
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος, 

και το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας 

σας προσκαλούν να δηλώσετε συμμετοχή 

στην Επιτροπή Δημιουργικότητας και   

Επιμορφωτικών Projects 

 

Υπεύθυνη εκ μέρους του Δ.Σ. είναι η κα Μεγαλοοικονόμου-Νάκου Ελένη. 

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτροπής (E.P.C.C.), 

παρακαλούμε επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο, κα Κρίστια Ιωάννου, στο 

τηλέφωνο: 210-3830752.  

 Εναλλακτικά, το ενδιαφέρον σας μπορείτε να το δηλώνετε, στο 

europalso@europalso.gr, ή στο 2117600080. 

Θέμα:    Επιτροπές Μελών Συνδέσμου – Mega Council 

 
Europalso Projects and Creativity Committee (E.P.C.C.)  – 

Επιτροπή Δημιουργικότητας και Επιμορφωτικών Projects 

 

ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 
 

Η νέα επιτροπή Europalso Projects and Creativity Committee (E.P.C.C.) θα κάνει 

πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα τη μάθηση της ξένης γλώσσας στην τάξη με πρωτότυπα 

παιχνίδια, καινοτόμες δραστηριότητες και με ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών. 

Βασικές δραστηριότητες της επιτροπής (E.P.C.C.), είναι:  

 Να δημιουργεί χειροτεχνίες και κατασκευές για μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

για κάθε περίσταση (Χριστούγεννα, Απόκριες-Καρναβάλι, Πάσχα, εορτασμοί 

παγκόσμιων και ευρωπαϊκών ημερών, Halloween κ.α.). 

 Να σχεδιάζει και να οργανώνει δημιουργικές δραστηριότητες (θεατρικά παιχνίδια, 

μουσικο-κινητικές ασκήσεις και τεχνικές) για να χρησιμοποιούνται στην τάξη με τα 

παιδιά. 

 Να  διοργανώνει workshops για την πρακτική εφαρμογή της εκάστοτε 

δραστηριότητας ή/και χειροτεχνίας στην τάξη. 

 Να δημιουργεί και να συντονίζει πρωτοποριακά projects για τους μαθητές μας. 

 Να αναπτύσσει συνέργειες που θα εισάγουν επιμορφωτικές τεχνικές. 

 Να εμπνεύσει μια νέα νοοτροπία στην εκπαίδευση για την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των παιδιών μας μέσα από την καλλιέργεια: της φαντασίας, της 

δημιουργικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης και της 

οικολογικής συνείδησης (π.χ. κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά).  

Η επιτροπή στελεχώνεται από συναδέλφους με:  

 όρεξη και ιδέες για παιδικές κατασκευές, ή 

 ενασχόληση με το παιδικό θέατρο, το χορό ή κάποια άλλη μορφή 

δημιουργικής απασχόλησης, ή 

 σπουδές ή εμπειρία στη Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. 

Η επιτροπή (E.P.C.C.) θα συντάσσει απλές και κατανοητές οδηγίες, θα 

κατασκευάζει δείγματα και θα ετοιμάζει βιντεοπαρουσιάσεις προκειμένου τα ΚΞΓ να 

εφαρμόζουν εύκολα και άμεσα τα project, τις δραστηριότητες και τις κατασκευές. Το 

χρηστικό αυτό υλικό θα επικοινωνείται με e-mail, ή μέσω της πλατφόρμας ή και σε 

προσωπικά ραντεβού με τα ενδιαφερόμενα ΚΞΓ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Ζηκόπουλος, και το Δ.Σ. με χαρά περιμένουν τη συμμετοχή 

και τη συνδρομή σας στις Επιτροπές μας. 

mailto:europalso@europalso.gr

