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Ο Δήμος Πρέβεζας υποδέχτηκε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη Νορμανδία στο πλαίσιο

του προγράμματος Erasmus

Τις  ομορφιές,  την  ιστορία  και  την  φιλοξενία  της  Πρέβεζας,  απολαμβάνει  μια  μεγάλη  ομάδα

μαθητών  και  εκπαιδευτικών  από  τη  Νορμανδία  οι  οποίοι  βρίσκονται  στην  πόλη  μας

“ανταποδίδοντας” επίσκεψη που πραγματοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού

Σχολείου Πρέβεζας τον Απρίλιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus& Helios.

Τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο E.P.P.U Léopold Sédar Senghor της πόλης Caen όπως και το

4ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιλοτικό έργο: : «Ας μοιραστούμε

όλοι μαζί το πάθος των αγώνων» που έχει ως στόχο την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ

Γάλλων και Ελλήνων μαθητών, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, δίνοντας

την ευκαιρία  στους  μαθητές  να  μοιραστούν  τις  Ολυμπιακές  και  Παραολυμπιακές  αξίες  και  να

ανακαλύψουν την καθημερινότητα των Γάλλων συμμαθητών τους. 

Στο πλαίσιο της παραμονής τους στην Πρέβεζα οι φιλοξενούμενοι μαζί με τους εκπαιδευτικούς και

τους  μαθητές  του  4ου  Δημοτικού  Σχολείου  είχαν  την  ευκαιρία  να  γνωρίσουν  την  Αρχαία

Νικόπολη, τον Αμβρακικό και γενικότερα τα αξιοθέατα , το περιβάλλον και τα σημαντικότερα

μνημεία του τόπου μας .

Ξεχωριστή ήταν για όλους η εμπειρία κοινών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στις αθλητικές

εγκαταστάσεις του Δήμου στην Κυανή Ακτή (Γήπεδα μπάσκετ, Αμπαλί και beach volley ) με την
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συμμετοχή εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης για το πρόγραμμα

εκπαιδευτικού κας Σοφίας Μπαρκαγιάννη .

Τα  παιδιά  και  τους  εκπαιδευτικούς  υποδέχτηκαν  ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και

εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού κ. Λεωνίδας Αργυρός και η ειδική σύμβουλος

αθλητισμού  του  Δήμου  κα  Γιώτα  Γεωργάκου  οι  οποίοι  μετέφεραν  στη  διευθύντρια  του  4ου

Δημοτικού Σχολείου κα Ελένη Κεχαγιά, την ιδιαίτερη χαρά του Δημάρχου κ.Νίκου Γεωργάκου για

την επίσκεψη των ομάδων από την Πρέβεζα και  τη Νορμανδία στους  αθλητικούς  χώρους του

Δήμου.

Ο κ. Αργυρός και η κ .Γεωργάκου συνεχάρησαν όλη την ομάδα των εκπαιδευτικών της Πρέβεζας

που υλοποιεί το πρόγραμμα ενώ όλοι εξέφρασαν την ευχή τέτοιες πρωτοβουλίες να φέρνουν πιο

κοντά τους λαούς και να προάγουν τις έννοιες της συναδέλφωσης και της ειρήνης.
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