
 

Βράβευση 19ου Δ.Σ. Σερρών για το πρόγραμμα ERASMUS+ 

με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 

Κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 οι μαθητές του 19ου Δημοτικού 
Σχολείου Σερρών (τμήμα γαλλικών) και με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 
γαλλικής γλώσσας Μακρυπούλια Σταματούλας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Erasmus+ 2020 που αφορά «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», με 
τίτλο ESCALES, «L’Europe pour s’ouvrir à la Citoyenneté et à l' Engagement 
par le Sport» («Η Ευρώπη ως μέσο προσέγγισης της Πολιτειότητας και της 
Ενασχόλησης με τον Αθλητισμό) το οποίο εντάσσεται στον άξονα συνεργασίας με 
γενικό τίτλο «Partageons tous ensemble la passion des Jeux» («Ας μοιραστούμε 
όλοι μαζί το πάθος για τους Ολυμπιακούς αγώνες»).  

Το πρόγραμμα ERASMUS+ περιλάμβανε  διμερείς ανταλλαγές που υλοποιήθηκαν 
τον Μάιο 2022 με την στήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και υπό 
τον συντονισμό, για την Ελλάδα, του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος σε 
συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Οι Γάλλοι μαθητές ήρθαν στις 
Σέρρες από τις 4 μέχρι τις 9 Μαΐου 2022 και οι Έλληνες μαθητές μετακινήθηκαν 
στην πόλη Caen της Γαλλίας από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2022, έχοντας την 
ευκαιρία να γνωριστούν από κοντά, να χρησιμοποιήσουν τη γαλλική γλώσσα σαν 
όχημα επικοινωνίας με συνομηλίκους τους στη Γαλλία, καθώς και να γνωρίσουν τα 
πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής που επισκέφτηκαν. 

Κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος οι Έλληνες μαθητές συνεργάστηκαν με 
Γάλλους συνομηλίκους τους που ήταν μαθητές στο σχολείο École d’Application La 
Haié Vigné που βρίσκεται στην πόλη Caen στη Βόρεια Γαλλία (Νορμανδία) με 
υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Carole MIGACZ. Δημιούργησαν μία διαδικτυακή 
σχολική τάξη στην πλατφόρμα συνεργασίας και αδελφοποίησης σχολείων 
Twinspace του e-Twinning που είναι μία Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας 
σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν χρήση εργαλείων Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν 



κοινωνικά, παιδαγωγικά και πολιτισμικά οφέλη, μοιράζονται τις απόψεις τους και 
δημιουργούν καινούργιες φιλίες. 

Με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 
2024 στο Παρίσι, οι Έλληνες και οι Γάλλοι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
με θέμα την εκπαίδευση στον Ολυμπισμό και τον Παραολυμπισμό, καθώς και την 
εκπαίδευση στην κοινωνική και πολιτική αγωγή οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην 
πλατφόρμα Twinspace. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) στη Γαλλία και 
στην Ελλάδα απέμεινε Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το πρόγραμμα ESCALES ως 
αναγνώριση ποιοτικού έργου που ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Η τελετή βράβευσης των μαθητών του 19ου Δ.Σ. Σερρών και της εκπαιδευτικού 
γαλλικής γλώσσας Μακρυπούλια Σταματούλας έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2022 
(ημέρα εορτασμού ημερών ERASMUS, Erasmus Days) από την πρέσβειρα e-
Twinning στις Σέρρες κα Θεοδώρα Γκένιου, εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας.  Ο 
Διευθυντής του 19ου Δ.Σ. Σερρών, Γεώργιος Ποργιόπουλος έδωσε βεβαιώσεις 
συνεργασίας στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παιδαγωγική 
ομάδα του έργου ERASMUS+ και συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του 
προγράμματος Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκαν επίσης εκ μέρους του 
Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες -Fosses η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αργυρούλα Θεοδωρίδου και η Ταμίας Δέσποινα Γρηγοριάδου. Η Πρόεδρος 
Αργυρούλα Θεοδωρίδου συνεχάρη τους Έλληνες μαθητές για την επιτυχία τους που 
οφείλεται στην ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS, για την 
υλοποίηση δράσεων που προάγουν την συνεργασία και τις ιδέες του αθλητισμού και 
αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας που επιτρέπει την 
επικοινωνία με γαλλόφωνους ομιλητές σε όλον τον κόσμο. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι ενώνουν  αθλητές και αθλήτριες από 
όλες τις χώρες του Κόσμου  και συγκεντρώνουν τα βλέμματα των ανθρώπων απ’ όλο 
τον κόσμο.  

«Ας μοιραστούμε  το πάθος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!» 

 

 


