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∆ελτίο Τύπου 
 

«Έλα και τραγούδα: Λαϊκές Παραδόσεις» 
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιουνίου, στο Νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, η εκδήλωση ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
προγράμματος Comenius Regio «Έλα και τραγούδα: Λαϊκές Παραδόσεις». Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από 
την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης με την 
καθοδήγηση και την στήριξη του Περιφερειακού ∆ιευθυντή κ. Γεώργιου 
Παναγιωτόπουλου. Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κα Σίντυ Τασούλα 
και τοπικοί εταίροι το 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Πάτρας (Στρούμπειο), το 
Μουσικό Σχολείο Πάτρας  και το Ωδείο Paganini, ενώ διακρατικός εταίρος 
είναι το Περιφερειακό Σχολικό Γραφείο του Abruzzo της Ιταλίας.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν τοπικές αρχές, διευθυντές 
εκπαίδευσης, προϊστάμενοι γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές 
σχολείων, μουσικοί, γυμναστές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Εκεί 
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, ο ρόλος των τοπικών εταίρων, οι εμπειρίες 
που αποκόμισαν από αυτή την συνεργασία, καθώς και τα αποτελέσματα της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης του προγράμματος. Παράλληλα, απευθύνθηκε 
ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας προς όλα τα σχολεία της περιφέρειας αλλά 
και τους πολιτιστικούς φορείς. Η ιδέα προέκυψε μέσα από την διαμορφωτική 
αξιολόγηση του προγράμματος, την οποία έκανε η μουσικολόγος Μαρία Ρέντιτ. 
Με αυτόν τον τρόπο, δήλωσε η συντονίστρια του προγράμματος, «Θα 
μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα στέρεο δίκτυο συνεργασίας, που θα ισχυροποιεί 
την τυπική αλλά και την άτυπη μάθηση, ενισχύοντας την πολιτιστική μας 
ταυτότητα. Έτσι, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αυξήσουν τις γνώσεις τους 
για την δική τους πολιτιστική ταυτότητα αλλά και για αυτή της περιφέρειας 
του εταίρου. Η δυνατότητα συνεργασίας και σχετικές πληροφορίες 
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παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
http://www.comeniusregiopde.gr ».  

Η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας κα Ελευθερία Κρούπη 
χαιρέτισε την εκδήλωση, λέγοντας ότι «Πάντοτε μέσα από αυτά τα 
προγράμματα έχουμε να αποκομίσουμε μόνο θετικά στοιχεία, τόσο σε επίπεδο 
επικοινωνίας και γλώσσας όσο και σε επίπεδο πολιτιστικών ανταλλαγών».  

Τέλος, τον μουσικό επίλογο έκανε το μουσικό σχήμα Ευήκοον Μέλος 
με παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ευρώπη, ενώ τραγούδησε η Λένα 
Σουρμελή και η μαθήτρια Αναστασία Κυριαζή. 
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