
                             
 

                                                                                                                 Ορμύλια 20 Οκτωβρίου 2021 

                                                         Ενημερωτικό δελτίο 
 
     Το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας Χαλκιδικής συμμετέχει και κατά το τρέχον Σχολικό Έτος 
2021-22 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+ . 
    Το πρόγραμμα το οποίο συντονίζει το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας έχει τίτλο “European 
Food Adventures”, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και συμμετέχουν σε αυτό 6 χώρες 
: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρος και Τουρκία.  
Οι ημέρες Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021  αποτέλεσαν μέρες 
γιορτής για το σχολείο μας καθώς στο Σχολείο μας υλοποιήθηκαν δράσεις για τις ημέρες 
Erasmus, «Erasmusdays 2021». 
    Η αίθουσα εκδηλώσεων και οι αίθουσες των τμημάτων στολίστηκαν με κατασκευές 
των μαθητών και όλοι οι μαθητές τραγούδησαν τον ύμνο του προγράμματός μας. 
Τα τμήματα παρουσίασαν τις δράσεις τους που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον Erasmus+.  
Συγκεκριμένα για τις συμμετέχουσες χώρες παρουσιάστηκαν: η σημαία, ο χάρτης, τα 
αξιοθέατα, η τοπική κουζίνα, τα παραδοσιακά τους παιχνίδια και ακούστηκε ο εθνικός 
ύμνος της καθεμιάς από αυτές. Επιπλέον, κάποιοι  μαθητές έπαιξαν παραδοσιακά 
παιχνίδια των χωρών και κάποιοι μαγείρεψαν.  
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα οφέλη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στα 
προγράμματα Comenius παλαιότερα και τώρα στα Erasmus+, μιας και το σχολείο μας 
έχει μακρά εμπειρία με τη συμμετοχή του σε 4 έως τώρα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  
Στο τέλος, γύρω από μία τράπεζα εδεσμάτων και ποτών των συνεργαζόμενων χωρών, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ του 
Σχολείου, κάνοντας απολογισμό της πορείας του έργου και σχεδιασμό των επόμενων 
δραστηριοτήτων και κυρίως της επικείμενης συνάντησης που θα γίνει στην πόλη 
Valencia της Ισπανίας με τη συμμετοχή 3 εκπαιδευτικών και 4 μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου Ορμύλιας  από 24 /10/2021 έως 30/10/2021 . 
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