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Τμ 1μ Δεμμηηθό Σπμιείμ Σπεμαηανίμο ζηα πιαίζηα ημο εγθεθνημέκμο εονωπαϊθμύ 

πνμγνάμμαημξ Erasmus+ 2016-2018, με ηίηιμ “Through artistic abilities to 

developed basic skills“ (Αμάπηρνη βαζικώμ δενιξηήηωμ μέζα από καλλιηεςμικέπ 

ικαμόηηηεπ) ζομμεηείπε ζημ 3ξ διακοαηικό εογαζηήοιξ πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ 

Kamnik ηεξ Σιμβεκίαξ δηάνθεηαξ 6 εμενώκ (9-14/10) θαη ηίηιμ :“Τοπική ηέτνη και 

ζύνδεζη ηης Δραμαηικής ηέτνης με ηα μαθημαηικά’’. 

 

Τνεηξ δαζθάιεξ ημο ζπμιείμο μαξ (Σηναηή Γογεκία ,Αιελάθε Γιέκε, θαη Νόηε 

Σηαζηκή) ζοκόδεοζακ 8 μαζεηέξ ηεξ Γ΄θαη Ση΄ηάλεξ (Χακηδήξ Κωκζηακηίκμξ, 

Πακαγμύιηα Μανία-Αζεκα, Κμοκάδε Δήμεηνα, Βεδονγηάκκεξ Νηθόιαμξ,Καηζηθή 

Αζεκά-Μανίκα, Μάνθμο Μανίκα, Δμύθαξ Νηθόιαμξ, Μαζηνμγηάκκε Νεθέιε) ζημ 

Kamnik. 

 

Σπκκεηείραλ ζηνλ διεθνή διαγωνιζμό Τέτνης κε ηίηιν   “My home, My Town” θαη είδαλ κηα 

ζπκκαζήηξηα ηνπο από ηελ Πνισλία λα ιακβάλεη βξαβείν γηα ην έξγν ηεο αλάκεζα ζε 

πεξίπνπ 450 έξγα από δηάθνξεο Επξσπατθέο ρώξεο.  

 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζην Διεθνές Σσνέδριο για ηις Ικανόηηηες ηων Μαθηηών 

θαη νη θπξίεο Αιεμάθε Ειέλε, Νόηε Σηαζηλή, Θενδσξίδνπ Μαξία θαη Αηκαηδίδνπ Αηθαηεξίλε 

(βηληενδηάζθεςε) παξνπζίαζαλ θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζην 

ζπλέδξην. 

  

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ  νη καζεηέο από ηελ Ειιάδα, Σινβελία, Πνισλία θαη 

Κξναηία ζπλεξγάζηεθαλ θαη, ππό ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο θαζώο 
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θαη εηδηθνύ ζπλεξγάηε, δνύιεςαλ ζε 3 νκάδεο ( ζέαηξν, ρνξόο - κνπζηθή, ηέρλε ) γηα λα 

παξνπζηάζνπλ κε επηηπρία ηελ παξάζηαζε “Escape school”. 

Δεκηνύξγεζαλ δέθα κηθξέο απηνζρεδηαζηηθέο   ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ζέκα ηα 

καζεκαηηθά , βαδνληαο ην θνηλό λα ζπκκεηέρεη ελεξγά παίδνληαο θαη δηαζθεδάδνληαο.  

 

 Επίζεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο θαη δεκηνύξγεζαλ ηα δηθά ηνπο 

έξγα. Έκαζαλ λα ηππώλνπλ πάλσ ζε παλί θαη έθηηαμαλ κόλνη ηνπο ηα αλακλεζηηθά ηνπο 

κπινπδάθηα.  

 

Ξελαγήζεθαλ ζην Κάκληθ, ζηελ Ληνπκπιηάλα (ζην Κάζηξν θαη ζην Μνπζείν Σρνιηθήο Ζσήο) 

θαη ζην βνπλό Velika Planina όπνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ παξαδνζηαθή δσή ησλ Σινβέλσλ 

βνζθώλ θαη ηε ιανγξαθηθή ηνπο θιεξνλνκηά .  

    

     Γλώξηζαλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία, γεύηεθαλ ηελ ζινβέληθε θνπδίλα, θηινμελήζεθαλ από ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ Σινβέλσλ θίισλ ηνπο, γλώξηζαλ ήζε θη έζηκα από όιεο ηηο ρώξεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηήξην . 

  

  Ήηαλ έλα εξγαζηήξην, ην νπνίν πξνίθηζε όινπο καο κε εκπεηξίεο κνλαδηθέο. Οη καζεηέο 

επέζηξεςαλ πην πινύζηνη ζε ηδέεο, ζε θηιίεο θαη θπζηθά κε όκνξθεο αλακλήζεηο από κηα 

δηαθνξεηηθή ρώξα πνπ ηνπο ππνδέρηεθε θαη ηνπο θηινμέλεζε άςνγα.       

 

Τηο εκπεηξίεο θαη ηηο θαηλνύξηεο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη πνπ 

ζπκκεηείραλ, ζα ηηο κνηξαζηνύλ κε ηνπο γνλείο, ζπκκαζεηέο θαη δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ καο 

ζε κηα εηδηθή αλνηρηή εκέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3 Ννεκβξίνπ. 


