
1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 

                                                           
 

«Σσγτρημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηης Εσρωπαϊκής Έμωζης – Erasmus +» 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

φημασάπι,  5/06/2017 

 



1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 

                                                           
 

«Σσγτρημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηης Εσρωπαϊκής Έμωζης – Erasmus +» 

Με μεγάλη εοιστφία ξλξκληπώθηκε σξ οπόγπαμμα Erasmus + “Through 

artistic abilities to developed basic skills”  ςσξ 1ξ Δημξσικό 

φημασαπίξτ με  σημ “Κξκκιμξςκξτυίσςα” και σημ αμξιφσή ημέπα για σξ 

4ξ διακπασικό επγαςσήπιξ ςσξ Rozogi σηρ Πξλωμίαρ σημ Παπαςκετή 

25/5/2018 . 

Τη θεασπική οαπάςσαςη “Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ” βαςιςμέμη ςσξ 

ξμώμτμξ κλαςςικό οαπαμύθι οαπξτςίαςαμ ξι μαθησέρ σηρ Ε και Σσ σάνηρ 

σξτ 1ξτ Δημξσικξύ Σφξλείξτ Σφημασαπίξτ, ξλξκληπώμξμσαρ με ατσή σημ 

δπάςη ση ςτμμεσξφή σξτ ςφξλείξτ ςσξ διεσέρ Ετπωοαϊκό οπόγπαμμα 

Erasmus+,  οξτ τλξοξιήθηκε ςε ςτμεπγαςία με ςφξλεία σηρ Κπξασίαρ, 

Πξλωμίαρ και Σλξβεμίαρ . 

Τημ θεασπική οαπάςσαςη εσξίμαςαμ ξι μαθησέρ μέςα αοό σιρ λέςφερ σωμ 

εικαςσικώμ, σηρ μξτςικήρ -φξπξύ και σξτ θεάσπξτ. 

Η λέςφη σωμ εικαςσικώμ εοιμελήθηκε σα ςκημικά, οξτ ξι μαθησέρ είφαμ 

σημ οπωσόστοη ιδέα μα μημ είμαι ςσαθεπά αλλά κιμξύμεμα αοό σξτρ ίδιξτρ.  
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Σση λέςφη σηρ μξτςικήρ -φξπξύ σα οαιδιά έμαθαμ μα σπαγξτδξύμ ςσα 

αγγλικά σα σπαγξύδια σηρ θεασπικήρ οαπάςσαςηρ καθώρ εοίςηρ 

μεσαγλώσσιςαμ ςσα ελλημικά κάοξιξτρ αοό σξτρ ςσίφξτρ σξτρ. Εοέμδτςαμ 

σα ίδια μξτςικά σημ οαπάςσαςη και οπόςθεςαμ ςσίφξτρ ςε μελωδία. 
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 Σση λέςφη σξτ θεάσπξτ, ξι μαθησέρ μεσέυπαςαμ σξ οαπαμύθι ςσα αγγλικά, 

σξ δπαμασξοξίηςαμ και διέμειμαμ πόλξτρ. 
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Σσξ σέλξρ, όλερ ξι λέςφερ ςτμεπγάςσηκαμ ςτμθέσξμσαρ σα έπγα σξτρ και 

έυσιαναμ  σημ Κξκκιμξςκξτυίσςα οξτ σημ οαπξτςίαςαμ ςε μια όμξπυη 

εκδήλωςη ςσημ ςφξλική κξιμόσησα και ςσημ σξοική κξιμωμία,  αμξίγξμσαρ 

σιρ οόπσερ σξτ ςφξλείξτ, σημ Παπαςκετή ςσιρ 25/5/2018.   
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Σσημ οπξςοάθεια ατσή εκσόρ αοό σξτρ εκοαιδετσικξύρ σηρ Παιδαγωγικήρ 

Ομάδαρ, βξήθηςαμ η εκοαιδετσικόρ σηρ Μξτςικήρ, Σσατπξοξύλξτ Σξυία 

και σηρ Αγγλικήρ Γλώςςαρ, Σξτλιώση Δαμάη.  

Οι εναιπεσικέρ επμημείερ όλωμ σωμ οαιδιώμ, σα ιδιαίσεπα ςκημικά, σα 

οξλύφπωμα κξτςσξύμια και η τοέπξφη μξτςική εοέμδτςη ςτμέθεςαμ μια 

κασαοληκσική αοόδξςη σξτ οαπαμτθιξύ και μια όμξπυη οαπάςσαςη με σα 

οαιδιά αοό σα ίδια σα οαιδιά, οξτ καθήλωςε μικπξύρ και μεγάλξτρ θεασέρ 

οξτ ήπθαμ μα σημ δξτμ!  

Σσημ ίδια εκδήλωςη ξι μαθησέρ Γαζήρ Άγγελξρ, Ζαφαπξύλη Ραυαήλα- Μαπία, 

Πιμήσα ξυία, Γκέγκαρ Άγγελξρ, Σςεπκέζι Χπιςσίμα, Νσάσςι Σζεςίλμσα, ιμγκ 

Χαπμαμσίο, Αλενάκη Μαπία – Άμμα,  Δέδε Αμαςσαςία και Βξτπλιώση 

Παπαςκετή – Δαμάη  και ξι ςτμξδξί εκοαιδετσικξί  σπασή Ετγεμία, Αλενάκη 

Ελέμη και Νόση σαςιμή οαπξτςίαςαμ σιρ δπάςειρ ςσιρ ξοξίερ ςτμμεσείφαμ ςσξ 4ξ 

Διακπασικό Επγαςσήπιξ ςσξ Rozogi σηρ Πξλωμίαρ.   
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Τημ οαπάςσαςη «Η κξκκιμξςκξτυίσςα» θα οαπξτςιάςξτμ ξι μαθησέρ σηρ 

Ε΄και Σσ΄σάνηρ ςσξτρ μικπξύρ υίλξτρ σξτρ αοό σα 3 μηοιαγωγεία 

Σφημασαπίξτ για μα σα τοξδεφσξύμ ςσξ ςφξλικό οεπιβάλλξμ σξτ δημξσικξύ 

σημ Πέμοση 7/6/2018. 

Ανίζξτμ οξλλά ςτγφαπησήπια ςε μαθησέρ, εκοαιδετσικξύρ, γξμείρ αλλά και 

ςε όςξτρ  ςσάθηκαμ απωγξί, αγκάλιαςαμ σξ οπόγπαμμα και μξιπάςσηκαμ με 

σξτρ εσαίπξτρ υίλξτρ ση φαπά σηρ εοικξιμωμίαρ, σηρ υιλίαρ, σηρ 

ςτμεπγαςίαρ, σηρ δημιξτπγίαρ! 

 

Η ςτμσξμίςσπια σξτ οπξγπάμμασξρ  

Θεξδωπίδξτ Μαπία 


