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Το 1ο Δημοτικό Στολείο Στηματαρίοσ 

διξπγάμψςε ση Δετσέπα 5 Μαπσίξτ 

2018 ςσημ αίθξτςα εκδηλώςεψμ σξτ 

ςφξλείξτ εκδήλψςη-οαπξτςίαςη Μύθψμ 

σξτ Αιςώοξτ, στα πλαίσια τοσ 

εγκεκριμέμοσ εσρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus+ 2016-2018, με τίτλο “Through 

artistic abilities to developed basic 

skills“ (Αμάπηρνη βαζικώμ δενιξηήηωμ μέζα 

από καλλιηεςμικέπ ικαμόηηηεπ). Μία 

οπξςέγγιςη, έμα αυιέπψμα ςσξμ  

μτθξοξιό Αίςψοξ και σξτρ μύθξτρ σξτ, 

όοξτ μέςα αοό διαθεμασικέρ 

δπαςσηπιόσησερ και σημ σέφμη σξτ 

θεάσπξτ, σξτ φξπξθεάσπξτ, σξτ 

κξτκλξθέασπξτ, σξτ κιμημασξγπάυξτ, 

σψμ εικαςσικώμ, σηρ μξτςικήρ,κ.ά οπαγμασώθηκε η ατθεμσική 

εοικξιμψμία σξτ οαιδιξύ με σξ ιςσξπικό-κξιμψμικό και οξλισιςμικό σξτ 

οεπιβάλλξμ. 

Οι διαθεμασικέρ δπαςσηπιόσησερ οξτ τλξοξιήθηκαμ ςσα ολαίςια σηρ 

ςτγκεκπιμέμηρ καιμξσόμξτ δπάςηρ έδψςαμ ση δτμασόσησα ςσιρ λέςφερ οξτ 

ςτμμεσείφαμ ξι μαθησέρ μαρ μα αςφξληθξύμ ψρ ενήρ:  
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Η λέςφη σξτ φξπξύ – μξτςικήρ αςφξλήθηκε με σξμ μύθξ «Τξ λιξμσάπι και 

σξ οξμσίκι». Οι μαθησέρ οπώσα αυξύ είδαμ σξμ μύθξ ςε βίμσεξ, αμέλτςαμ 

σξτρ  φαπακσήπερ, ςση ςτμέφεια ατσεμέπγηςαμ, έγπαχαμ ση ςσιφξμτθία 

μεσανύ σξτ λιξμσαπιξύ και σξτ οξμσικιξύ, σημ εοέμδτςαμ με μξτςική, 

δημιξύπγηςαμ σιρ  φξπξγπαυίερ, εμώ οπξςοάθηςαμ μα αοξδώςξτμ 

μξτςικξκιμησικά και αυαιπεσικά σξτρ φαπακσήπερ και σξμ φώπξ δπάςηρ. 

Τατσόφπξμα,  ενάςκηςαμ σιρ ικαμόσησερ σξτρ ςσξ σπαγξύδι αλλά και ςση 

ςύμθεςη, εμώ μαθησέρ σηρ λέςφηρ ςτμόδετςαμ με κιθάπα και οιάμξ σα 

σπαγξύδια οξτ ξι ίδιξι έγπαχαμ και ςτμέθεςαμ για σξ θεασπικό. Σε όλη 

ατσή σημ οπξςοάθεια καθξδηγησέρ σξτρ τοήπναμ ξι δαςκάλερ σξτρ κα 

Αλενάκη Ελέμη και Νόση Σσαςιμή. 
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Η λέςφη σψμ εικαςσικώμ οαπξτςίαςε σξμ μύθξ «Ο χεύσηρ  βξςκόρ» μέςα 

αοό μια  
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άλλη μξπυή θεασπικήρ σέφμηρ, σξ κξτκλξθέασπξ. Τα οαιδιά ςτμμεσείφαμ 

ςση δημιξτπγία μιαρ οαπάςσαςηρ ςφεδόμ αοό σημ απφή μέφπι σξ σέλξρ. Η 

διαδικαςία σηρ δημιξτπγίαρ σηρ κξτκλξθεασπικήρ οαπάςσαςηρ οεπιλάμβαμε 

ση διαςκετή σξτ ςεμαπίξτ, σημ κασαςκετή και σημ κίμηςη σηρ κξύκλαρ, 

ση μξτςική, σημ αλλαγή σηρ υψμήρ και σελικά σξ ςσήςιμξ σηρ 

οαπάςσαςηρ. Έσςι, ξι μαθησέρ δημιξύπγηςαμ σξτρ διαλόγξτρ, 

αμαοσύςςξμσαρ σόςξ σιρ γλψςςικέρ όςξ και σιρ ςτμεπγασικέρ  σξτρ 

ικαμόσησερ, κασαςκεύαςαμ με αολά τλικά σιρ κξύκλερ, έμαθαμ καιμξύπιερ 
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σεφμικέρ και φπηςιμξοξίηςαμ ση υαμσαςία σξτρ. Απψγξί σξτρ ςσάθηκαμ ξι 

δάςκαλξί σξτρ κ.κ. Σιαπάοη Αικασεπίμη, Κψςσόοξτλξρ Κψμ/μξρ και 

Τζιυξύλη Ελέμη.  
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Η λέςφη σξτ θεάσπξτ οαπξτςίαςε σξμ μύθξ «Ο σζίσζικαρ και ξ 

μέπμηγκαρ» μέςα αοό σημ αςοπόματπη κιμημασξγπαυική σαιμία μικπξύ 

μήκξτρ, με ςσξιφεία βψβξύ κιμημασξγπάυξτ. Η δημιξτπγία σηρ, αοξσέλεςε 

έμα μξμαδικό εκοαιδετσικό επγαλείξ, μια και η ξλξκλήπψςή σηρ 

βαςίςσηκε ςσιρ απφέρ σηρ ξμαδξςτμεπγασικήρ διδαςκαλίαρ και 

μαθησξκεμσπικήρ μάθηςηρ, ςση μελέση και σημ σεφμική σξτ βψβξύ 

κιμημασξγπάυξτ, ςση μύηςη μέςψ ςτγκεκπιμέμψμ αςκήςεψμ θεασπικήρ 

αγψγήρ ςσημ αοόδξςη σψμ ςτμαιςθημάσψμ μέςα αοό σημ κίμηςη σξτ 

ςώμασξρ, εμώ οπξϋοέθεςε γλψςςικέρ δπαςσηπιόσησερ (ςτγγπαυή 

κειμέμψμ, ςεμαπίξτ, κλο), μαθημασικέρ δενιόσησερ (γεψμεσπία, 

μαθημασικξί τοξλξγιςμξί κλο), μξτςική δημιξτπγία (μξτςική εοέμδτςη), 

εικαςσική έκυπαςη (κασαςκετή ςκημικώμ κλο). Όλερ ξι αοαισξύμεμερ 

επγαςίερ είφαμ ςαμ οτπήμα σιρ ξμάδερ οξτ δημιξτπγήθηκαμ και 

καθξδήγηςαμ ξι εκοαιδετσικξί κκ. Αλμοάμηρ Γιάμμηρ και Παλαιξλόγξτ 

Νατςικά ςσημ δημιξτπγία σξτ σελικξύ έπγξτ.  
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Σσξ ολαίςιξ εοέκσαςηρ σψμ οαπαοάμψ δπάςεψμ τλξοξιήθηκε η 

δημιξτπγία δύξ χηυιακώμ βιβλίψμ με μύθξτρ σξτ Αιςώοξτ «Τξ λαίμαπγξ 

οξμσίκι» (https://www.storyjumper.com/book/index/51471175 ) και 

« Ο χεύσηρ βξςκόρ» 

(https://www.storyjumper.com/book/index/51471425/5aa0f904bfda

2 ), με σημ ςτμβξλή σηρ καθηγήσπιαρ σψμ Αγγλικώμ καρ Σξτλιώση 

Δαμάηρ. Τα οαιδιά δημιξύπγηςαμ δύξ εικξμξγπαυημέμα βιβλία ςσα 

Αγγλικά  εναςκώμσαρ σιρ ικαμόσησερ σξτρ ςσημ αμάγμψςη, μεσάυπαςη και 

γπαυή. Κασόοιμ ςε ςτμεπγαςία με ση ςτμσξμίςσπια  σξτ οπξγπάμμασξρ  κα 

Μαπία Θεξδψπίδξτ, αμέβαςαμ σξ σελικό αοξσέλεςμα ςε μξπυή χηυιακξύ 

βιβλίξτ e-book φπηςιμξοξιώμσαρ σξ οπόγπαμμα  storyjumper.com,  

αμαδεικμύξμσαρ έσςι,  μ΄ έμα νεφψπιςσό σπόοξ οψρ η δημιξτπγική 

ανιξοξίηςη σψμ Νέψμ Τεφμξλξγιώμ βξηθάει σα οαιδιά μα μξιπάζξμσαι 
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εμοειπίερ και δπάςειρ σξτρ με σημ κξιμψμία, σξμ οξλισιςμό σημ 

ετπψοαϊκή και οαγκόςμια κξιμόσησα.  
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Όλα ατσά οαπξτςιάςσηκαμ ςση ςφξλική κξιμόσησα, ςε μαθησέρ γεισξμικξύ 

ςφξλείξτ και σξτρ εκοαιδετσικξύρ σξτρ, εκοπξςώοξτρ σξτ δήμξτ αλλά και 

σξτρ γξμείρ σψμ μαθησώμ με μεγάλη εοιστφία.  Τημ εκδήλψςη οπξλόγιςε 

η διετθύμσπια σξτ ςφξλείξτ κα Σσπασή Ετγεμία, εμώ ξι τοεύθτμξι 

εκοαιδετσικξί μίληςαμ για σα ολεξμεκσήμασα σηρ εμαςφόληςηρ σψμ 

μαθησώμ με σημ σέφμη ςσημ αμάοστνη σψμ γμψςσικώμ, ςτμεπγασικώμ 

ικαμξσήσψμ και σηρ υαμσαςίαρ σξτρ καθώρ και ςσημ αμάδεινη σψμ 

ιδιαίσεπψμ σαλέμσψμ σξτρ. 
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Η 

ςτμσξμίςσπια και τοεύθτμη σξτ οπξγπάμμασξρ 

Θεξδψπίδξτ Μαπία 


