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�� ΚαιΚαι φτάνουμεφτάνουμε τοτο τελευταίοτελευταίο μέροςμέρος μεμε τηντην

τελικήτελική παρουσίασηπαρουσίαση τουτου προγράμματοςπρογράμματος

στηνστην ΙσπανίαΙσπανία τοτο ΜάιοΜάιο τουτου 2012.2012.



�� ΈναΈνα ταξίδιταξίδι πουπου πήρανπήραν μέροςμέρος καικαι μαθητέςμαθητές

απ΄απ΄ όλεςόλες τιςτις χώρεςχώρες καικαι ξεκίνησεξεκίνησε απόαπό τητη

μαγευτικήμαγευτική ΣεβίλληΣεβίλλη……



�� ……μεμε τατα υπέροχαυπέροχα αξιοθέατάαξιοθέατά τηςτης……



�� ……καικαι συνεχίστηκεσυνεχίστηκε στοστο ΣανΣαν ΦερνάντοΦερνάντο όπουόπου

ξεκίνησεξεκίνησε μεμε έναένα δείπνοδείπνο έκπληξηέκπληξη..



�� ΣυνεχίσαμεΣυνεχίσαμε μεμε τηντην καθιερωμένηκαθιερωμένη πιαπια

επίσκεψηεπίσκεψη στοστο ΙσπανικόΙσπανικό ΣχολείοΣχολείο ««ΚολέγιοΚολέγιο

ΜιραμάρΜιραμάρ»»..



�� ΕκείΕκεί μικροίμικροί καικαι μεγάλοιμεγάλοι μαςμας περίμενανπερίμεναν μεμε

πολύπολύ τραγούδιτραγούδι……



�� ……καικαι ακόμαακόμα περισσότεροπερισσότερο χορόχορό..



�� ΣυνεχίστηκεΣυνεχίστηκε

μεμε επίσκεψηεπίσκεψη

στιςστις

αίθουσεςαίθουσες......



�� ……συνάντησησυνάντηση μεμε τουςτους μαθητέςμαθητές……



�� ……καικαι τουςτους//τιςτις εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς……



�� ……όπουόπου ανταλλάξαμεανταλλάξαμε τατα καθιερωμένακαθιερωμένα

δώραδώρα καικαι κάρτεςκάρτες τωντων παιδιώνπαιδιών..



�� ΚατόπινΚατόπιν αφούαφού γνωριστήκαμεγνωριστήκαμε μικροίμικροί καικαι

μεγάλοιμεγάλοι μεταξύμεταξύ μαςμας……



�� ……παρακολουθήσαμεπαρακολουθήσαμε τοτο κυριότεροκυριότερο

γεγονόςγεγονός αυτήςαυτής τηςτης περιόδουπεριόδου πουπου είναιείναι ηη

λιτανείαλιτανεία τηςτης ΠαναγίαςΠαναγίας..



�� ΜιαΜια εκδήλωσηεκδήλωση γεμάτηγεμάτη ΑνδαλουσιανόΑνδαλουσιανό

παραδοσιακόπαραδοσιακό χρώμαχρώμα……



�� ……ομορφιάομορφιά……



�� ……χορόχορό, , τραγούδιτραγούδι……



�� ……δημοσιότηταδημοσιότητα καικαι δρώμεναδρώμενα..



�� ΣυνεχίσαμεΣυνεχίσαμε μεμε επίσκεψηεπίσκεψη σεσε άλλαάλλα σχολείασχολεία

((κολέγιοκολέγιο ΣανΣαν ΧοσέΧοσέ))……



�� ……καικαι συνεργασίασυνεργασία μεμε τουςτους εκείεκεί εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς

πουπου μαςμας πρόσφερανπρόσφεραν μάλισταμάλιστα πολύτιμοπολύτιμο

διδακτικόδιδακτικό υλικόυλικό γιαγια τατα σχολείασχολεία μαςμας..



�� ΤηνΤην επόμενηεπόμενη μέραμέρα παρακολουθήσαμεπαρακολουθήσαμε τηντην

τελετήτελετή γιαγια τοτο επίσημοεπίσημο καλωσόρισμάκαλωσόρισμά μαςμας

στοστο ΙσπανικόΙσπανικό ΣχολείοΣχολείο……



�� ……καικαι φωτογραφηθήκαμεφωτογραφηθήκαμε μεμε μαθητέςμαθητές, , 
μαθήτριεςμαθήτριες……



�� ……καικαι εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς..



�� ΜεΜε τηντην πρώτηπρώτη ευκαιρίαευκαιρία επισκεφτήκαμεεπισκεφτήκαμε τηντην

πόληπόλη ΚαντίςΚαντίς μεμε τοντον υπέροχουπέροχο σιδηροδρομικόσιδηροδρομικό

τηςτης σταθμόσταθμό..



�� ΠεριηγηθήκαμεΠεριηγηθήκαμε στηνστην πόληπόλη πουπου φημίζεταιφημίζεται

γιαγια τιςτις ταυρομαχίεςταυρομαχίες……



�� ……..καικαι βρεθήκαμεβρεθήκαμε μπροστάμπροστά σεσε εκπαίδευσηεκπαίδευση

μικρώνμικρών μαθητώνμαθητών απόαπό πυροσβέστεςπυροσβέστες……



�� ……όπουόπου εντυπωσιαστήκαμεεντυπωσιαστήκαμε απόαπό τοντον

επαγγελματισμόεπαγγελματισμό τουςτους καικαι τοτο πόσοπόσο πολύπολύ τοτο

χάρηκανχάρηκαν τατα παιδιάπαιδιά..



�� ΚατόπινΚατόπιν, , αφούαφού

περπατήσαμεπερπατήσαμε

αρκετάαρκετά στοστο κέντροκέντρο, , 
παρακολουθήσαμεπαρακολουθήσαμε

μιαμια πραγματικάπραγματικά

εντυπωσιακήεντυπωσιακή

παράστασηπαράσταση……



�� ……πουπου πρωταγωνιστούσανπρωταγωνιστούσαν κάποιακάποια απόαπό τατα

φημισμέναφημισμένα άλογαάλογα τηςτης ΑνδαλουσίαςΑνδαλουσίας……



�� ……καικαι μαςμας μάγεψεμάγεψε πραγματικάπραγματικά..



�� ΤονΤον υπόλοιπουπόλοιπο χρόνοχρόνο περιηγηθήκαμεπεριηγηθήκαμε στηνστην

πόληπόλη τουτου ΣανΣαν ΦερνάντοΦερνάντο……





�� ……κατασκευάσαμεκατασκευάσαμε τοτο υλικόυλικό μαςμας……



�� ……κάναμεκάναμε τιςτις απαραίτητεςαπαραίτητες διδασκαλίεςδιδασκαλίες καικαι

πρόβεςπρόβες μαζίμαζί μεμε τουςτους ξένουςξένους μαθητέςμαθητές……



�� ……καικαι ήμαστεήμαστε πιαπια έτοιμοιέτοιμοι γιαγια τηντην τελικήτελική

παράστασηπαράσταση πουπου αποτέλεσεαποτέλεσε τηντην επίσημηεπίσημη

παρουσίασηπαρουσίαση αλλάαλλά καικαι τοτο τέλοςτέλος τουτου

προγράμματοςπρογράμματος..



�� ΜιαΜια παράστασηπαράσταση πουπου κάθεκάθε χώραχώρα είχεείχε τηντην

ευκαιρίαευκαιρία νανα παρουσιάσειπαρουσιάσει τητη δουλειάδουλειά τηςτης……



�� ……καικαι όλοιόλοι μαζίμαζί

τοτο άριστοάριστο

αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης

συνεργασίαςσυνεργασίας

δυοδυο χρόνωνχρόνων……



�� ……καικαι πουπου έκλεισεέκλεισε μεμε τατα παιδιάπαιδιά νανα

χορεύουνχορεύουν συρτάκισυρτάκι κάτωκάτω απόαπό τοτο χαρταετόχαρταετό

τηςτης ΗλέκτραςΗλέκτρας..



�� ΈναΈνα ελληνικόελληνικό χορόχορό κάτωκάτω απόαπό τοτο χαρταετόχαρταετό

τηςτης φιλίαςφιλίας……



�� ……πουπου ακολούθησανακολούθησαν καικαι όλοιόλοι οιοι θεατέςθεατές πουπου

παρακολουθούσανπαρακολουθούσαν τηντην παράστασηπαράσταση

κλείνονταςκλείνοντας τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα μεμε τοντον πιοπιο

ωραίοωραίο γιαγια τηντην ΕυρώπηΕυρώπη καικαι τηντην ΕλλάδαΕλλάδα μαςμας

τρόποτρόπο..





�� ΔενΔεν έμεινεέμεινε λοιπόνλοιπόν παράπαρά νανα

αποχαιρετήσουμεαποχαιρετήσουμε τηντην ΙσπανίαΙσπανία καικαι τουςτους

υπέροχουςυπέροχους φίλουςφίλους πουπου κάναμεκάναμε αυτάαυτά τατα

δυοδυο χρόνιαχρόνια……



�� ……αλλάζονταςαλλάζοντας τατα τελευταίατελευταία δώραδώρα……



……καικαι μεμε έναένα

ζεστόζεστό, , 
««ανεπίσημοανεπίσημο»»
αγκάλιασμααγκάλιασμα.  .  
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