
1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 

                                                           
 

«Χρημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηης Εσρωπαϊκής Έμωζης – Erasmus +» 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

φημασάπι, 27/3/2018 

 

 

Τξ 1ξ Δημξσικό Σφξλείξ Σφημασαπίξτ οέσανε με σα υσεπά σξτ εγκεκπιμέμξτ 

ετπψοαϊκξύ οπξγπάμμασξρ Erasmus+ 2016-2018, με σίσλξ “Through artistic 

abilities to developed basic skills“ (Αμάοστνη βαςικώμ δενιξσήσψμ μέςα αοό 

καλλισεφμικέρ ικαμόσησερ) ςσξ Rozogi  σηρ Πξλψμίαρ. 

 

Μία μξμαδική εμοειπία είφαμ σημ ετκαιπία μα ζήςξτμ ξι μαθησέρ μαρ  

Αμαςσαςία Δέδε, Άγγελξρ Γαζήρ, Απγύπηρ Γκέγκαρ, Μαπία Άμμα Αλενάκη, 

Ραυαήλα Μαπία Ζαφαπξύλη, ξυία Πιμήσα, Παπαςκετή Δαμάη Βξτπλιώση, 

Σζεςίλμσα Νσάσςι, Φαπμαμσίο ιμγκ και Φπιςσίμα Σςεπκέζι  και η Δ/μσπια σξτ 

ςφξλείξτ μαρ κα σπασή Ετγεμία  με σιρ εκοαιδετσικξύρ  κα Αλενάκη Ελέμη και 

κα Νόση σαςιμή αλλά και σξτρ εσαίπξτρ υίλξτρ αοό σημ Σλξβεμία και σημ 

Κπξασία κασά σημ εοίςκεχή σξτρ ςσξ Rozogi σηρ Πξλψμίαρ για ση ςτμμεσξφή 

όλψμ μαζί ςσξ 4ξ διακπασικό επγαςσήπιξ, διάπκειαρ μιαρ εβδξμάδαρ, οξτ 

διξπγάμψςαμ ξι υίλξι Πξλψμξί εσαίπξι μαρ. 

 

Με έμα οπόγπαμμα υιλξνεμίαρ αοόλτσα οπξςηλψμέμξ ςσξτρ ςσόφξτρ σξτ 
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διακπασικξύ επγαςσηπίξτ με σίσλξ “Local folk art, stand up drama, craftwork, 

singing and dance workshops” κι ξπγαμψμέμξ ςε κάθε λεοσξμέπειά σξτ, 

τοξδέφθηκαμ θεπμά σξτρ ςτμμεσέφξμσερ - εκοαιδετσικξύρ και μαθησέρ σξτ 1ξτ 

Δημξσικξύ Σφξλείξτ Σφημασαπίξτ καθώρ και σξτρ τοόλξιοξτρ εσαίπξτρ- η 

Πξλψμική ξμάδα Erasmus+ και σξ Γτμμάςιξ ςσξ Rozogi, αοό σιρ 18 Μαπσίξτ 

έψρ σιρ 26 Μαπσίξτ 2018. 
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Μαθησέρ και εκοαιδετσικξί είφαμ ση δτμασόσησα μα ςτμμεσέφξτμ ςε ολήθξρ 

εκοαιδετσικώμ δπαςσηπιξσήσψμ όοψρ: οαπξτςιάςειρ ςφξλείψμ και φψπώμ, 

γμψπιμία με σημ ιςσξπία σψμ φψπώμ και σιρ ιδιαισεπόσησερ κάθε φώπαρ ςσημ 

σέφμη, σξ φξπό, ση μξτςική, σξ θέασπξ, οαπακξλξύθηςη-διδαςκαλία φξπώμ, 
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 Εοίςηρ γμψπιμία με σημ οξλψμική και Kurpian σξοική κξτλσξύπα και σιρ 

οαπαδόςειρ σηρ οεπιξφήρ, δημιξτπγίερ, διακξςμήςειρ και κασαςκετέρ με σξοικξύρ 

καλλισέφμερ, κά., (Kurpie είμαι λαόρ σηρ Πξλψμίαρ γμψςσόρ για σα μξμαδικά 

οαπαδξςιακά έθιμά σηρ, όοψρ σα οαπαδξςιακά κξςσξύμια, ξ οαπαδξςιακόρ φξπόρ 

και ξ νεφψπιςσόρ σύοξρ απφισεκσξμικήρ και μέςψμ διαβίψςηρ)
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 Τέλξρ αυιεπώςαμε και φπόμξ ςε εκοαιδετσικέρ εοιςκέχειρ σόςξ ςε ςφέςη με σξ 

αμσικείμεμξ σξτ οπξγπάμμασξρ (εοίςκεχη ςσξ Kadzidło - οαπαδξςιακό φψπιό 

και τοαίθπιξ λαξγπαυικό μξτςείξ Kurpie για επγαςσήπιξ φειπξσεφμίαρ - 

γλτοσική ζύμηρ) αλλά και σξτπιςσικξύ-οξλισιςσικξύ εμδιαυέπξμσξρ (νεμάγηςη 

ςση Βαπςξβία, ςσξ Μξτςείξ Ενέγεπςηρ σηρ Βαπςξβίαρ, σημ Παλιά Πόλη με σα 

όμξπυα και φπψμασιςσά ςοισάκια, εικόμα οξτ μαρ μεσέυεπε ςε άλλερ εοξφέρ, σξ 

Όλςσιμ μια οόλη φσιςμέμη ςσιρ όφθερ σξτ οξσαμξύ Λίμα οξτ δημιξτπγήθηκε με 

σημ κασαςκετή σξτ κάςσπξτ σψμ Τετσόμψμ σξ 1347 και η ιςσξπία σηρ είμαι 

ςτμδεδεμέμη με σξμ αςσπξμόμξ μαθημασικό Νικόλαξ Κξοέπμικξ, σξμ ξοξίξ οέπα 

αοό σημ εοιςσήμη οάμσα σξμ αοαςφξλξύςε και η οξλισική. Εοίςκεχη ςσξ 

ολαμησάπιξ σξτ Όλςσιμ οξτ φσίςσηκε σξ 1973 με αυξπμή σα 500 φπόμια αοό ση 

γέμμηςη σξτ, κά.).
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Οι επγαςίερ σξτ εβδξμαδιαίξτ επγαςσηπίξτ οαπξτςιάςσηκαμ ςε μια όμξπυη 

εκδήλψςη σξ Σάββασξ σξ οπψί ςσιρ 24 Μαπσίξτ ςσημ αίθξτςα σξτ Γτμμαςσηπίξτ 
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σξτ Γτμμαςίξτ οαπξτςία μαθησώμ, εκοαιδετσικώμ, γξμέψμ και σξτ Δημάπφξτ 

σηρ οεπιξφήρ. Η ελλημική αοξςσξλή σψμ μαθησώμ μαρ σξτ 1ξτ Δημξσικξύ 

φξλείξτ φημασαπίξτ φόπεχε σξμ Ζξπμοά - ξπφηςσπικό σπαγξύδι, ςε μξτςική 

Μίκη Θεξδψπάκη οξτ ςτμοεπιλαμβάμεσαι ςσημ ξμώμτμη σαιμία κι εμοεπιέφει 

ςσξιφεία αοό οαπαδξςιακξύρ ελλημικξύρ φξπξύρ, όοψρ σξ φαςαοξςέπβικξ και σξ 

φαςάοικξ- σα οαιδιά ςτγκίμηςαμ κι αοέδψςαμ σέλεια σξ φξπό οξτ σξτρ δίδανε η 

καθηγήσπια Υτςικήρ Αγψγήρ σξτ ςφξλείξτ μαρ, Αλενάκη Ελέμη, εμθξτςίαςαμ σξ 

κξιμό και ειςέοπαναμ σξ θεπμό και οαπασεσαμέμξ φειπξκπόσημα σψμ θεασώμ. 

Καλεςμέμξρ σηρ ελλημικήρ αμσιοπξςψοείαρ κι ξ σξοικόρ Πξλισιςσικόρ ύλλξγξρ 

φημασαπίξτ ¨ΣΕΡΧΙΦΟΡΗ¨ οξτ μεσέυεπε σξμ ελλημικό ήλιξ ςσημ Πξλψμία και 

μαρ σανίδεχε ςσα αςσείπετσα μξμξοάσια σηρ ελλημικήρ οαπάδξςηρ. Μέςα ςε μια 

οξλύ ζεςσή ασμόςυαιπα, η εκδήλψςη έκλειςε με ολξύςιξ γεύμα οξτ οαπέθεςαμ 

ξι γξμείρ σψμ Πξλψμώμ μαθησώμ.  
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Η ίδια ζεςσή ασμόςυαιπα εοικπάσηςε και σημ εοόμεμη ημέπα, 25 Μαπσίξτ, ςσημ 

εκδήλψςη για σημ Κτπιακή σψμ Βαΐψμ οξτ διξπγάμψςε ξ Δήμξρ σξτ Rozogi, 

όοξτ ξι Πξλψμξί έφξτμ ψρ έθιμξ μα τοξδέφξμσαι σξμ Χπιςσό, με σεπάςσιερ 

Palmes (οαλάμερ)- κλαδιά ςσξλιςμέμα με λξτλξύδια, σα ξοξία θεψπξύμσαι για 

όοξιξμ σα υσιάφμει όσι υέπμξτμ καλξστφία διώφμξμσαρ σξ κακό. Σσημ κασάμεςση 

αίθξτςα σξτ Γτμμαςσηπίξτ και οαπξτςία εκοπξςώοψμ σηρ Κτβέπμηςηρ, σηρ 

Πεπιυέπειαρ και σξτ Δήμξτ έγιμε διαγψμιςμόρ και βπαβεύςειρ σψμ καλύσεπψμ 

οαλαμώμ. Τέλξρ, ξι μαθησικέρ αμσιοπξςψοείερ όλψμ σψμ φψπώμ οαπξτςίαςαμ 

φξπξύρ, μξτςικέρ και σπαγξύδια σψμ φψπώμ σξτρ. Οι μαθησέρ μαρ εμ όχει σηρ 

ημέπαρ αυιέπψςαμ σξμ ελλημικό φξπό σξτρ ςσξτρ οπξγόμξτρ μαρ και σημ Εθμική 

μαρ Εοέσειξ σξτ 1821 καθώρ σπαγξύδηςαμ έμα μικπό κξμμάσι σξτ εθμικξύ μαρ 

ύμμξτ. Η ¨ΣΕΡΧΙΦΟΡΗ¨ μέςα αοό μια οαπάςσαςη γεμάση δύμαμη, ζψμσάμια, 

ςτγκίμηςη έςσειλε κι έμα αιςιόδξνξ μήμτμα για σξ «αύπιξ», οξτ δικαίψςε σιρ 

οπξςδξκίερ όλψμ για σημ οπόςκληςη. 

 

Όλερ ξι αμσιοπξςψοείερ σψμ φψπώμ κασαφειπξκπξσήθηκαμ αοό σξτρ εκασξμσάδερ 

Πξλψμξύρ οξτ οαπακξλξύθηςαμ σημ εκδήλψςη. 

Μεσά σημ εκδήλψςη με εναιπεσικξύρ ξικξδεςοόσερ σξμ Δήμαπφξ σξτ Rozogi, ση 

Δ/μσπια σξτ Γτμμαςίξτ, ση Στμσξμίςσπια σξτ Ππξγπάμμασξρ και οξλλξύρ 
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εκοαιδετσικξύρ σηρ οξλψμικήρ οαιδαγψγικήρ ξμάδαρ σξτ οπξγπάμμασξρ, όλξι ξι 

εκοαιδετσικξί σψμ αμσιοπξςψοειώμ αοό σιρ φώπερ-εσαίπξτρ και η φξπετσική 

ξμάδα σηρ Τεπχιφόπηρ αοόλατςαμ έμα όμξπυξ αοόγετμα με οξλψμικέρ γεύςειρ 

και ελλημικό φξπό ςε μια όμξπυη οαπαδξςιακή σαβέπμα ςσημ άκπη εμόρ δάςξτρ. 

 

Κλείμξμσαρ, εκ μέπξτρ όληρ σηρ αμσιοπξςψοείαρ σξτ ελλημικξύ ςφξλείξτ αλλά και 

σψμ γξμιώμ σψμ μαθησώμ μαρ θα θέλαμε μα εκυπάςξτμε σα θεπμά μαρ 

ςτγφαπησσήπια, αλλά και σιρ ετφαπιςσίερ μαρ ςσημ Διετθύμσπια σξτ Γτμμαςίξτ 

σξτ Rozogi, ση ςτμσξμίςσπια σξτ οπξγπάμμασξρ Anita Dąbrowska, σξτρ 

εκοαιδετσικξύρ, σξτρ μαθησέρ και σξτρ γξμείρ σξτ οξλψμικξύ ςφξλείξτ και σξμ 

Δήμαπφξ σξτ Rozogi, Zbyszek Kudrzycki σόςξ για σιρ οπξςοάθειερ σξτρ μα 

οπαγμασξοξιηθεί με εοιστφία σξ οπόγπαμμα, για ση ςτμβξλή σξτρ ςσημ 

αμάοστνη ξτςιαςσικώμ ςφέςεψμ μεσανύ μαρ ςε όλξτρ σξτρ σξμείρ και ειδικόσεπα 

ςσξτρ σξμείρ σηρ Παιδείαρ και σξτ Πξλισιςμξύ καθώρ και για ση θεπμή σξτρ 

υιλξνεμία. 

 

Η ςτμσξμίςσπια και τοεύθτμη σξτ οπξγπάμμασξρ 

Θεξδψπίδξτ Μαπία 

 

 


