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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“ (Ακάπηολε βαζηθώκ δελημηήηωκ μέζα από θαιιηηεπκηθέξ 

ηθακόηεηεξ), δημνγακώκεη πμηθίιεξ εθδειώζεηξ.  

 

Σηηξ ανπέξ Οθηωβνίμο θαη ζογθεθνημέκα από ηηξ 9 ωξ ηηξ 14 Οθηωβνίμο, 8 μαζεηέξ 

θαη 3 δάζθαιμη από ημ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπακ ζημ 3μ Δηαθναηηθό Γνγαζηήνημ ζημ 

Κάμκηθ ηεξ Σιμβεκίαξ μαδί με μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ από ηεκ Πμιωκία, 

Σιμβεκία θαη Κνμαηία. 

 

Έηζη δημνγακώζαμε μηα ακμηπηή εμένα ηεκ Παναζθεοή , 5 Νμεμβνίμο,  γηα ημοξ 

μαζεηέξ, εθπαηδεοηηθμύξ αιιά θαη γμκείξ ημο ζπμιείμο μαξ ώζηε όιμη όζμη 

ζομμεηείπακ ζημ ενγαζηήνημ κα μμηναζημύκ μαδί μαξ ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ, ηα μθέιε από 

ηε ζομμεημπή ημοξ θαη ηα επηηεύγμαηά ημοξ. 

 

Σημ πνώημ μένμξ ηεξ εθδήιωζεξ ε ζοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ θα Θεμδωνίδμο 

Μανία πανμοζίαζε ηηξ πνμγναμμαηηζμέκεξ δνάζεηξ γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2017-2018 

θαη ζηε ζοκέπεηα μη εθπαηδεοηηθμί πμο ζομμεηείπακ , ε θα. Αιελάθε Γιέκε, ε θα Νόηε 

Σηαζηκή θαη ε δηεοζύκηνηά μαξ θα Σηναηή Γογεκία, μαξ πανμοζίαζακ ημοξ ζηόπμοξ 

ημο ενγαζηενίμο θαη ηεκ αλημιόγεζε ημο όπωξ αοηή δηαμμνθώζεθε μέζα από ημ 

ενωηεμαημιόγημ πμο ζομπιενώζεθε από όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ από θάζε πώνα. 

Έπεηηα μη μαζεηέξ Κωκζηακηίκμξ Χακηδήξ, Δμύθαξ Νηθόιαμξ, Βεδονγηάκκεξ 
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Νηθόιαμξ - Μάνημξ, Καηζηθή Αζεκά Μανίκα, Μάνθμο Μανίκα, Μαζηνμγίακκε Νεθέιε, 

Κμοκάδε Δήμεηνα θαη Πακαγμύιηα Μανία Αζεκά μαξ πανμοζίαζακ ημ πνόγναμμα 

θάζε μέναξ, ηηξ εθδνμμέξ θαη ηηξ εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζηηξ μπμίεξ 

ζομμεηείπακ. Σημ ηέιμξ μμηνάζηεθακ μαδί ημοξ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ γηα όιε αοηή 

ηεκ πνωηόγκωνε εμπεηνία. 

Μηαξ θαη ημ ενγαζηήνημ ζηε Σιμβεκία είπε ωξ θύνημ ζέμα ημο ηα μαζεμαηηθά ζηεκ 

ηέπκε , ζημ δεύηενμ μένμξ ηεξ Ακμηπηήξ Ημέναξ, μη 8 μαζεηέξ με ηε βμήζεηα ηωκ 

εθπαηδεοηηθώκ έδωζακ ζημηπεία θαη θαζμδήγεζακ μαζεηέξ θαη γμκείξ κα ιύζμοκ 

μαζεμαηηθμύξ γνίθμοξ έηζη ώζηε κα βγμοκ ζε ζογθεθνημέκμ πνόκμ από ηα 

“θιεηδωμέκα” δωμάηηα όπμο είπακ μπεη (escape rooms).  

 

Τόζμ μη γμκείξ όζμ θαη μη μαζεηέξ πμο παναθμιμύζεζακ ηηξ πανμοζηάζεηξ θαη 

ζομμεηείπακ ζηηξ δναζηενηόηεηεξ δήιωζακ εκζμοζηαζμέκμη θαη ηώνα όιμη ζα 

ζοκεπίζμομε ηηξ ενγαζίεξ μαξ ζηηξ ιέζπεξ έηζη ώζηε κα πνμεημημαζημύμε γηα ηηξ 

επόμεκεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ δνάζεηξ μαξ. 
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  ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ         

                                                                             

Σπεμαηάνη,  10/11/2016 

 

   Τμ 1μ Δεμμηηθό Σπμιείμ Σπεμαηανίμο ζε ζοκενγαζία με άιια ηνία εονωπαϊθά 

ζπμιεία από δηαθμνεηηθέξ πώνεξ ηεξ Γονώπεξ: Πμιωκία, Σιμβεκία θαη Κνμαηία ζα 

οιμπμηήζεη ηε δηεηία 2016-2018  ημ Γονωπαϊθό Πνόγναμμα Erasmus+ KA2 με ηίηιμ: 

             «Through artistic abilities to developed basic skills», 

         «Ακάπηολε βαζηθώκ δελημηήηωκ μέζα από θαιιηηεπκηθέξ ηθακόηεηεξ» 

 

   Σηόπμξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη κα ακαπηύλμοκ μη μαζεηέξ βαζηθέξ γκωζηηθέξ 

ηθακόηεηεξ μέζα από ηεκ εκαζπόιεζε ημοξ με ημ δνάμα, ηε μμοζηθή, ηηξ ηέπκεξ θαη 

ημκ πμνό. 

   Η πνμζέγγηζε ημο ζέμαημξ γίκεηαη δηαζεμαηηθά, μέζα από ηα γκωζηηθά ακηηθείμεκα 

ηωκ ηάλεωκ Γ΄ θαη Ση΄, όπμο ζα αλημπμηεζμύκ εκενγεηηθέξ θαη θαηκμηόμεξ 
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παηδαγωγηθέξ μέζμδμη πμο εμπιέθμοκ θαη εκενγμπμημύκ ημοξ μαζεηέξ, βμεζώκηαξ 

ημοξ κα απμθηήζμοκ κέεξ γκώζεηξ θαη επίθαηνεξ ηθακόηεηεξ ημο 21μο αηώκα 

(αοημκμμία, αοηεκένγεηα, απόθηεζε γκώζεξ μέζα από ηεκ πνμζωπηθή εμπιμθή, 

θμηκωκηθόηεηα, οπεοζοκόηεηα θ.ι.π.), κα εμπεδώζμοκ κέεξ ζηάζεηξ θαη 

ζομπενηθμνέξ, κα παναθηκεζμύκ κα μάζμοκ  θαιύηενα ηηξ εζκηθέξ γιώζζεξ ημοξ, 

αιιά θαη κα πνεζημμπμηήζμοκ ηηξ λέκεξ γιώζζεξ – Αγγιηθά, Γενμακηθά θαη Γαιιηθά. 

  Σηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ μνγακώκμκηαη εκδμζπμιηθέξ ιέζπεξ  ζημ δνάμα, ηεκ 

ηέπκε, ηε μμοζηθή θαη ημ πμνό ζε θάζε ζπμιείμ  θαη δηαθναηηθά ενγαζηήνηα γηα ημοξ 

μαζεηέξ θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ .  

  Σημ  ειιεκηθό ζπμιείμ πναγμαημπμηείηαη ημ 1μ δηαθναηηθό ενγαζηήνημ με ζέμα  : 

 “Η δναμαηηθή ηέπκε  θαη ημ ανπαίμ  ειιεκηθό ζέαηνμ με ζημηπεία μμοζηθήξ θαη 

ηέπκεξ”  από 21 έωξ 28 Νμεμβνίμο 2016, ζημ μπμίμ μνγακώκμκηαη κα γίκμοκ 

πμιιέξ ζοιιμγηθέξ δναζηενηόηεηεξ .   

  Τα μθέιε από ηε ζύμπναλε αοηή ακαμέκεηαη κα είκαη πμιιά θαη ζεμακηηθά ηόζμ γηα 

ημοξ μαζεηέξ θαη δαζθάιμοξ ηωκ ζπμιείωκ αιιά θαη γηα όιε ηεκ θμηκόηεηα.. 

   Αοηή ε εμπεηνία μπμνεί μειιμκηηθά κα επενεάζεη ημοξ μαζεηέξ ακαθμνηθά με ηεκ 

ενγαζία θαη ηεκ θανηένα ημοξ ωξ αονηακμί εκενγμί Γονωπαίμη Πμιίηεξ . Γπηπιέμκ, 

μέζω αοημύ ημο ένγμο, θαζεγεηέξ θαη δάζθαιμη ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα 

ζοκενγαζημύκ θαη κα μμηναζημύκ ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ, ηηξ δηαθμνεηηθέξ δηδαθηηθέξ 

πναθηηθέξ ημοξ θαη ηηξ θαηκμηόμεξ ηδέεξ ημοξ. Πάκω απ’ όια όμωξ,  μέζα από  ημ 

ένγμ αοηό δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα πνμωζεζεί ε εζκηθή (ημ πνώημ έημξ), ε ημπηθή 

(θαηά ημ δεύηενμ έημξ) θιενμκμμηά θαη μ πμιηηηζμόξ ημο ηόπμο μαξ, μέζω ηεξ 

εκζωμάηωζήξ ημοξ ζηηξ ζπεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ηωκ ενγαζηενίωκ πμο είκαη 

αθηενωμέκεξ ζηεκ ακάπηολε ηωκ βαζηθώκ δελημηήηωκ ηωκ μαζεηώκ. 

Τε δηεηία 2016-2018, ημ 1μ Δεμμηηθό Σπεμαηανίμο μέζω ημο πνμγνάμμαημξ 

Erasmus+ ακμίγεη ηηξ πόνηεξ ημο ζηεκ ημπηθή θμηκωκία, ηε Βμηωηία θαη ηεκ 
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Γονώπε θαη πανάδεη κέμοξ δνόμμοξ πμο μπμνμύκ κα αθμιμοζήζμοκ θαη άιια 

εθπαηδεοηηθά ηδνύμαηα ηεξ πενημπήξ μαξ. 

                                                                   

 

 

1o Δεμ. Σπ. Σπεμαηανίμο                            Κμηκμπμίεζε: Τμπηθά ΜΜΓ 

Κμζμά Αηηωιμύ & Τνηώκ Ιενανπώκ 

Σπεμαηάνη, ΤΚ.: 32009 

Τει. Γπηθ.: 2262058337 ζπμιείμ 

6946062691 Σηναηή Γογεκία (Δ/κηνηα) 

6977264673 Θεμδωνίδμο Μανία (Υπεύζ. Πνμγν/ημξ)                                             

 

 

 

 

 

 


