
 
 

Συμμετοχή του Γυμνασίου Κριεζών στην 1η 
Διεθνική Σύντομη Κινητικότητα Μαθητών 
και Καθηγητών στην Πατέρνα, Βαλένθια 

της Ισπανίας (7-11 Ιανουαρίου) 
Σχολείο Υποδοχής  

Colegio Ntra. Sra. Del Rosario 



Παιχνίδια 
γνωριμίας 

Οι μαθητές όλων των 
χωρών  συμμετείχαν 

σε παιχνίδια 
γνωριμίας, 
αντάλλαξαν 

πληροφορίες για τον 
εαυτό τους, 

αλληλεπίδρασαν στην 
Αγγλική γλώσσα και 
γνώρισαν καλύτερα 

τους χώρους του 
σχολείου μέσα από 
κυνήγι θησαυρού. 





 
 

Παραδοσιακοί 
χοροί της 
Βαλένθια 

Ομάδα μαθητών και 
καθηγητών του 
σχολείου υποδοχής, 
μας παρουσίασαν 
παραδοσιακούς 
τοπικούς χορούς και 
κάλεσαν επισκέπτες 
καθηγητές να τους 
μάθουν τα βήματα. 
 



Διήγηση 
Παραδοσιακών 

Ιστοριών και Μύθων 
από ηλικιωμένους 

Οι μαθητές μας είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν  
διήγηση  
τοπικών/εθνικών 
ιστοριών από 
ανθρώπους που ζουν σε 
κοντινό γηροκομείο, με 
τη βοήθεια Ισπανών 
μαθητών, οι οποίοι 
έκαναν μετάφραση στα 
Αγγλικά. 



Διήγηση Μύθων 
των χωρών 

Οι ομάδες μαθητών 
των χωρών 
παρουσίασαν τις δικές 
τους παραδοσιακές 
ιστορίες ενώ οι 
Έλληνες μαθητές 
διηγήθηκαν το 
γιοφύρι της Άρτας . 



Περιήγηση στην 
πόλη 

Μαθητές και καθηγητές 
γνώρισαν  το ιστορικό 
κέντρο της πόλης, τον 
καθεδρικό ναό, την αγορά 
και το ανταλλακτήριο 
μεταξιού της 
Βαλένθια (Lonja de la 
Seda), το οποίο η 
UNESCO ανακήρυξε το 
1996 Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς.  



Ανταλλακτήριο Μεταξιού της 
Βαλένθια 

 





Κάλαντα  

Οι μαθητές μας 
κάνουν πρόβες τα 
κάλαντα των έξι 
χωρών με τη 
βοήθεια καθηγητή 
Μουσικής. 



Μέθοδος CLIL 

Οι επισκέπτες καθηγητές 
παρακολουθούν σεμινάριο 

σχετικά με την μεθοδολογική 
προσέγγιση CLI L από την 

καθηγήτρια Donna Lee Fields, 
μια θεωρητική προσέγγιση με 

έμφαση στην  χρήση 
πολιτιστικών στοιχείων και την 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης 



Πρακτική 
Προσέγγιση CLIL 

Οι επισκέπτες 
καθηγητές 

παρακολουθούν στο 
εργαστήριο Βιολογίας 

την εφαρμογή της 
μεθοδολογικής 

προσέγγισης CLIL. Οι 
μαθητές  κάνουν 

ανατομία καρδιάς 
προβάτων και οι 

οδηγίες στο φύλλο 
εργασίας είναι στην 

Αγγλική Γλώσσα. 



Στο εργαστήριο Βιολογίας 



Βαρκάδα στη 
Λίμνη Albufera 

Μαθητές και 
καθηγητές 
επισκέπτονται τη 
λίμνη Albufera, την 
μεγαλύτερη λίμνη της 
Ισπανίας με γλυκό 
νερό και με τεράστιο 
οικολογικό και 
τουριστικό 
ενδιαφέρον. 





 
Οι μαθητές μας δοκιμάζουν 

παραδoσιακές συνταγές 

 



 
 
 
 

Στην τελετή λήξης απολαύσαμε Μαύρο Θέατρο με 
την απεικόνιση σημαντικών μνημείων των 

συμμετεχόντων χωρών 





 
 
 
 
 

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) το 

οποίο αποτελεί την Εθνική Μονάδα 
διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. 

 
 


