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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΒΕΝΕΤΙΑ
11/05/2016-16/05/2016
Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί
Βλάχος Κοσµάς, Διευθυντής
Αριάδνη Χειµωνάκη, εκπαιδευτικός πληροφορικής
Μελποµένη Μιχαηλίδου, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής

Τετάρτη, 11/05/2016
•

Παρουσιάσεις δράσεων των συµµετεχόντων σχολείων σε εκπαιδευτικούς.
Παρουσίαση των ταινιών (videos) που δηµιούργησε το σχολείο µας.

•

Τρίωρο σεµινάριο µε µουσικοκινητικές δραστηριότητες που διοργάνωσαν τα
Ιταλικά σχολεία.

Πέµπτη, 12/05/2016
•

Επίσκεψη της Ελληνικής αποστολής στο δηµοτικό σχολείο Goldoni. H Ελληνική
αποστολή δίδαξε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς σε όλους τους µαθητές του
σχολείου ανά τάξη και σε οµάδες. Στη συνέχεια η αποστολή µας παρουσίασε στους
µαθητές της Ε’ τάξης τις ταινίες (videos), την ψηφιακή αφήγηση καθώς και το
ψηφιακό παιχνίδι που ετοίµασε το σχολείο µας.

•

Τρίωρο σεµινάριο µε αντικείµενο το θεατρικό παιχνίδι που διοργάνωσαν τα
Ιταλικά σχολεία.

•

Επίσηµο δείπνο που διοργάνωσαν τα Ιταλικά σχολεία, στη διάρκεια του οποίου
διδάχθηκαν στις αποστολές ευρωπαϊκοί παραδοσιακοί χοροί. Μέρος αυτών των
χορών θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος της
χρονιάς στο σχολείο µας στο κλείσιµο του Erasmus για το σχολικό έτος 2015-2016.

Παρασκευή, 13/05/2016
•

Επίσκεψη της Ελληνικής αποστολής στο Γυµνάσιο Scuola Media Statale F.
Petrarca. H Ελληνική αποστολή παρακολούθησε µαθήµατα στις τάξεις των
µαθητών και συνεργάστηκε µε τους εκπαιδευτικούς.

•

Επίσκεψη στην έκθεση εικαστικών που πραγµατοποιήθηκε στη δηµοτική
βιβλιοθήκη του Oriago. Την έκθεση προλόγισαν η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η
Διευθύντρια των εννέα ιταλικών σχολείων µε τα οποία συνεργάζεται το σχολείο
µας και η Συντονίστρια του προγράµµατος από το Κυπριακό σχολείο.

Σάββατο, 14/05/2016
•

Επίσκεψη όλων των αποστολών στα νησιά Burano και Murano της Βενετίας.

•

Συνεδρίαση εκπροσώπων των αποστολών και προγραµµατισµός δράσεων για το
επόµενο σχολικό έτος.

Στο σχολείο µας εκτός από τις κοινές δράσεις ανατέθηκε η δηµιουργία µικρού
λεξικού που θα περιλαµβάνει λεξιλόγιο σχετικά µε τις τέχνες και τη δηµιουργία σε
όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Κατέστη σαφές από το συντονιστικό σχολείο ότι στο τέλος του σχολικού έτους το
κάθε ένα από τα σχολεία εταίρους, σύµφωνα, µε τη σύµβαση οφείλει να
παρουσιάσει και να διαδώσει στην κοινότητα που εντάσσεται τις δράσεις που
εκπόνησε.

Για το σχολικό έτος συµφωνήθηκαν οι εξής επισκέψεις:
18/10/2015-22/10/2015, Σλοβακία, συνεργασία συντονιστών και λεπτοµερής
προγραµµατισµός
22/04/2016-18/04/2016, Πολωνία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών
19/05/2016-25/05/2016, Εσθονία, εκπαίδευση µαθητών

Κυριακή, 15/05/2015
•

Επίσκεψη στο Querini Stampalia Palace και αποχαιρετιστήριο δείπνο.

