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Στο πλαίσιο του διετούς

Multiguide, 2012-2014), που

16 µαθητές και  21 εκπαιδευτικοί

Πολωνία, Λιθουανία, Ρουµανία

Κατά  τη διάρκεια

µαθητών στην Τρίπολη, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

από τους ξένους διδάσκοντες

διαφορετικές εκπαιδευτικές

σχολείου µας θα παραδώσουν

συναδέλφους, όπως και 

εκπαιδευτικές συσκέψεις

επισκέψεων στα πιο αξιόλογα

νοµού και της ευρύτερης περιοχής

και κατανόηση της πολιτιστικής

καταστήσουν γνωστή σε εκπαιδευτικούς

των δραστηριοτήτων και οι

στην ειδική ιστοσελίδα του προγράµµατος

Οι 16 φίλοι-επισκέπτες

των οποίων τα παιδιά φοιτούν

συµµαθητές τους στο 

δραστηριότητες του σχολείου

παραµονής τους, ενώ, παράλληλα
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του διετούς προγράµµατος Comenius (µε τίτλο

2014), που έχει αναλάβει το 7ο ∆ηµοτικό σχολείο θα

εκπαιδευτικοί από τις χώρες Γαλλία, Τουρκία

Ρουµανία και Πορτογαλία, από τις 7 έως τις 13 Απριλίου

διάρκεια της παραµονής των ξένων δασκάλων, καθηγητών

Τρίπολη, θα πραγµατοποιηθούν στο σχολείο µας

ηλώσεων, θα διδαχθούν συγκεκριµένα µαθήµατα στους

διδάσκοντες, µε σκοπό την επαφή της σχολικής µας

εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους, ενώ οι εκπαιδευτικοί

παραδώσουν, αντιστοίχως, πρότυπες διδασκαλίες

και στους µαθητές τους. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν

συσκέψεις, ποικιλία πολιτιστικών ανταλλαγών, ενώ

αξιόλογα ιστορικά και τουριστικά αξιοθέατα της

ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, θα προωθήσουν

πολιτιστικής µας παράδοσης, κληρονοµιάς και ιστορίας

σε εκπαιδευτικούς και νέους από άλλες χώρες. Ό

και οι επιµέρους λεπτοµέρειες θα αναρτηθούν 

του προγράµµατος.  

επισκέπτες µαθητές θα φιλοξενηθούν από Ελληνικ

φοιτούν στο σχολείο µας, θα ακολουθήσουν τους

στο σχολικό πρόγραµµα, συµµετέχοντας 

σχολείου κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης

παράλληλα, θα ενσωµατωθούν πλήρως στο πρόγραµµα
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µε τίτλο European 

θα φιλοξενηθούν 

Τουρκία, Βουλγαρία, 

 13 Απριλίου 2013.  

, καθηγητών και 

σχολείο µας µια σειρά 

στους µαθητές µας 

µας κοινότητας µε 

εκπαιδευτικοί του 

διδασκαλίες στους ξένους 

πραγµατοποιηθούν 

ενώ µια σειρά 

αξιοθέατα της πόλης, του 

προωθήσουν τη γνώση 

ιστορίας και θα την 

χώρες. Όλα τα στοιχεία 

 στο διαδίκτυο, 

Ελληνικές οικογένειες, 

ακολουθήσουν τους Έλληνες 

συµµετέχοντας ενεργά στις 

συγκεκριµένης εβδοµάδας 

στο πρόγραµµα της 
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κάθε οικογένειας, µε αποτέλεσµα να έρθουν σε επαφή µε την καθηµερινότητα µιας 

τυπικής ελληνικής οικογένειας, όπως τις διατροφικές συνήθειες, την ψυχαγωγία, τη 

διαπαιδαγώγηση, κλπ.  

Η ευρύτερη σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, όπως και 

πολιτιστικοί και θεσµικοί φορείς, µε την ευκαιρία αυτής της σχολικής σύµπραξης, 

αγκαλιάζουν την προσπάθεια του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τρίπολης και στηρίζουν 

εµπράκτως το δικαίωµα των παιδιών µας να είναι ευρωπαίοι πολίτες µε αξιώσεις 

ενός πολιτισµένου, αλληλέγγυου και ειρηνικού κόσµου, και ταυτόχρονα ενισχύουν 

δυναµικά τις δραστηριότητές τους που σκοπό έχουν να καταστήσουν γνωστή την 

ιστορία και την πολιτιστική µας κληρονοµιά αλλά και να ενδυναµώσουν τους 

ευρωπαϊκούς δεσµούς ανάµεσα σε σχολεία διαφορετικών χωρών.  
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