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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δεληίξ Τύπξρ για ηημ Εκδήλωζη ηηπ Τελικήπ Ανιξλόγηζηπ
Comenius- Regio ηημ Τοίηη 28 Ιξρμίξρ 2011

Με ηεκ εοθαηνία ηεξ μιμθιήνωζεξ ημο πνμγνάμμαημξ Comenius Regio
με ηίηιμ “Έια θαη ηναγμύδα Λαϊθέξ παναδόζεηξ” πμο οιμπμηείηαη από ημ
Σεπηέμβνημ ημο 2009, με πνεμαημδόηεζε από ηεκ Γονωπαϊθή Έκωζε,
μεηαλύ ηωκ πενηθενεηαθώκ Δηεοζύκζεωκ εθπαίδεοζεξ ηεξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ
θαη ημο Abruzzo ηεξ Ιηαιίαξ, ζα πναγμαημπμηεζεί ηειηθή εθδήιωζε γηα ηεκ
δηάδμζε ηωκ απμηειεζμάηωκ ημο πνμγνάμμαημξ.
Η εθδήιωζε ζα γίκεη ζηεκ αίζμοζα εθδειώζεωκ ημο Νέμο
Ανπαημιμγηθμύ Μμοζείμο Πάηναξ, ηεκ Τνίηε 28 Ιμοκίμο θαη ώνα 7μμ. Η
είζμδμξ ζα είκαη ειεύζενε. Σηεκ εθδήιωζε ζα μηιήζεη θαη μ Πενηθενεηαθόξ
Δηεοζοκηήξ Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ θ.
Πακαγηωηόπμοιμξ Γεώνγημξ, μ μπμίμξ ζα ακαπηύλεη ηε ζέζε ηεξ
Πενηθενεηαθήξ Δηεύζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ γηα ηα εονωπαϊθά πνμγνάμμαηα, ηα
μπμία όπωξ δήιωζε: «οπμζηενίδμοκ ηε Δηα βίμο μάζεζε θαη ζοκάμα ηεκ
ακάπηολε κέωκ δελημηήηωκ, πναθηηθώκ θαη ηεπκμιμγηθώκ εθανμμγώκ πμο
ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ πναγμαηηθέξ ακάγθεξ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκόηεηαξ θαη
ηωκ ζπμιείωκ. Γπηπνόζζεηα, μέζω ηεξ ακηαιιαγήξ ηδεώκ θαη πνμηάζεωκ
δεμημονγμύκηαη θαηκμηόμεξ μεζμδμιμγηθέξ πνμζεγγίζεηξ πμο οπμζηενίδμοκ
ηεκ πμιηηηζμηθή δηαθμνεηηθόηεηα ηωκ ζομμεηεπόκηωκ ζηα εκ ιόγω
πνμγνάμμαηα θαη επηπιέμκ δηεονύκμκηαη θαη εθανμόδμκηαη επμηθμδμμεηηθέξ
εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ».
Τμπηθμί εηαίνμη ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ημ Μμοζηθό Σπμιείμ Πάηναξ,
ημ Σηνμύμπεημ (2μ Δεμμηηθό Σπμιείμ) ημ 4μ Γπαγγειμαηηθό Λύθεημ Πάηναξ
θαη ημ Ωδείμ Paganini. Πανάιιεια, ζα πανμοζηαζημύκ ηα πνμϊόκηα ημο
πνμγνάμμαημξ, ε ζομβμιή ηωκ ζομμεηεπόκηωκ μνγακηζμώκ, ε ηειηθή
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αλημιόγεζε ημο πνμγνάμμαημξ, εμπεηνίεξ από άημμα θαη θμνείξ πμο
ζομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα πωνίξ κα είκαη εηαίνμη θαζώξ θαη μ ακηίθηοπμξ
ηεξ ηειηθήξ ζοκάκηεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ πμο έγηκε ζημ Abruzzo από 1-7
Ιμοκίμο 2011. Σηε ζοκάκηεζε αοηή ζομμεηείπε θαη ε Πνμϊζηαμέκε
Γπηζηεμμκηθήξ θαη Παηδαγωγηθήξ Καζμδήγεζεξ Δ.Γ. Δοηηθήξ Γιιάδαξ θ.
Κνμύπε Γιεοζενία ζύμθωκα με ηα ιεγόμεκα ηεξ μπμίαξ: «ζημκ ημμέα ηεξ
Παηδείαξ θαη ημο Πμιηηηζμμύ μαξ εκώκμοκ πμιιά, εκώ ημ μόκμ, ζπεηηθά,
εμπόδημ είκαη ε γιώζζα, πμο θαη αοηό λεπενκηέηαη μέζω ηεξ παγθόζμηαξ
γιώζζαξ, ηεξ Μμοζηθήξ». Ο μμοζηθόξ επίιμγμξ ηεξ βναδηάξ ζα γίκεη με
παναδμζηαθή μμοζηθή από ημ μμοζηθό ζύκμιμ πμο εθπνμζώπεζε ηε πώνα μαξ
ζημ θμκηζένημ πμο έγηκε ζηεκ Πεζθάνα ζηηξ 5 Ιμοκίμο 2011.
Σεμακηηθή ζέζε ζημ πνόγναμμα θαη ζηεκ πανμοζίαζε θαηέπεη ημ
ζεμηκάνημ Γιιεκηθήξ Παναδμζηαθήξ Μμοζηθήξ δηάνθεηαξ 36 ωνώκ πμο έγηκε
ημ Σεπηέμβνημ ημο 2010 ζημ Μμοζηθό ζπμιείμ Πάηναξ θαη παναθμιμύζεζακ
50 εθπαηδεοηηθμί από ηεκ πενηθένεηα Δοηηθήξ Γιιάδαξ θάκμκηαξ πνάλε ηεκ
Δηα Βίμο Μάζεζε, εκώ πνμϊόκ αοημύ ημο ζεμηκανίμο είκαη έκα cd πμο
επμγναθήζεθε μεηά από ημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Απμθμνύθωμα ημο
πνμγνάμμαημξ οπήνλε ημ θεζηηβάι παναδμζηαθήξ έθθναζεξ «Νηθεθόνεηα
2011» πμο έγηκε ζηηξ 10 Απνηιίμο ζημ αμθηζέαηνμ ημο ΑΤΓΙ Πάηναξ, με 880
ζομμεηέπμκηεξ από 32 δηαθμνεηηθμύξ θμνείξ από όιε ηεκ Γιιάδα. Ο
ακηίθηοπμξ ηεξ εθδήιωζεξ ήηακ ηενάζηημξ, έθακε γκωζηό ημ πνόγναμμα θαη
πνόβαιε ηεκ ειιεκηθή θαη ηηαιηθή παναδμζηαθή μμοζηθή θαη ηηξ
δναζηενηόηεηεξ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ γύνω από ηα
Γονωπαϊθά πνμγνάμμαηα, ζε όιε ηεκ Γιιάδα.
Όπωξ δηαπίζηωζε ε Σοκημκίζηνηα ημο Πνμγνάμμαημξ, θ. Ταζμύια
Βαζηιηθή, πμο έιαβε μένμξ ωξ εθπνόζωπμξ ηεξ Πενηθενεηαθήξ μαξ Δ/κζεξ
ζημ ζοκέδνημ γηα ηα πνμγνάμμαηα Comenius Regio, ζημ Bordeaux ηεξ
Γαιιίαξ, έγηκε ακαθμνά ηεξ ζογθεθνημέκεξ μεζόδμο ωξ θαιήξ πναθηηθήξ γηα
ηε δηάδμζε εκόξ εονωπαϊθμύ πνμγνάμμαημξ. Η θαηκμημμία αοηή
επηβεβαηώζεθε από ηε μεγάιε ακαγκωνηζημόηεηα ηεξ Πενηθενεηαθήξ μαξ
Δ/κζεξ, πμο ήδε οπήνπε ζπεηηθά με ηηξ δνάζεηξ μαξ ζηα Γονωπαϊθά
πνμγνάμμαηα από ηηξ ιμηπέξ ειιεκηθέξ Πενηθενεηαθέξ Δηεοζύκζεηξ
Γθπαίδεοζεξ.
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