
Δελτίο Τύπου 

Νέες εμπειρίες, νέες φιλίες, μοναδικές εικόνες προστέθηκαν σε όλα όσα το 

πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο R.A.I.N.B.O.W. και θέμα τη φιλαναγνωσία έχει 

προσφέρει στους συμμετέχοντες του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου. 

Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη θεματική ενότητα του προγράμματος με τίτλο Live 

Library (Ζωντανή Βιβλιοθήκη) κατά τη διάρκεια της οποίας ιδιαίτεροι 

προσκεκλημένοι στο σχολείο μας μοιράστηκαν μαζί μας το βιβλίο της ζωής τους, οι 

μαθητές Λερογιάννη Σταυρούλα, Γιαννιώτη Νικολέτα, Καγκαράς Γιώργος και 

Καραγιάννης Αιμίλιος συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Δημήτρη Αντωνίου, 

Χριστίνα Ξώλια και Μαρία Τσιαμτσιούρη εκπροσώπησαν το σχολείο στην 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βρότσλαβ (Wroclaw) της Πολωνίας από τις 

10 έως τις 16 Μαρτίου. Την ελληνική ομάδα μαζί με εκείνες της Ισπανίας, της 

Κροατίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας υποδέχτηκαν στο σχολείο οι Πολωνοί 

οικοδεσπότες σε μια τελετή με τοπικό χρώμα και διασκεδαστικά παιχνίδια. Στη 

συνέχεια μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα διαφόρων τάξεων, 

στο πλαίσιο του «εκπαιδευτικού περιπάτου», ενός συστήματος αξιολόγησης που 

εφαρμόζεται στο Πολωνικό σχολείο , το οποίο μάλιστα θεωρείται πρότυπο σε 

ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα οι Έλληνες μαθητές είχαν προετοιμάσει με τη 

βοήθεια των συνοδών εκπαιδευτικών τους ένα διαδραστικό μάθημα ελληνικής 

γλώσσας με τη χρήση προβολής, τη δημιουργία λεξικού και ενός παιχνιδιού, 

ενθουσιάζοντας τους μαθητές της Γ’ τάξης που το παρακολούθησαν. Η πρώτη μέρα 

ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των εργασιών από τους μαθητές και ένα κουίζ 

γνώσεων σχετικά με τη χώρα φιλοξενίας. Τη δεύτερη μέρα είχε προγραμματιστεί 

επίσκεψη στον τοπικό ζωολογικό κήπο και συμμετοχή σε εργαστήριο- ξενάγηση με 

θέμα την προστασία ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. Την Τέταρτη 13/3 σειρά 

είχαν τα εργαστήρια στην βιβλιοθήκη πολυμέσων με θέμα δημοφιλή λογοτεχνικά 

έργα από όλο τον κόσμο και το Σπίτι της Ευρώπης, τον τοπικό φορέα ενημέρωσης 

σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στην Περιοχή των Τεσσάρων Δογμάτων, μια περιοχή στο κέντρο της πόλης 

στην οποία σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους λειτουργούν λατρευτικοί χώροι 

τεσσάρων θρησκειών, αποδεικνύοντας την ομαλή συνύπαρξη λαών και πολιτισμών 

στην ίδια πόλη. Ακολούθησε περίπατος στο Νησί Όστροβ Τούμσκι  (Ostrow 

Tumski), επίσκεψη στον Καθεδρικό ναό με την υπέροχη θέα από το ψηλό 

καμπαναριό του και την μοναδική κεντρική πλατεία με τα πολύχρωμα κτίρια. Η 

επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στο μουσείο Παν Ταντέους (Pan Tadeus) 

κατά την οποία παρουσιάστηκε το ομώνυμο διάσημο πολωνέζικο λογοτεχνικό 

κείμενο. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με την 

ιστορία του χαρτιού και την εκτύπωση με την τεχνική έμπρου (ebru) .Η μέρα έκλεισε 

με την τελετή αποχαιρετισμού στο σχολείο, κατά την οποία βραβεύτηκαν οι ομάδες 

που  κατάφεραν να φωτογραφήσουν τα περισσότερα αγαλματίδια νάνων- του 

συμβόλου της πόλης- κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας και την συμμετοχή των 

μαθητών σε ένα συναρπαστικό βραδινό πάρτι στο σχολείο. Επόμενος σταθμός του 

προγράμματος είναι η Ελλάδα και η πόλη του Καρπενησίου στα μέσα Μαΐου. Με 



βάση την εμπειρία και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών του 3
ου

 

δημοτικού σχολείου και με την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη του συλλόγου 

γονέων και των τοπικών φορέων, ευχαριστώντας παράλληλα και την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας για την οικονομική κάλυψη της μεταφοράς των αποστολών μας 

προς και από την Αθήνα, ελπίζουμε για μια ακόμη φορά να αποτελέσουμε τους 

καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας σε όλη την Ευρώπη.       

 

 

 

Εκ του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου 


