
Δελτίο τύπου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας για το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Erasmus+ KA1(Κινητικότητα Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 

   Στα πλαίσια του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  ΚΑ1 

(Κινητικότητα Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υλοποιεί το Σχολείο μας  για το 

σχολικό έτος 2015-16 με τίτλο: " Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, τα φτερά μας 

στην αναβάθμιση, εξέλιξη και διεθνοποίηση του Σχολείου μας", την εβδομάδα από 

16-20 Μαΐου υποδεχτήκαμε Κύπριους και Λετονούς εκπαιδευτικούς. Με την 

συγκεκριμένη κινητικότητα ολοκληρώνεται και το πρόγραμμά μας, το οποίο 

περιελάμβανε 2 σεμινάρια σε Μάλτα και Λονδίνο, παρατήρηση διδασκαλίας (Job 

Shadowing) στη Λετονία και διδασκαλία σε σχολείο της Κύπρου. 

   Σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε, στην 

αίθουσα τελετών του  Σχολείου και ώρα 10:15, εκδήλωση η οποία περιελάμβανε την 

παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Κύπρου και της Λετονίας καθώς και 

την Τελετή Υποδοχής των εταίρων Εκπαιδευτικών. Επίσης η  εκδήλωση αποτέλεσε 

και μέρος της διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αφού ο   

διευθυντής του σχολείου στο χαιρετισμό του μίλησε για τα οφέλη που προσφέρουν τα 

προγράμματα  κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο σε προσωπικό 

επίπεδο, όσο και  σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τοπικής κοινωνίας. Το απόγευμα 

της ίδιας μέρας οι εταίροι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στην Αγία Παρασκευή και τον 

Προφήτη Ηλία από τον κ. Χρήστο  Καρακουλάκη. Επίσης επισκέφτηκαν το 

οινοποιείο "Οι Δύο Φίλοι" και το παραδοσιακό κατώι " το κελάρι του Ταπνού". 

    Την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από την Κύπρο δίδαξαν 

θέματα σχετικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και παρουσίασαν 

την ιστορία του νησιού τους στους μαθητές της Πρώτης Και της Δευτέρας τάξης, ενώ 

οι εκπαιδευτικοί από τη Λετονία παρακολούθησαν Φυσική και Μαθηματικά στην Ε1΄ 

τάξη, Μελέτη Περιβάλλοντος στην Δ΄ τάξη καθώς και μια βιωματική προσέγγιση της 

Ιστορίας από τις τάξεις  Ε' & ΣΤ΄. Το απόγευμα της ίδιας μέρας επισκέφτηκαν τα 

σημεία ενδιαφέροντος της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα οι επισκέψεις ξεκίνησαν από το 

Αρχοντικό Δόλκηρα, όπου ένα χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Μαρκίδες-Πούλιου, 

χόρεψε δημοτικούς χορούς, έγινε ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Δόλγκηρα από 

τον κ. Δημήτριο Σιάσιο και τους προσφέρθηκαν διάφορα κεράσματα. Στη συνέχεια 

επισκέφτηκαν την Παλαιοντολογική Συλλογή στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας, 



όπου και ξεναγήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Μπόντα. Οι επισκέψεις έκλεισαν με το 

 Εκκλησιαστικό Μουσείο όπου ξεναγήθηκαν από την κ. Σουζάννα Σιαμσιάρα .  

   Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, Διεθνής Ημέρα Μουσείων, οι συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί από την Κύπρο και τη Λετονία,  συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς 

του Σχολείου, επισκέφτηκαν το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, το Νεκρομαντείο στον 

Αχέροντα ποταμό, το Σπήλαιο Περάματος στα Γιάννενα και το Μουσείο Κέρινων 

Ομοιωμάτων του Βρέλη.  

   Την Πέμπτη 19 Μαΐου οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στη Δημόσια 

Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας "Μανούσεια", στην οποία ξεναγήθηκαν 

από τη Διευθύντρια κ. Ανδρομάχη Μποσταντζή. Στη συνέχεια οι Λετονές 

 Εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν Ιστορία, Γεωγραφία και Φυσικά στην  ΣΤ΄ Τάξη 

καθώς και θεατρική Αγωγή στην Ε'2 τάξη, ενώ οι Κύπριοι δίδαξαν την ιστορία και 

την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου στις τάξεις Γ΄& Δ΄. Στη συνέχεια 

επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Νεράντζη-Αϊβάζη, τη Σπηλιά του Δράκου 

και την Παναγία Μαυριώτισσα στην Καστοριά, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς 

του Σχολείου.  

   Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, οι Λετονές  παρακολούθησαν τους Κύπριους να 

παρουσιάζουν την ιστορία, καθώς και θέματα σχετικά με την άυλη πολιτιστική 

κληρονομιά  του νησιού τους στους μαθητές των τάξεων Ε΄ & ΣΤ΄. Στη συνέχεια  οι 

εταίροι μας εκπαιδευτικοί πήγαν στον Άγιο Χριστόφορο και παρακολούθησαν  τους 

 μαθητές της Πρώτης τάξεις που έπαιξαν ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια. Την 

5η ώρα οι Λετονές παρακολούθησαν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος από τη 

Β΄ τάξη, ενώ οι Κύπριοι ολοκλήρωσαν τη διδασκαλία τους στου μαθητές των 

μεγάλων τάξεων, όπου χόρεψαν με την  τατσιά, δοκίμασαν τις φλαούνες και 

τραγούδησαν το «Χρυσοπράσινο φύλλο». Τελειώνοντας έγινε η αξιολόγηση της 

διδασκαλίας με ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τρόπο, τον οποίο παρακολούθησαν και 

οι Λετονές. 

   Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε  η  τελετή αποχώρησης που ετοίμασε το Σχολείο 

μας. Στην αίθουσα Τελετών του Σχολείου χορευτικό τμήμα του ιππικού Συλλόγου 

«Άγιος Μόδεστος» χόρεψε δημοτικούς χορούς , η χορωδία του ΚΑΠΗ Σιάτιστας 

τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια,  οι κυρίες του ΚΑΠΗ πρόσφεραν πλούσια 

παραδοσιακά εδέσματα στους φιλοξενούμενούς μας και απονεμήθηκαν τα διπλώματα 



συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς από την Κύπρο και τη Λετονία. Οι φιλοξενούμενοί 

 μας δοκίμασαν μια ακόμα έκπληξη. Μέλη του ιππικού συλλόγου «Άγιος Μόδεστος» 

έφεραν τα άλογά τους στολισμένα στην αυλή του Σχολείου για να τα δουν και να τα 

ιππεύσουν , αν το ήθελαν.   Στη συνέχεια επισκέφτηκαν και το εργαστήριο γούνας 

Ζυμάρα-Ψιάνου.  Ο επίλογος του προγράμματός μας δόθηκε στην παραδοσιακή 

κατοικία της κ. Τατιάνας Ντέρου-Τσιότσιου, όπου η  Τατιάνα μας ξενάγησε με τον 

δικό της μοναδικό τρόπο και οι φιλοξενούμενοί μας έφυγαν με τις καλύτερες 

εντυπώσεις από την πόλη μας. 

   Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά μας ως παιδαγωγική ομάδα οφείλουμε να 

ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος από την έναρξη του μέχρι την ολοκλήρωσή του. 

Φορείς-Σύλλογοι: Δήμος Βοΐου, Σύλλογος Αμπελουργών "Άγιος Τρύφωνας", Ιππικός 

Σύλλογος "Άγιος Μόδεστος" Πολιτιστικός Σύλλογος "Μαρκίδες Πούλιου", 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατινής 

Ξεναγήσεις: Γκουτζιαμάνη  Γεωργία,  Καρακουλάκης Χρήστος, Μπόντας Γεώργιος, 

Μποσταντζή Ανδρομάχη, Ντέρου Τατιάνα, , Σιαμσιάρα Σουζάννα, Σιάσιος 

Δημήτριος,  

Εισηγήσεις: Μπόντα Καλλιόπη 

Κατασκευή μακέτας αρχοντικού "Πούλκως":  Ζαχομήτρου Μαρία -  Εμμανουήλ 

Λάζαρος 

Ορχήστρες: «Παύλος Μελάς» του Χάρη Σαλαγκιώτη, «Αρίονες» του Θοδωρή 

Κατσαώρα 

Φωτογραφικό υλικό:- http://www.siatistanews.gr/ekdiloseis-

ekatontaetias/ekdiloseis_ekatontaetias-2o_Dimotiko_eikones.html (Από την  εκδήλωση 

του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της Σιάτιστας από τον οθωμανικό ζυγό  με τίτλο «Στιγμές από τη ζωή της 

Σιάτιστας άλλοτε... και τώρα…»)  -www.siatista.info 

Βιβλιογραφία: Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής Υπό Φιλίππου 

Αν. Ζυγούρη 

Τελετή υποδοχής-αποχώρησης:  ΚΑΠΗ Σιάτιστας 



Όλους όσους  βοήθησαν με μεγάλη προθυμία και ευχαρίστηση στην υλοποίηση του 

προγράμματός μας από την έναρξη του μέχρι την ολοκλήρωσή του και στους οποίους 

θα αποσταλούν προσωπικές ευχαριστίες. 

Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Μαθητών του Σχολείου 

που ήταν δίπλα μας  και μας στήριξε παντοιοτρόπως στην όλη μας προσπάθεια. 

 

Η παιδαγωγική ομάδα 

 

 

 

 

 


