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Το 1ο Δημοτικό Στολείο Στηματαρίοσ 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) διξπγάμψςε σημ Τετάρτη 17 Ιανουαρίου ςσημ αίθξτςα 

εκδηλώςεψμ σξτ ςφξλείξτ, μία έκθεςη αμσικειμέμψμ λαϊκξύ εμδιαυέπξμσξρ 

με σίσλξ «Σσξ ςεμσξύκι σηρ λαϊκήρ σέφμηρ». 

 

  Σσόφξρ σηρ έκθεςηρ είμαι μα έπθξτμ σα οαιδιά ςε εοαυή με ςσξιφεία σηρ 

οξλισιςσικήρ μαρ κληπξμξμιάρ, μα γμψπίςξτμ διάυξπα είδη σέφμηρ και οιξ 

ςτγκεκπιμέμα μα δξτμ αοό κξμσά φπηςσικά ή διακξςμησικά αμσικείμεμα 

μιαρ οαλαιόσεπηρ εοξφήρ.  

 

  Η τλξοξίηςη σηρ έκθεςηρ φψπίςσηκε ςε δύξ μέπη. 

 

 Σσξ οπώσξ μέπξρ, σόςξ ξι μαθησέρ σψμ Ε και ΣΤ σάνεψμ σξτ ςφξλείξτ  

έυεπαμ αοό σα ςοίσια σξτρ αμσικείμεμα λαϊκήρ  σέφμηρ και με ση βξήθεια 

σψμ τοεύθτμψμ δαςκάλψμ σξτρ δημιξύπγηςαμ ςση ςκημή σηρ αίθξτςαρ  

εκδηλώςεψμ σξ εςψσεπικό εμόρ οαπαδξςιακξύ ςοισιξύ (κπεβασξκάμαπα 

,καθιςσικό) φπηςιμξοξιώμσαρ σα αμσικείμεμα οξτ έυεπαμ. Τξ τοόλξιοξ 

κξμμάσι σηρ αίθξτςαρ ςσξλίςσηκε με αμσικείμεμα λαϊκήρ  σέφμηρ  σα ξοξία  

σξοξθεσηθήκαμ  ςε οάγκξτρ και ςε σαμολό  αμά    κασηγξπία (κεπαμική 

,απγτπξφξΐα ,μεσαλλξσεφμία ,ντλξγλτοσική ,τυαμσική ,ολεκσική 

,κεμσησική).  
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Τξ οάσψμα σξτ «ςοισιξύ» καθώρ και η αίθξτςα  ςσπώθηκαμ  με 

οαπαδξςιακά  τυαμσά  φαλιά. Η οαπξτςίαςη οεπιελάμβαμε σημ οεπιγπαυή 

σψμ εκθεμάσψμ αοό σα οαιδιά , σημ εοίδεινη αμσικειμέμψμ λαϊκήρ 

σέφμηρ οξτ είφαμ υσιάνει σα ίδια, όοψρ κεμσήμασα, υξπεςιέρ αοξ φαπσί 
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ςσξλιςμέμερ με κλψςσέρ, αοεικόμιςη οιμάκψμ ζψγπαυικήρ με 

φπψμασιςσέρ κλψςσέρ ςε μαύπξ φαπσόμι.  

 Οι μαθησέρ, οξτ είφαμ οαπαδξςιακέρ  υξπεςιέρ,  σιρ υόπεςαμ κασά σημ 

διάπκεια  λεισξτπγίαρ  σηρ έκθεςηρ  αλλά και σηρ οαπξτςίαςηρ. 
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Έσςι η αίθξτςα εκδηλώςεψμ διαμξπυώθηκε με σέσξιξ σπόοξ ώςσε μα 

θτμίζει αίθξτςα λαξγπαυικξύ μξτςείξτ.  

 

Σσξ δεύσεπξ μέπξρ ξι μαθησέρ σψμ Ε και ΣΤ σάνεψμ ήσαμ ξι τοεύθτμξι 

λεισξτπγίαρ σηρ έκθεςηρ και εκείμξι οξτ έκαμαμ σημ οαπξτςίαςη σξτ 
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οπξγπάμμασξρ εμώ έγιμε φπήςη σηρ σεφμξλξγίαρ με σημ οπξβξλή 

διαυαμειώμ μέςψ ηλεκσπξμικξύ τοξλξγιςσή για σα είδη σέφμηρ καθώρ και 

οπξβξλή υψσξγπαυιώμ. Εοιολέξμ ξι μαθησέρ σξτ οπξγπάμμασξρ 

οαπξτςίαςαμ ςε όλξτρ σξτρ καλεςμέμξτρ σα αμσικείμεμα σηρ έκθεςηρ .  

Κασόοιμ σα οαιδιά σψμ σάνεψμ φψπίςσηκαμ ςε δύξ ξμάδερ. Η οπώση 

ξμάδα οεπιελάμβαμε σιρ Α και Β σάνειρ και η δεύσεπη ξμάδα σιρ Γ και Δ 

σάνειρ.  
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   Σσημ οπώση ξμάδα σα οαιδιά διάβαςαμ έμα οαπαμύθι με σίσλξ «Η 

κτπά-Καλή και ξι 12 μήμερ» και ακξλξύθηςε ζψγπαυική αμά ξμάδερ και 

ςση δεύσεπη ξμάδα ξι μικπξί  μαθησέρ  διδάφσηκαμ  αοό σξτρ μαθησέρ  σξτ 
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οπξγπάμμασξρ , σξ οαπαδξςιακό  σπαγξύδι  « Σαπάμσα  οέμσε  μάςσξπξι» 

,σξ ξοξίξ  αμαυέπεσαι  ςσξμ θπύλξ  για σξ γιξυύπι σηρ Άπσαρ σξμ ξοξίξ σα 

οαιδιά οαπακξλξύθηςαμ ςε βίμσεξ. Κασόοιμ έμαθαμ  και φόπεχαμ σξμ 

αμσίςσξιφξ οαπαδξςιακό  φξπό. 
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  Η έκθεςη ήσαμ αμξιφσή ςσξ κξιμό, αυξύ μοξπξύςαμ μα οαπακξλξτθήςξτμ 

όφι μόμξ ξι μαθησέρ σψμ δύξ σάνεψμ αλλά και όλξτ σξτ ςφξλείξτ καθώρ 

και ξι γξμείρ σψμ οαιδιώμ . Η οαπξτςίαςη σξτ οπξγπάμμασξρ διήπκηςε 

αοό σιρ 8 σξ οπψί έψρ σιρ 2 σξ μεςημέπι και σξ καλψςόπιςμα σξτ κξιμξύ 

αμέλαβε η διετθύμσπια σξτ ςφξλείξτ κ. Σσπασή Ετγεμία. Τξ ςτμσξμιςμό σηρ 
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όληρ διαδικαςίαρ αμέλαβαμ ξι εκοαιδετσικξί σξτ ςφξλείξτ  Αλενακη Ελέμη 

Νόση Σσαςιμή, Σιαπάοη Κασεπίμα, Παλαιξλόγξτ Νατςικά, Κψςσόοξτλξρ 

Κώςσαρ και Αλοάμηρ Γιάμμηρ τοό σημ καθξδήγηςη σηρ καρ. Θεξδψπίδξτ 

Μαπίαρ-ςτμσξμίςσπιαρ σξτ οπξγπάμμασξρ.  

 


