
Το 3ο Γυμμάσιο Τρικάλωμ στημ  Κροατία 

με πρόγραμμα Erasmus+/”Fit 4 Life” 

ημ πιηη ηεξ Κνμαηίαξ πναγμαημπμηήζεθε ε  3ε δηαθναηηθή ζοκάκηεζε ημο 

ένγμο Erasmus+/K229 “Fit 4 Life”, από 17 έςξ 21 Οθηςβνίμο. ηε ζοκάκηεζε  

ζομμεηείπακ  ηνεηξ μαζεηέξ: Μήηζημξ Μάνημξ, Λεβέκηεξ Γεώνγημξ, Κμθθώκεξ 

Μάλημμξ  θαη ηνεηξ εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο μαξ: Γθμύηαξ Κςκ/κμξ (Δ/κηήξ), 

Μαγαιημύ Καιιηόπε, θαη Μπακάζημο Γοαγγειία.   

Οη μαζεηέξ με ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ  έιαβακ μένμξ ζε 

εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ «Έημημμξ γηα ηε 

Δςή», ημ μπμίμ απμηειεί  μηα ζοκενγαζία γηα ηεκ θαηκμημμία θαη ηεκ ακηαιιαγή 

θαιώκ πναθηηθώκ μεηαλύ ζπμιείςκ. Σμ ένγμ έπεη  ζθμπό κα  πνμάγεη ηεκ ροπηθή 

θαη ζςμαηηθή ογεία ηςκ μαζεηώκ, ηεκ εοεμενία θαη ηε βηώζημε ακάπηολε μέζς 

ημο αζιεηηζμμύ, ηεξ ογηεηκήξ  δηαηνμθήξ, ηεξ εκίζποζεξ ημο ακμζμπμηεηηθμύ 

ζοζηήμαημξ.  

Σμ ζπμιείμ οπμδμπήξ, OSNOVNA SKOLA SUCIDAR SPLIT, ζπεδίαζε θαη 

οιμπμίεζε με ηε ζομμεημπή μαζεηώκ θαη μαζεηνηώκ όιςκ ηςκ εηαηνηθώκ 

ζπμιείςκ (Βμοιγανία, Ρμομακία, Κνμαηία, Βόνεηα Μαθεδμκία, Γιιάδα θαη Ιζπακία) 

εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ με ζέμα: «Mindfulness for better life and 

education» «Γκζοκεηδεηόηεηα γηα μηα θαιύηενε δςή θαη εθπαίδεοζε».  ηόπμξ 

ηςκ δναζηενημηήηςκ αοηώκ  ήηακ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ μαξ ηεκ έκκμηα ηεξ 

εκζοκεηδεηόηεηαξ, κα ακαγκςνίδμοκ θαη κα νοζμίδμοκ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ, κα 

ελαζθήζμοκ ηε δεληόηεηα  κα ζογθεκηνώκμκηαη ζηεκ πανμύζα ζηηγμή, κα 

δηαπεηνίδμκηαη ημ άγπμξ  θαη ηειηθά κα βειηηώζμοκ ηε ζςμαηηθή ημοξ εοελία. 

Οη δναζηενηόηεηεξ γηα ηεκ εκζοκεηδεηόηεηα είκαη ζεμακηηθέξ ηόζμ γηα ηε 

μείςζε ηεξ πανμνμεηηθόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ ζηεκ ηάλε όζμ θαη γηα  ηεκ αύλεζε 

ηεξ ζοκαηζζεμαηηθήξ κμεμμζύκεξ, ηεκ εκζοκαίζζεζε, ηεκ θαηακόεζε θαη ημ 

ζεβαζμό ηςκ άιιςκ. Έηζη επηηογπάκεηαη έκα αζθαιέζηενμ θαη ογηέξ ζπμιηθό 

θιίμα  πςνίξ ζογθνμύζεηξ θαη με  απμηειεζμαηηθή ακηημεηώπηζε ηςκ 

πνμθιήζεςκ. Οη βαζηθέξ θμηκςκηθμ-ζοκαηζζεμαηηθέξ δεληόηεηεξ πμο βαζίδμκηαη 

ζηεκ εκζοκεηδεηόηεηα όπη μόκμ  βμεζμύκ ημοξ μαζεηέξ μαξ  κα έπμοκ θαιύηενα 

μαζεζηαθά απμηειέζμαηα αιιά επηπιέμκ ημοξ θάκμοκ ηθακμύξ κα νοζμίδμοκ ηα 

ζοκαηζζήμαηά ημοξ, κα θαηακμμύκ θαιύηενα ηηξ δηθέξ ημοξ ακάγθεξ θαη  ηηξ 

ακάγθεξ ηςκ άιιςκ θαη  κα γίκμοκ μιμθιενςμέκεξ πνμζςπηθόηεηεξ ζε  έκα πημ  

εηνεκηθό, ογηέξ, πανμύμεκμ πενηβάιιμκ. 

Γπηπιέμκ, μη δναζηενηόηεηεξ αοηέξ ήηακ ζεμακηηθέξ θαη γηα ημοξ 

εθπαηδεοηηθμύξ. Έμαζακ  μεζόδμοξ  δηαπείνηζεξ ηεξ  ηάλεξ  με ζηόπμ ηεκ 

επίηεολε ήνεμμο μαζεζηαθμύ θιίμαημξ ζηεκ ηάλε, ηε βειηίςζε ηςκ ζπέζεςκ  με 

ηα παηδηά θαη ηε  μείςζε ηεξ  ελμοζέκςζεξ πμο αηζζάκμκηαη. 



Γπίζεξ, μη μαζεηέξ μαξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα δείλμοκ ηα θοημιόγηα πμο 

δεμημύνγεζακ, κα μάζμοκ γηα ηε ζεμαζία ηςκ βμηάκςκ ζηε δςή ημοξ θαη κα 

επηζθεθημύκ έκα βμηακηθό θήπμ με θοηά ηα μπμία πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ 

παναγςγή θαιιοκηηθώκ θαη άιιςκ δηάζεμςκ θαηακαιςηηθώκ πνμσόκηςκ ηεξ 

Κνμαηίαξ.  

Γπηπνόζζεηα, είπαμε ηεκ εοθαηνία κα λεκαγεζμύμε ζε ζεμακηηθά αλημζέαηα 

ηεξ πενημπήξ  όπςξ ημ παιάηη ημο Δημθιεηηακμύ,  ηεκ ανπαία νςμασθή πόιε 

Salona, ημ μεζαηςκηθό θάζηνμ  ζημ Klis, ημ δηάζεμμ ιημάκη ηεξ Αδνηαηηθήξ αθηήξ  

Trogir θαη κα πανμύμε ημκ ήιημ θαη ηεκ Αδνηαηηθή ζάιαζζα μηα πμο μ θαηνόξ ήηακ 

ζύμμαπόξ μαξ. 

Σέιμξ, θαηά ηηξ ζοκακηήζεηξ ηςκ ζοκημκηζηνηώκ ηςκ εηαηνηθώκ ζπμιείςκ 

αλημιμγήζεθε ε  μέπνη ηώνα πμνεία ημο ένγμο, θαζμνίζηεθακ μη μεηέπεηηα 

εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ θαη  έγηκε μ πνμγναμμαηηζμόξ ηςκ επόμεκςκ 

ζοκακηήζεςκ.  

Σμ πνόγναμμα Erasmus+ έδςζε ηεκ εοθαηνία ζε όιμοξ εμάξ, 

εθπαηδεοηηθμύξ θαη μαζεηέξ, κα επηθμηκςκήζμομε, κα ζοκενγαζημύμε, κα θάκμομε 

κέμοξ θίιμοξ, κα ακηαιιάλμομε απόρεηξ  θαη κα ζέζμομε μέζα από ηα 

εθπαηδεοηηθά μαξ ζοζηήμαηα ηηξ βάζεηξ γηα ζεμειηώδεηξ αλίεξ ζοκύπανλεξ ηςκ 

ιαώκ ηεξ Γονώπεξ.   

Όιεξ μη δναζηενηόηεηεξ  ηεξ ζοκάκηεζεξ αιιά θαη γεκηθόηενα ημο ένγμο  

οπάνπμοκ ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο Http://3gym-trikal.tri.sch.gr θαη ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο ένγμο  https://erasmusfit4life.weebly.com/  

 

Μαγαιημύ Καιιηόπε (ΠΓ86) 

Τπεύζοκε οιμπμίεζεξ ημο ένγμο 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/
https://erasmusfit4life.weebly.com/

