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ΕισαγωγήΕισαγωγή προγράµµατοςπρογράµµατος



ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΠρόγραµµαΠρόγραµµα σχολικήςσχολικής σύµπραξηςσύµπραξης
Comenius Comenius τουτου 6/6/θέσιουθέσιου ∆ηµοτικού∆ηµοτικού ΣχολείουΣχολείου

ΛουσικώνΛουσικών ΑχαΐαςΑχαΐας, , χρηµατοδοτούµενοχρηµατοδοτούµενο απόαπό τηντην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση

ΑριθµόςΑριθµός ΆδειαςΆδειας: 2010.1.IT2.COM06.14339 2: 2010.1.IT2.COM06.14339 2

««Open Doors to Open Doors to 
Europe our fantastic Europe our fantastic 

taletale»»



ΤοΤο σχολείοσχολείο µαςµας

�� ΕίναιΕίναι έναένα µικρόµικρό ΕξαθέσιοΕξαθέσιο ∆ηµοτικό∆ηµοτικό ΣχολείοΣχολείο σταστα

ΛουσικάΛουσικά τουτου ∆ήµου∆ήµου ∆υτικής∆υτικής ΑχαΐαςΑχαΐας..



ΟιΟι µαθήτριεςµαθήτριες καικαι οιοι µαθητέςµαθητές

�� ΕµείςΕµείς είµαστεείµαστε ηη ψυχήψυχή τουτου σχολείουσχολείου..

�� 101 101 παιδιάπαιδιά χωρισµέναχωρισµένα σεσε 6 6 ΤάξειςΤάξεις πουπου

τρελαίνονταιτρελαίνονται γιαγια εκπλήξειςεκπλήξεις……



ΟιΟι ««δάσκαλοιδάσκαλοι καικαι οιοι

δασκάλεςδασκάλες µαςµας

µαςµας»»
�� ΜιλάµεΜιλάµε γιαγια τοτο ∆ηµήτρη∆ηµήτρη, , τητη ΜαρίαΜαρία, , τητη
∆ήµητρα∆ήµητρα, , τητη ΓεωργίαΓεωργία, , τηντην ΆνναΆννα, , τητη ΜαρίαΜαρία

ΕλένηΕλένη, , τητη ΓεωργίαΓεωργία, , τοτο ∆ηµήτρη∆ηµήτρη, , τητη ΣοφίαΣοφία, , τητη
ΝαυσικάΝαυσικά, , τοτο ΓρηγόρηΓρηγόρη, , τητη ΒασιλικήΒασιλική καικαι τητη

ΜαρίαΜαρία..



�� ΤαΤα δυοδυο τελευταίατελευταία
χρόνιαχρόνια

αποφασίσαµεαποφασίσαµε νανα
ασχοληθούµεασχοληθούµε µεµε τατα
παιδιάπαιδιά πουπου είναιείναι
διαφορετικάδιαφορετικά απόαπό
εµάςεµάς. . ΠαιδιάΠαιδιά πουπου
έχουνέχουν άλληάλλη
εθνικότηταεθνικότητα, , 
θρησκείαθρησκεία, , 

καταγωγήκαταγωγή, , φύλοφύλο, , 
ακόµαακόµα καικαι
διαφορετικέςδιαφορετικές
ικανότητεςικανότητες..

�� ΈτσιΈτσι γεννήθηκεγεννήθηκε ηη
ΗλέκτραΗλέκτρα καικαι ηη
ιστορίαιστορία τηςτης



ΜοιραστείτεΜοιραστείτε λοιπόνλοιπόν τηντην ιστορίαιστορία

τηςτης µαζίµαζί µαςµας……



�� ΗΗ ΗλέκτραΗλέκτρα είναιείναι

έναένα φανταστικόφανταστικό

κορίτσικορίτσι πουπου τοτο

εµπνευστήκαµεεµπνευστήκαµε

εµείςεµείς τατα παιδιάπαιδιά κικι

έµεινεέµεινε ανάπηροανάπηρο

µετάµετά απόαπό έναένα

τροχαίοτροχαίο ατύχηµαατύχηµα..

�� ΦανταστήκαµεΦανταστήκαµε

λοιπόνλοιπόν ότιότι ζειζει στηνστην

περιοχήπεριοχή µαςµας σταστα

ΛουσικάΛουσικά



�� ΈχειΈχει όµωςόµως καικαι κάποιουςκάποιους πολύπολύ καλούςκαλούς φίλουςφίλους οιοι

οποίοιοποίοι είναιείναι κικι αυτοίαυτοί φανταστικοίφανταστικοί καικαι τουςτους

επινόησανεπινόησαν τατα παιδιάπαιδιά απόαπό τατα άλλαάλλα σχολείασχολεία τηςτης

ΕυρώπηςΕυρώπης πουπου συνεργαστήκανσυνεργαστήκαν στοστο συγκεκριµένοσυγκεκριµένο

πρόγραµµαπρόγραµµα ::

1) 1) ΤοΤο ΦραντσέσκοΦραντσέσκο απόαπό τηντην ΑκαντίαΑκαντία τηςτης περιοχήςπεριοχής

ΠούλιαΠούλια στηνστην ΚεντρικήΚεντρική ΙταλίαΙταλία……



2) 2) ΤονΤον ΑλίΑλί απόαπό τοτο ΚυρελίΚυρελί τηςτης ΤουρκίαςΤουρκίας πουπου

βρίσκεταιβρίσκεται περιοχήπεριοχή τηςτης ΚόνιαΚόνια......



3) 3) ΤοΤο ΜαρσίνΜαρσίν απόαπό τοτο παραθαλάσσιοπαραθαλάσσιο ΣόποτΣόποτ στηστη

ΒόρειαΒόρεια ΠολωνίαΠολωνία κοντάκοντά στοστο ΓκντάνσκΓκντάνσκ……



4) 4) ΚαιΚαι τητη ΣάραΣάρα πουπου ζειζει στοστο ΣανΣαν ΦερνάντοΦερνάντο τηςτης

ΙσπανίαςΙσπανίας κάπουκάπου στηνστην ΑνδαλουσίαΑνδαλουσία..



�� ΑυτοίΑυτοί οιοι πέντεπέντε φίλοιφίλοι,,
µεµε τηντην καθοδήγησηκαθοδήγηση
καικαι τητη φαντασίαφαντασία τητη
δικιάδικιά µαςµας έκανανέκαναν έναένα
φανταστικόφανταστικό παραµύθιπαραµύθι
ταξιδεύονταςταξιδεύοντας στιςστις
πέντεπέντε χώρεςχώρες καικαι
γνωρίζονταςγνωρίζοντας οο έναςένας
τοντον άλλοάλλο µέσαµέσα απόαπό τατα
φτεράφτερά τηςτης σχολικήςσχολικής
σύµπραξηςσύµπραξης ComeniusComenius..



�� ΤουρκίαΤουρκία

�� ΠολωνίαΠολωνία

�� ΙταλίαΙταλία�� ΙσπανίαΙσπανία

�� ΕλλάδαΕλλάδα


