιβϊλλον. Γινόμαςτε η φωνό των αρχαύων και υπεραςπιζόμαςτε το δικαύωμα τουσ να ςυνεχύςουν να 

υπϊρχουν και ςτο μϋλλον».   

τη ςυνϋχεια ςυμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγηςησ τησ 

κινητικότητασ και η εβδομϊδα ϋκλειςε με την τελετό λόξησ όπου οι μαθητϋσ 

παρϋλαβαν τα πιςτοποιητικϊ ςυμμετοχόσ τουσ, απόλαυςαν χυμούσ και 

γλυκϊ που τουσ πρόςφεραν διαςκϋδαςαν και αποχαιρϋτιςαν τουσ 

ςυνεργϊτεσ τουσ, ανανεώνοντασ το ραντεβού τουσ για τον Μϊιο ςτην 

κινητικότητα που θα διεξαχθεύ ςτη Ρουμανύα. 


