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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 18  του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022,

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη

της  Διοικούσας  Επιτροπής  της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»,  ύστερα  από  προφορική  πρόσκληση  του  κυρίου  Αγκαμαλιάν

Αρσαβίρ, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, και την πρόσκληση στην ιστοσελίδα

της επιχείρησης www.kouklotopia.gr  σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 1

του  άρθρου  23  του  καταστατικού  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»  με  τις

απαραίτητες προφυλάξεις λόγο του Covid-19 (απολύμανση του χώρου και χρήση

μάσκας και γαντιών ) .

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  πέντε  (5)

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ

2. Αγκαμαλιάν Οφέλια

3. Ευαγγελία Σταμάτη

4. Πατσαρασλής Χρήστος

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις:  Λευκή  Νύχτα  Καβάλας  6  Μαϊού,  στο  5o
Εργαστήρι  Παιδικών  Σταθμών στις 1/6/22  και  στο  3o  Φεστιβάλ
Παιχνιδιού στις 8/6/22 του του Δήμου Παύλου Μελά.

2. Προετοιμασία υλοποίησης του 2ου μέρους του χρηματοδοτούμενου σχεδίου 
Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Εκπαίδευσης ενηλίκων, Erasmus+ 
2020.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις:  Λευκή
Νύχτα  Καβάλας  6  Μαϊού,  στο  5o
Εργαστήρι  Παιδικών  Σταθμών στις
1/6/22  και  στο  3o  Φεστιβάλ
Παιχνιδιού στις  8/6/22   του  Δήμου
Παύλου Μελά.

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  πρώτο  θέμα  της  συνεδρίασης,   ανέφερε  ότι  η
ΚΟΙΝΣΕΠ  έλαβε προτάσεις  για  να συμμετάσχει  στις παρακάτω εκδηλώσεις:  στο
Σύλλογο Συνδρόμου Down  Ελλάδος 17/03/22, Λευκή Νύχτα Καβάλας στις 6 Μαϊού
στο  5o  Εργαστήρι  Παιδικών Σταθμών στις 1/6/22 και  στο  3o  Φεστιβάλ
Παιχνιδιού στις 8/6/22 του Δήμου Παύλου Μελά,
 και πρότεινε στα μέλη να ετοιμαστούν και να σταλούν προσφορές για συμμέτοχη της
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν την  συμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» στις  εκδηλώσεις  που
ανέφερε ο Πρόεδρος   όπως και την απαραίτητη προετοιμασία για αυτό.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/2022

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 002/2022
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προετοιμασία υλοποίησης του 2 μέρους 
χρηματοδοτούμενου σχεδίου 
Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας 
Εκπαίδευσης ενηλίκων, Erasmus+ 2020.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2 θέμα της συνεδρίασης, θύμισε, ότι  το 2021 με το 
ταξίδι στην Ιταλία υλοποιήθηκε το 1το μέρος του χρηματοδοτούμενου σχεδίου 
Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 «Εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την 
προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση της απώλειας μέσω του 
γραμματισμού και του θεάτρου» με   ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 2020-1-EL01-
KA104-078476. 

           Φέτος το πρόγραμμα μπορεί να προχωρήσει και χρειάζεται να ξεκινήσει
η έρευνα και η προετοιμασία για 2ο μέρος του σχεδίου, όπως και να 
ανεβούν όλα τα στοιχεία του 2021 στη Διαύγεια. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να  προχωρήσουν  στην  έρευνα και  προετοιμασία  για  2ο  μέρος  του  σχεδίου,
όπως και να ανεβούν όλα τα στοιχεία του 2021 στη Διαύγεια.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2022

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3ο Αριθμός Απόφασης: 003/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάχυση  αποτελεσμάτων  του
προγράμματος Erasmus + KA1 

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  τρίτο  θέμα  της  συνεδρίασης,   ανέφερε  ότι  
την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο 4ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας
βιωματικό εργαστήριο στα πλαίσια της διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος
Erasmus + KA1 από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κουκλοτόπια. Το εργαστήριο εντάχθηκε επίσης
στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,  το οποίο διοργάνωσε η Διευθύντρια
του Νηπιαγωγείου Γιαννούλα Καπλάνη. Το εργαστήριο με τίτλο “Τεχνικές Δράματος
και Θεάτρου” θα γίνει στο χώρο του σχολείου με εισηγήτριες την Εκπαιδευτικό ΠΕ60
– Θεατρολόγο Ευαγγελία Σταμάτη και τη Νηπιαγωγό ΠΕ60 Θεοδοσία Τουρτόγλου
(μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κουκλοτόπια).
Το βιωματικό εργαστήριο βασίστηκε στις τεχνικές δράματος και θεάτρου στις οποίες
επιμορφώθηκαν  οι  ως  άνω  εισηγήτριες-μέλη  της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Κουκλοτόπια  στα
πλαίσια της πρώτης κινητικότητας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη
Φλωρεντία.  Οι  εισηγήτριες  συμμετείχαν  στον  επιμορφωτικό  κύκλο  μαθημάτων  με
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τίτλο “Drama Techniques:  Developing Self-Expression,  Communication and Social
Skills  for  All  Students” που υλοποιήθηκε από τον οργανισμό υποδοχής Europass
Teacher Academy. Η κινητικότητα αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus + KA1
που  αφορά  στην  Εκπαίδευση  Ενηλίκων  και  στο  Σχέδιο  Δράσης  με  τίτλο
««Εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση της
απώλειας μέσω του γραμματισμού και του θεάτρου». 
Κύριος  στόχος  της  επιμόρφωσης  είναι  οι  νηπιαγωγοί  να  γνωρίσουν  καινοτόμες
τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και  να τις  μεταφέρουν στην τάξη μέσα από
ορθές πρακτικές. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν τη  Διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus + KA1 για την
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Η απόφαση πήρε αριθμό: 003/2022

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
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