
 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ Α ΚΟΡΟΥΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Το Μουσικό Σχολείο Βόλου, στα πλαίσια του προγράμματος 

ERASMUS+ «My World is my Oyster»,πραγματοποίησε τη δεύτερη 

κινητικότητά του στην Α Κορούνια της Ισπανίας με τη συμμετοχή των 

εξής δέκα μαθητών: Αλαμάνα Νικολέτα,  Γκουτζίνη Αθηνά, Γραμμένου 

Ιλιάδα-Ρηγίνα, Δημητρίου Αναστασία, Κολημήτρα Δήμητρα, Λαζαράκη 

Ιωάννα, Νικολαή Ελένη-Αντωνία, Παππή ’Αννα, Σιάππας Δημήτριος και 

Στούμπος Αναστάσιος καθώς και δύο καθηγητών: Τσουκνικά Ελένη και 

Ψαρρή Αικατερίνη από τις 5 έως 11 Απριλίου 2019. Τα παιδιά 

φιλοξενήθηκαν από οικογένειες Ισπανών μαθητών του Κολλεγίου Santo 

Domingo (FESD) που συμμετείχε αντίστοιχα στο πρόγραμμα. 

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς  μέσω Μαδρίτης και με 

την άφιξη της ομάδας στην Α Κορούνια τα παιδιά συναντήθηκαν με τις 

οικογένειες που είχαν επιλεγεί για τη φιλοξενία. 

Το Σάββατο , στις 6 Απριλίου, έγινε ανάβαση στον πράσινο λόφο 

Monte San Pedro με καταπληκτική θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό και την 

πόλη. Το απόγευμα, οι Ισπανοί επιφύλαξαν μια μοναδική έκπληξη για τα 

παιδιά. Παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο Riathor, μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία και ένα μαθημα πολιτισμού. 

Η Κυριακή, 7 Απριλίου, κύλησε στο ρυθμό της καθημερινότητας της 

ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Τη Δευτέρα, 8 Απριλίου, όλες οι συμμετέχουσες ομάδες του 

προγράμματος (Άγγλοι, Γάλλοι, Έλληνες και φυσικά Ισπανοί) 



συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Santo Domingo , όπου 

παρουσιάστηκαν με πρωτότυπο τρόπο από τα παιδιά οι χώρες τους και 

τα σχολεία τους. Στην συνέχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα ξενάγηση 

στην παλαιότερη εφημερίδα της Κορούνια (Voz de Galicia). 

 

Την Τρίτη , 9 Απριλίου, οι ομάδες επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν 

στις εγκαταστάσεις του πρώτου εργοστασίου του Zara, την εταιρεία 

Inditex, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με κάθε 

λεπτομέρεια τη διαδικασία παραγωγής. Στη συνέχεια μετάβαση στο 

Δημαρχείο της πόλης, ένα πραγματικό κόσμημα, όπου τα παιδιά 

πληροφορήθηκαν την ιστορία του και στη συνέχεια παρατέθηκε μια 

μικρή δεξίωση προς τιμή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Τετάρτη , 10 Απριλίου, η τελευταία ημέρα του ταξιδιού έγινε 

εκδρομή στο φημισμένο Santiago De Compostela, ξενάγηση στο Portigo 

de la Gloria και τον Καθεδρικό ναό. Περιήγηση  στις γραφικές πλατείες 

και τα στενά της πόλης. Με την επιστροφή στην Κορούνια οι ισπανοί 

μαθητές ετοίμασαν στην αυλή του σχολείου ένα αποχαιρετιστήριο 

πάρτυ, όπου όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γευτούν την τοπική 

κουζίνα, να διασκεδάσουν, τα χορέψουν , να συγκινηθούν.   

Το υπέροχο ταξίδι της ομάδας έφτασε στο τέλος του το πρωινό της 

Πέμπτης αποχαιρετώντας με λύπη την πόλη και τους νέους φίλους, 

πλουσιότεροι όμως σε εμπειρίες και βιώνοντας την κουλτούρα μιας 

ευρωπαϊκής πόλης.  

  

 


