
Δελτίο Τύπου 

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο 

«Γιορτάζοντας την Ημέρα Γλωσσών: Αδελφοποίηση σχολείων- 

Ανάδειξη της Εθνικής μας Κληρονομιάς». Συνδιοργανωτές της 

εκδήλωσης ήταν η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, η 

Αντιπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Καρπενησίου, ο Σύλλογος 

Αδελφών Πόλεων Καρπενησίου και το 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Καρπενησίου. Βασικό θέμα της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των 

παρευρισκομένων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που 

εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, μέρος του 

οποίου είναι και το eTwinning. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο  Σεβ. 

Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γκαρίλα Γεωργία 

και κ. Κονιαβίτη Ευδοξία, μέλη του συλλόγου Αδελφών Πόλεων 

Καρπενησίου, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.   

Μετά τον χαιρετισμό που απηύθυναν οι προσκεκλημένοι και ο 

Διευθυντής του σχολείου κ. Δημήτρης Αντωνίου, πραγματοποιήθηκε μια 

ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την κ. Μαρία Ρέλλια, Πρεσβευτή της 

δράσης eTwinning για τους νομούς Ευρυτανίας και Φθιώτιδας σχετικά με 

τη συγκεκριμένη δράση και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί τα 

τελευταία χρόνια στον νομό μας από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του εγκεκριμένου προγράμματος 

Erasmus+ με τίτλο RAINBOW το οποίο θα υλοποιηθεί από τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου για 

την επόμενη διετία από την συντονίστρια του προγράμματος, 

εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας Μαρία Τσιαμτσιούρη.  

Έπειτα η κ. Κατερίνα Τσιούμα, μέλος του συλλόγου Αδελφών Πόλεων 

Καρπενησίου, παρουσίασε την Ακαδημία Σωκράτους, ένα αξιόλογο 

σχολείο με έδρα το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, το οποίο 

αδελφοποιήθηκε με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου με σκοπό την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα. 

Η κ. Βασιλική Λάππα – Κελέση έκανε μια αναδρομή σε όσα αποτελούν 

την Εθνική μας κληρονομία με αφορμή το γεγονός ότι το 2018 έχει 



χαρακτηριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η βραδιά 

έκλεισε με την παρουσίαση των έργων των μαθητών που έλαβαν μέρος 

στον διαγωνισμό με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και την 

προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την βράβευσή τους από τα 

μέλη του συλλόγου Αδελφών Πόλεων Καρπενησίου ο οποίος ήταν ο 

διοργανωτής του.  

Τα έργα που διακρίθηκαν είναι: 

1) « Όπως Παλιά..» Aφίσα με θέμα την τοπική ιστορία του Καρπενησίου 

για την οποία εργάστηκαν οι μαθητές της Ε’ τάξης του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Καρπενησίου. 

( Συντονίστρια εκπαιδευτικός Στέλλα Ντούσιου ) 

2) « Our Dictionary»  Συνεργατικό λεξικό από τους μαθητές της Στ’ 

τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου και τους εταίρους τους 

στο έργο eTwinning με τίτλο RAINBOW. 

«Up and Away»  Δράση με θέμα της Ευρωπαϊκή Ημέρα γλωσσών από 

τους μαθητές της Στ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.  

( Συντονίστρια εκπαιδευτικός Μαρία Τσιαμτσιούρη) 

3) «Traditional Costumes around Europe» Παρουσίαση PowerPoint από 

ομάδα μαθητών της Στ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, 

με θέμα τις παραδοσιακές φορεσιές δέκα Ευρωπαϊκών χωρών. 

 ( Συντονίστρια εκπαιδευτικός Μαρία Τσιαμτσιούρη) 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και  

όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, συμβάλλοντας στη διάχυση 

των προγραμμάτων που υλοποιούνται με γνώμονα την βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας και την ανοιχτή σχέση 

συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς, εκπαιδευτικούς και τα μέλη της τοπικής 

μας κοινωνίας.  

Εκ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου 
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