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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 

   

Το 11ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229, 

συνεργαζόμενο με σχολεία από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την 

Φινλανδία. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν 

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στα συνεργαζόμενα σχολεία 

του Βελγίου και της Φινλανδίας, μελετώντας τα εκπαιδευτικά συστήματα 

των χωρών και συμμετέχοντας στις προγραμματισμένες κοινές δράσεις 

του προγράμματος Erasmus+. 
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Ο τίτλος του σχεδίου δράσης έχει τίτλο «Healthy reporters around 

Europe» - «Υγιείς δημοσιογράφοι σε όλη την Ευρώπη» και έως τώρα 

έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής δράσεις: 

- Διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων 

για τον τελικό λογότυπο του προγράμματος.  

- Σχεδίαση, ανταλλαγή και έκθεση Χριστουγεννιάτικων καρτών και 

ευχών μεταξύ όλων των σχολείων. 

- Συλλογή, αποτύπωση και ανταλλαγή παραδοσιακών 

χριστουγεννιάτικων συνταγών και ακολούθως αντίστοιχων 

εδεσμάτων, κατά τις εκπαιδευτικές συναντήσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών.  

- Δημιουργία και διαδικτυακή δημοσίευση ενός πεντάγλωσσου 

λεξικού που περιλαμβάνει λέξεις που αφορούν υγιεινά εδέσματα. 

- Συλλογή, δημοσίευση και εκπαιδευτικές δράσεις με τους μαθητές 

όλων των σχολείων, σχετικά με τις παραδοσιακές νηστείες όλων 

των μεγάλων θρησκειών του κόσμου και τη συνεισφορά τους στην 

υγεία των ανθρώπων. 

- Κάθε σχολείο οργάνωσε μια σειρά μαθημάτων «γιόγκα» με 

καινοτόμα θέματα για παιδιά, που προάγουν τη συναισθηματική 

και σωματική υγεία.  

- Όλα τα σχολεία αφιέρωσαν μια σειρά μαθημάτων σχετικά με τη 

συμβολή του αθλητισμού στην υγεία. Επισκέψεις αθλητών στα 

σχολεία και μαθητών σε αντίστοιχα αθλητικά κέντρα έλαβαν χώρα 

σε όλες τις χώρες. 

- Το πρόγραμμα συνεχίζεται για άλλο ένα σχολικό έτος με 

ενδιαφέρουσα θεματολογία. 
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Ελισάβετ Καλαϊτζίδου – εκπαιδευτικός ΠΕ70, Προϊσταμένη του Σχολείου 

Ευστράτιος Αλεξίου – εκπαιδευτικός ΠΕ70, υπεύθυνος του 
προγράμματος «Erasmus+» 

Στο πλαίσιο της δράσης “Erasmusdays”, αναρτήθηκαν στο 
νοσοκομείο όπου στεγάζεται το Σχολείο μας, φωτογραφίες και 
ενημερωτικά των δραστηριοτήτων του προγράμματος, στο 
συμμετέχουμε. 

Εστάλη δελτίο τύπου στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης.  

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες των εκδηλώσεων: 

 

 Η είσοδος του σχολείου μας 
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 Καθημερινή εργασία μαθητών 

 «Healthy Reporters Around 

Europe» 

 

 Η σημασία της ελληνικής 

Αλφαβήτου 
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  Το λογότυπο του σχολείου μας στα 

αγγλικά  

  Το λογότυπο του προγράμματος 

Εράσμους και του Σχολείου μας. 
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   Οι σκάλες που 

οδηγούν στο σχολείο μας 

  Η επιβράβευση του προγράμματός 

μας από τον Ευρωπαϊκο Εκπαιδευτικό Οργανισμό «E-twinning». 

 Ανάρτηση της έρευνας του Ιάπωνα 

καθηγητή κ. Μασάρου EMOTO για το νερό.  
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  Μήνυμα περί υγείας…. 
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