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Κοινό Εργαστήρι Χορού και Κρουστών μαθητών με ή χωρίς αναπηρία
στο πλαίσιο του διαμεσογειακού προγράμματος Drops of Breath
(Creative Europe Horizon 2020)

Το 3ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης “Κεντρικόν”, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων για 3η συνεχή χρονιά, συμμετέχει σε πολιτιστικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με ή
χωρίς αναπηρία. Φέτος η δράση διεξάγεται μεταξύ Ελλάδος, Γαλλίας, καθώς και άλλων χωρών
της ΕΕ και της Μεσογείου. Το Drops of Breath διοργανώνει η γαλλική ομάδα χορού DK-BEL σε
συνεργασία με την Αποστολία Παπαδάκη, δράση που έχει επιλεγεί και χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Creative Europe Horizon 2020.
Κατά τη διάρκεια της επιμέρους συνεργασίας, φιλοξενήθηκαν στο συγκρότημα Νικομηδείας
μαθητές του Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Πεύκης και πραγματοποιήθηκαν τρία κοινά
ολοήμερα εργαστήρια χορού και κρουστών, που συντόνισαν Γάλλοι καλλιτέχνες με επικεφαλής
την αρχηγό του διεθνούς προγράμματος κα Sophie Bulbuyan.
Στα πλαίσια του μεσογειακού προγράμματος “Drops of Breath”, 24 γαλλόφωνοι μαθητές της Β'
τάξης του 3ου Γυμνασίου, συνεργάζονται με 10 μικρούς μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού από το
Ειδικό Σχολείο Πεύκης. Από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου, οι μεικτές ομάδες μικρών και μεγάλων
μαθητών, έμαθαν να εκφράζονται μέσω χορευτικών αυτοσχεδιασμών και με τους παλμούς των
κρουστών, ξεπερνώντας τα όρια της γλώσσας επικοινωνίας και των φυσικών τους δυνατοτήτων. Τα
εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις γλώσσες, τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά και τη
νοηματική. Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής δίνουν
μαθήματα ζωής για τις δυνατότητες του ανθρώπινου μυαλού να βρίσκει εναλλακτικές δυνατότητες
στις φυσικές δυσκολίες. Όλοι οι μαθητές έγιναν μια ομάδα που δέθηκε με πολύ αγάπη και
τρυφερότητα και πολύ δυνατά συναισθήματα.
Της κοινής δράσης των μαθητών των δυο σχολείων προηγήθηκε ένα σεμινάριο εισαγωγής στη
Νοηματική γλώσσα, από το “Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας” .
Διοργανώτριες του συνολικού προγράμματος ανταλλαγής είναι οι κυρίες Sophie Bulbuyan και
Αποστολία Παπαδαμάκη. Συντονιστές στο 3ο Γυμνάσιο είναι η εκπαιδευτικός κα Ιλιάνα
Γκαβάκου ΠΕ05 και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κωνσταντίνα Βασσάλου. Υπεύθυνη
συντονισμού για το σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Πεύκης είναι η Μαριάννα Χατζοπούλου, ενώ
τους μικρούς μαθητές Δημοτικού συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κυρίες Λεμονιά
Κουμάκη και Μαρία Μήτρου. Τα σεμινάρια ανέλαβαν να διδάξουν δυο καταξιωμένοι Γάλλοι

καλλιτέχνες: η χορογράφος Sophie Bulbuyan και o καθηγητής κρουστών Erwan Loeffel.
Γραμματέας και συντονίστρια της δράσης είναι η ψυχολόγος-χοροθεραπεύτρια Σοφία Κόρδιτς.
Στα σεμινάρια συμμετείχαν ως εμψυχωτές οι εθελοντές Αναστασία Βλαχάκη και Νίκος
Πολυχρονίδης.
Το σεμινάριο νοηματικής πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από το Ελληνικό Ινστιτούτο
Νοηματικής Γλώσσας από τις καθηγήτριες νοηματικής κυρίες Κουτσαράκη Ελισάβετ, Σοφία
Λεβεντάκη, Ειρήνη Τράμπα που προσκλήθηκαν από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας κα
Βασιλική Ζόρλα.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μεσογειακού προγράμματος, όλο το 3ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης θα
συνεργαστεί για την παραγωγή καλλιτεχνικού υλικού της επιλογής του (ποίηση, δημιουργική
γραφή, ζωγραφική, σκίτσο) στην γλώσσα της επιλογής του (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) με θέμα:
“Η Μεσόγειος, γέφυρα πολιτισμών: Γιατί είναι σημαντική για σένα η Μεσόγειος θάλασσα;”.
Στην κοινή δράση συμμετέχουν νέοι και σχολεία από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τον Λίβανο, την
Ισπανία, κ.α.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στο σχολείο μας με δράσεις -εντός και εκτός νερού- και κατά την
σχολική χρονιά 2015-2016.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.dropsofbreath.com
https://youtu.be/VvFLw9qBy1U

