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ΩΚΡΑΣΖ 
COMENIUS 

ΓΡΑΖ 1 

Επξωπαϊθό Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα 

Δηαιπικό ζσολείο 
Έληππν ζπκκεηνρήο 

ρνιηθό έηνο 1999-2000 
 

1. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο Δ.Δ.Π. 
 
Α. Σίηλορ ππογπάμμαηορ 

Children of Europe Σα παηδηά ηες Γσρώπες 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
 
Β. Πεπίλητη ππογπάμμαηορ 

Σμ πνμηεηκόμεκμ ζπέδημ πνμβιέπεη ζοιιμγή εκεμενςηηθμύ οιηθμύ από ημοξ ίδημοξ ημοξ 

μαζεηέξ ημο ζπμιείμο, δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθά με θάζε θαηεγμνία-ζέμα, θαη ζηε 

ζοκέπεηα, ακηαιιαγή ημο οιηθμύ μεηαλύ όιςκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιείςκ. ημ ηέιμξ 

ημο πνμγνάμμαημξ πνμβιέπεηαη ε παναγςγή θοιιαδίμο, βηκηεμθαζέηαξ θαη ζειίδςκ ζημ 

INTERNET. Οη δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ αθμνμύκ ηηξ ζομμεηέπμοζεξ πώνεξ , 

ηηξ παναδμζηαθέξ εκδομαζίεξ, ημ πμνό, ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα θαη ημ ζπμιείμ, ηεκ 

ανπηηεθημκηθή, ηα παηπκίδηα οπαίζνημο πώνμο, ημοξ εμνηαζμμύξ, ηηξ εθδειώζεηξ, ηεκ 

πμίεζε, ηεκ πανάδμζε, ηε πεηνμηεπκία θαη ηε μμοζηθή.  

 

Οη δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ γηα ημ πνώημ έημξ (ΜΑΡΣΙΟ 2000 ΑΤΓΟΤΣΟ 

2001) είκαη: 

"Γκωρίδοκηας ο έκας ηοκ άιιο" Γπηθμηκςκία μεηαλύ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιείςκ μέζς 

ηαποδνμμείμο θαη μέζς INTERNET. Αιιειμγναθία μαζεηώκ. Παναγςγή θοιιαδίμο γηα ημ 

ζπμιείμ πμο ζα πενηέπεη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ημπμζεζία, ηηξ αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ, ηα 

μαζήμαηα, ηα παηπκίδηα ηεξ αοιήξ, ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ημο ζπμιείμο θαη εμενμιόγημ 

ζπμιηθώκ δναζηενημηήηςκ. 

"Ποίεζε" Γμνηαζμόξ εκόξ πμηεηή ή ηεξ πμίεζεξ θάζε πώναξ. Οη μαζεηέξ ζα απαγγείιμοκ 

έκα πμίεμα ημ μπμίμ ζα επμγναθεζεί θαη μαδί με ζύκημμε πενίιερε ζα ζηαιεί ζε όια ηα 

ζπμιεία. Βηκηεμζθόπεζε απαγγειηώκ θαη θςημγνάθεζε ηςκ παηδηώκ. Ακηαιιαγή μεηαλύ 

ηςκ ζπμιείςκ. 

"Μοσζηθή θαη Χορός" Κάζε ζπμιείμ ζα δηαιέλεη έκα παναδμζηαθό πμνό. Θα γίκεη 

επμγνάθεζε θαη βηκηεμζθόπεζε πμο ζα ζηαιεί ζε όια ηα ζπμιεία μαδί με μδεγίεξ γηα ηα 

βήμαηα ημο πμνμύ. Γπίζεξ μη μαζεηέξ ζα δηαιέλμοκ έκα μμκηένκμ ηναγμύδη πμο ζα 

πμνέρμοκ όιμη μαδί θαη ζα ζηείιμοκ ζηα άιια ζπμιεία ηε μμοζηθή θαη βηκηεμζθόπεζε ημο 

πμνμύ.  

Χώρος προβοιής ηςκ ζπμιείςκ από ηηξ άιιεξ πώνεξ. Ακηαιιαγή οιηθμύ μεηαλύ ηςκ 

μαζεηώκ όπςξ αθίζεξ, θάνηεξ, ακαμκεζηηθά, ζεμαίεξ θ.ι.π. Οη μαζεηέξ θάζε ζπμιείμο ζα 

πνμεημημάζμοκ 5 είδε πμο ζα ζηείιμοκ ζε όια ηα ζομμεηέπμκηα ζπμιεία. 
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Βηκηεοζθόπεζε. Θα βηκηεμζθμπμύκηαη όιεξ μη δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ από 

θάζε ζπμιείμ πςνηζηά θαη ζηε ζοκέπεηα ζα γίκεη ακηαιιαγή μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ. Η 

βηκηεμζθόπεζε ζα πενηιαμβάκεη ημοξ ίδημοξ ημοξ μαζεηέξ, πενηήγεζε ζημοξ πώνμοξ ημο 

ζπμιείμο, παναδμζηαθμύξ θαη μμκηένκμοξ πμνμύξ, πμίεζε. 

Ακαμεκόμεκα αποηειέζμαηα 
 Δηεύνοκζε ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο ζπμιείμο 

 Υνήζε κέςκ ηεπκμιμγηώκ 

 Γονςπασθή ζοκείδεζε με ηεκ ακηαιιαγή γκώζεςκ θαη εμπεηνηώκ. Γλμηθείςζε θαη 

ζεβαζμόξ άιιςκ πμιηηηζμώκ 

 Απόθηεζε γκώζεςκ γηα άιιεξ εονςπασθέξ πώνεξ, ηηξ παναδόζεηξ ημοξ θαη ηηξ 

ζοκήζεηέξ ημοξ 

 Υνήζε λέκεξ γιώζζαξ γηα επηθμηκςκία 

 

 

Γ. Ζλικία μαθηηών πος ζςμμεηέσοςν   5-13 
 
Γ. Ζμεπομηνία έναπξηρ ηος ππογπάμμαηορ  Μάξηηνο 2000 
 
 
 

2. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν ζηο 
ππόγπαμμα 

 
Α. ςνηονιζηικό ζσολείο 
 

Επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζπληνληζηηθνύ ζρνιείνπ STONEYHILL PRIMARY SCHOOL 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 

CLAYKNOWES WAY 

MUSSELBURGH 

EH21 6 UNITED KINGDOM 
Σειέθωλν 
Fax 
Δηεύζπλζε e-mail 

 

Επίπεδν θαη ηύπνο: 
Πεξηνρή: 

Α/ζμηα Γθπαίδεσζε 

Ημηαζηηθή 

Αξηζκόο εθπ/θώλ: 9 πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ: 293 Αγόξηα: 138 Κνξίηζηα: 155 

 

Β. Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ζπληνληζηή ηνπ Ε.Ε.Π.  Susan Simkins 
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Γ. Δηαιπικό ζσολείο 
Επίζεκε νλνκαζία ηνπ αηηνύληνο ζρνιείνπ Β΄ Δεμοηηθό τοιείο Αρταγγέιοσ  
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 

 

85102  Αρτάγγειος Ρόδοσ 

ΓΛΛΑΔΑ 
Σειέθωλν 
Fax 
Δηεύζπλζε e-mail 

0030 244 22277 

0030 244 24277 

el-arxaggelou@rho.forthnet.gr 
Επίπεδν θαη ηύπνο: 
Πεξηνρή: 

Α/ζμηα Γθπαίδεσζε 

Ημηαζηηθή 

Αξηζκόο εθπ/θώλ: 15 πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ:  206 Αγόξηα: 98 Κνξίηζηα: 108 

Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ: Φράγθος Γμμακοσήι 

 

Β. Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ππεπζύλνπ γηα ην Ε.Ε.Π.  Μαηδάκος Δεμήηρες 
 

3. Πποϋπολογιζμόρ 

ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟ Δ ECU 
Σαμίδη θαη ζπλαθείο δαπάλεο  

Σαμίδη ηωλ δηδαζθόληωλ 550 
Δηακνλή 350 
Γεύκαηα 100 

 
Μεηάθξαζε, θωηνηππίεο, ηειέθωλν, fax, e-mail 400 
Γξαθηθή ύιε, βηβιία, αλαιώζηκα, ινγηζκηθό θηι. 400 
Παξαγωγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ (εθηύπωζε, βηληενζθόπεζε, 
δηάδνζε θηι.) 

700 

ΤΝΟΛΟ 2500 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ ΩΚΡΑΣΖ/COMENIUS 2500 
 

Τπεύθςνη Γήλυζη 
"Ο θάηωζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηώλω όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ αίηεζε, είλαη ζύκθωλα κε όζα γλωξίδω, νξζέο." 
 
Αξράγγεινο Ρόδνπ, 26/10/1999 
 
Ο Τπεύζπλνο γηα ην Ε.Ε.Π.                                                   Ο Δηεπζπληήο 
 
 
 
 

  ΜΑΣΖΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΗ                                          ΦΡΑΓΚΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 


