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ΑΓΩΓΕ ΤΓΓΖΑ  

     (ζπμιηθό έημξ 2010-11) 
 

1. Πνόγναμμα Ηοθιμθμνηαθήξ Αγςγήξ – Ηοθιμθμνώ με αζθάιεηα   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ μη μαζεηέξ ηεξ Α 1 ηάλεξ 

με ηεκ θα Ιπαζιή Ιανηάκζε οιμπμίεζακ Πνυγναμμα 

Ηοθιμθμνηαθήξ Αγςγήξ ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. Αγςγήξ Υγείαξ 

ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ με ηίηιμ:  

«Ηοθιμθμνώ με αζθάιεηα»  
 

Ηνηηήνηα επηιμγήξ ημο ζέμαημξ 

 Ε αφλεζε ηεξ θοθιμθμνίαξ ζηεκ πενημπή ημο ζπμιείμο 

 Ε ζέζε ημο ζπμιείμο. Οη πενηζζυηενμη μαζεηέξ γηα κα 

θηάζμοκ ζημ ζπμιείμ δηακφμοκ ηεκ απυζηαζε απυ ημ 

ζπίηη ημοξ με ηα πυδηα, πενκχκηαξ απυ έκα μμκυδνμμμ 

πμο - ζοκήζςξ -παναβηάδεηαη απυ ηα αοημθίκεηα.  

 Ε άγκμηα ημο Η.Ο.Η.  

 Ε με ζοκεηδεημπμίεζε ηςκ θηκδφκςκ απυ ηε με 

εθανμμγή ημο Η.Ο.Η.  

ηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ 

Οη μαζεηέξ επηδηχπζεθε: 

 Κα ελμηθεηςζμφκ με βαζηθμφξ θακυκεξ ημο θχδηθα 

μδηθήξ θοθιμθμνίαξ 

 Κα ακαγκςνίδμοκ ηα βαζηθά ζήμαηα θοθιμθμνίαξ. 

 Κα  λεπςνίζμοκ θαη κα θαηαζθεοάζμοκ μη ίδημη ηα πημ 

βαζηθά ζήμαηα θοθιμθμνίαξ. 

 Κα γκςνίζμοκ έκα εκαιιαθηηθυ θαη μηθμιμγηθυ μέζμ 

μεηαθμνάξ, ημ πμδήιαημ. 

Δναζηενηόηεηεξ 

 Γπίζθερε ζημοξ δνυμμοξ ηεξ γεηημκηάξ.  

 Πνμβμιή slides με θακυκεξ ζςζηήξ μδηθήξ 

ζομπενηθμνάξ.  

 Πνμβμιή slides με ζήμαηα ημο Η.Ο.Η.  

 Γπίζθερε αζηοκμμηθμφ ζηεκ ηάλε μαξ. 

 Γπίζθερε ζε πάνθμ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ. 

 Ηαηαζθεοή βαζηθχκ ζεμάηςκ θοθιμθμνίαξ. 

 Πανμοζίαζε με powerpoint εηθυκςκ πμδειάηςκ απυ ημ 

πανειζυκ μέπνη θαη ζήμενα. 

 Δςγναθηέξ ηςκ παηδηχκ πμο απεηθμκίδμοκ δηαθμνεηηθά 

είδε πμδειάηςκ. 

 Γπίζθερε ζημ πάνθμ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ 

Αλημιόγεζε 

Τμ πνυγναμμα οιμπμηήζεθε μυκμ ζηα πιαίζηα ηεξ ηάλεξ. Τα 

παηδηά έμαζακ κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα δνμοκ μέζα ζημ μμαδηθυ 

πιαίζημ. Τμοξ άνεζε πςξ μέζα απυ παηπκίδηα θαη δςγναθηέξ 

έμαζακ κα θοθιμθμνμφκ ζςζηά. Γεκηθά, ήηακ έκα πνυγναμμα 

εοπάνηζημ, απμδμηηθυ με δναζηενηυηεηεξ πμο εκηοπςζίαζακ ηα 

παηδηά. Ο βηςμαηηθυξ ηνυπμξ μάζεζεξ επηθνάηεζε ζε υιε ηε 

δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ.    
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2. Πνόγναμμα Αγςγήξ Τγείαξ – Σμ ζπίηη ηςκ παηδηώκ 
 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ μη μαζεηέξ ηεξ Α 2 ηάλεξ 

με ηεκ θα Ηονηαθίδμο Δαπανμφια θαη ημο Γ 1 με ηεκ θα 

Ηεζθηιίδμο Ιάπε οιμπμίεζακ Πνυγναμμα Αγςγήξ Υγείαξ ζε 

ζοκενγαζία με ημ Γν. Αγςγήξ Υγείαξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. 

Θεζ/κίθεξ με ηίηιμ: «Σμ ζπίηη ηςκ παηδηώκ»  

Πενηγναθή ημο πνμγνάμμαημξ 

Τμ πνυγναμμα πνμζπάζεζε κα πνμζθένεη έκα θακηαζηηθυ 

πιαίζημ ζημ μπμίμ ηα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία μέζα ζε έκα 

θιίμα εμπηζημζφκεξ θαη αζθάιεηαξ κα επελενγαζημφκ ζέμαηα 

ηεξ θαζεμενηκυηεηάξ ημοξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ παηδηθή 

επηζεηηθυηεηα θαη ηεκ πνυιερή ηεξ θαζχξ ημ ζπμιείμ είκαη μ 

πχνμξ υπμο ζοκακηημφκηαη μεηαλφ ημοξ, επηθμηκςκμφκ, παίδμοκ, 

θαογαδίδμοκ θαη θάπμηεξ θμνέξ πιεγχκμοκ μ έκαξ ημκ άιιμ.  

ηόπμξ ημο πνμγνάμμαημξ 

Ήηακ κα βμεζήζεη ηα παηδηά κα ακαγκςνίζμοκ ηηξ ακηηιήρεηξ 

ημοξ γηα ηεκ επηζεηηθυηεηα θαη κα βνμοκ άιιμοξ ηνυπμοξ 

έθθναζεξ ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ ημοξ, χζηε κα επηιφμοκ ηηξ 

υπμηεξ δηαθμνέξ απμθεφγμκηαξ ηηξ ζογθνμφζεηξ. 

Δναζηενηόηεηεξ ημο πνμγνάμμαημξ 

1ε Δναζηενηόηεηα: Ε εηζαγςγηθή δναζηενηυηεηα είπε ςξ ζηυπμ 

ηε δεμημονγία μμάδςκ θαη ηεκ εμρφπςζε μέζα ζ’ αοηέξ. «Ο 

πμνυξ ηεξ βνμπήξ» είκαη έκαξ απιυξ μμαδηθυξ πμνυξ πμο 

βμεζά ηεκ μμάδα κα επηθεκηνςζεί ζε αοηυ πμο ζα αθμιμοζήζεη 

θαη ιεηημονγεί εμροπςηηθά. Όιμη ζηέθμκηαη υνζημη ζε έκακ 

θφθιμ θαη μ ζοκημκηζηήξ λεθηκάεη με μηα θίκεζε ε μπμία 

μεηαδίδεηαη ζηαδηαθά απυ ημκ έκακ ζημκ άιιμ αιιά πάκηα πνμξ 

ηεκ ίδηα θμνά.  

2ε Δναζηενηόηεηα: Ιέζα απυ ηε δναζηενηυηεηα αοηή ηα παηδηά 

ακαγκςνίδμοκ ζε έκα γκςζηηθυ ανπηθά επίπεδμ πυζμ πμιιέξ θαη 

δηαθμνεηηθέξ ζοκαηζζεμαηηθέξ εμπεηνίεξ μπμνμφκ κα βηχζμοκ 

θαη πυζμ απμδεθηά είκαη υια ηα ζοκαηζζήμαηα θαη εοπάνηζηα θαη 

δοζάνεζηα. Οη μαζεηέξ πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ 4-5 αηυμςκ θαη 

με ηε βμήζεηα πνςμαηηζηχκ πανηηχκ θηηάπκμοκ ημ μαγηθυ παιί 

ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ, ημπμζεηχκηαξ πάκς ζε αοηυ υια ηα 

ζοκαηζζήμαηα πμο κηχζμοκ μη άκζνςπμη.  

3ε Δναζηενηόηεηα: Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε μηθνέξ μμάδεξ θαη 

θμηηχκηαξ μηα εηθυκα με ζθεκέξ ζφγθνμοζεξ μηιμφκ γηα 

δοζάνεζηα ζοκαηζζήμαηα, υπςξ ημ αοηυ ημο ζομμφ. 

Ακαγκςνίδμοκ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ ακηηδνμφκ υηακ 

ζομχκμοκ θαη βιέπμοκ πςξ μ ζομυξ ζοκδέεηαη με ηεκ 

επηζεηηθυηεηα. Γπηπιέμκ ηα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα 

δηαθμνμπμηήζμοκ ημ ζοκαίζζεμα απυ ηε ζομπενηθμνά θαη κα 

ακαδεηήζμοκ απμδεθημφξ ηνυπμοξ έθθναζεξ ημο ζομμφ.  

4ε Δναζηενηόηεηα; «Θέλεηξ πμο πιεγχκμοκ». Ιέζα ζε έκα 

θμοηί ημπμζεηήζαμε θνάζεηξ πμο πιεγχκμοκ, εκμπιμφκ. Τα 

παηδηά δηαβάδμοκ ηηξ θνάζεηξ μέζα ζηεκ μμάδα ημοξ θαη 

ζοδεημφκ πςξ κηχζμοκ υηακ θάπμημξ ημοξ ιέεη θάηη ηέημημ. 
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Γίκαη ζεμακηηθυ ηα παηδηά κα θαηακμήζμοκ πςξ επενεάδμκηαη 

απυ ηα ιυγηα ηςκ άιιςκ θαη ζημ βαζμυ πμο μπμνμφκ κα 

πνμζηαηεοημφκ απυ αοηά. Παίνκμοκ επίζεξ έκα μήκομα πςξ ε 

εηθυκα ημο εαοημφ ημοξ δεκ ηαοηίδεηαη με ηηξ θνίζεηξ ηςκ 

άιιςκ. Σημ ηέιμξ, ηα παηδηά θαηαγνάθμοκ ζε μηα θμνκίδα ημ 

υκμμα ημοξ θη έκα ημοιάπηζημκ παναθηενηζηηθυ ημοξ γηα ημ 

μπμίμ είκαη πενήθακμη θαη ζα ήζειακ κα ημ πμοκ ζημοξ άιιμοξ.  

5ε Δναζηενηόηεηα: «Γπηιφμκηαξ ηηξ δηαθμνέξ μαξ με ημοξ 

άιιμοξ- Απμθεφγμκηαξ ηηξ ζογθνμφζεηξ». Οη ζογθνμφζεηξ είκαη 

θάηη ημ ηδηαίηενα ζφκεζεξ ζηεκ θαζεμενηκυηεηα ημο ζπμιείμο. 

Δεκ λένμοκ κα δηαπεηνίδμκηαη υμςξ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ θαη 

πμιιέξ θμνέξ μδεγμφκηαη ζηε βίςζε ζοκαηζζεμάηςκ πμο έπμοκ 

θυζημξ γηα ημοξ ίδημοξ θαη ηηξ ζπέζεηξ ημοξ. Σημ λεθίκεμα ηεξ 

δναζηενηυηεηαξ έγηκε θαηαγναθή ζημκ πίκαθα ηςκ πημ ζοπκχκ 

ιυγςκ γηα ημοξ μπμίμοξ θαβγαδίδμοκ μη μαζεηέξ μεηαλφ ημοξ. 

Σηε ζοκέπεηα πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη εημημάδμοκ έκα μηθνυ 

παίλημμ νυιςκ, δίκμκηαξ ιφζε γηα ηεκ ηζημνία. Αθμιμοζεί 

ζοδήηεζε γηα κα δηαπηζηχζμοκ ημ νυιμ πμο έπαηλακ θαη κα 

εθθνάζμοκ ηεκ ηθακμπμίεζή ημοξ ή υπη γηα ηεκ έθβαζε ηεξ 

ηζημνίαξ. Ιέζα απυ αοηή ηε δναζηενηυηεηα ηα παηδηά δηενεοκμφ 

ηνυπμοξ απμθογήξ θαη επίιοζεξ ηςκ ζογθνμφζεςκ ή ηςκ 

δηαθμνχκ ημοξ με ήπημ ηνυπμ.  

6ε Δναζηενηόηεηα: Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη ζηε 

ζοκέπεηα ζοδεημφκ δηάθμνα ζέμαηα, υπςξ π.π. θάπμημ παηδί μμο 

επηηίζεηαη θαη με πηοπά, θάπμημ παηδί μμο δεηά κα πηοπήζς 

θάπμημ άιιμ θ.ι.π. Αθμιμοζεί ζοδήηεζε γηα ηα ζοκαηζζήμαηα 

ηςκ παηδηχκ θαζχξ θαη γηα ηηξ πηζακέξ ακηηδνάζεηξ ημοξ υηακ 

βνίζθμκηαη ζε ακηίζημηπε ζέζε. Σηε ζοκέπεηα ηα παηδηά 

θαηαζθεοάδμοκ «Τμ βηβιίμ ημο μπμνχ κα πς υπη» 

θαηαγνάθμκηαξ μέζα ζ’ αοηυ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο έκα παηδί 

πηζηεφεη πςξ μπμνεί κα πεη υπη θαζχξ θαη ημκ ηνυπμ έθθναζεξ 

με ηεκ μπμία ανκήζεθε. Ιέζα απυ ηε δηαδηθαζία αοηή ηα παηδηά 

είκαη ηθακά κα ακαπηφλμοκ ηεκ αίζζεζε ειέγπμο ημο εαοημφ 

ημοξ, ηεκ αίζζεζε υηη μη ίδημη είκαη θφνημη ημο ζχμαημξ θαη ημο 

εαοημφ ημοξ.  

Αλημιόγεζε ημο πνμγνάμμαημξ 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ ηα παηδηά είπακ ηεκ 

εοθαηνία κα γκςνηζημφκ θαιφηενα θαη κα δμοιέρμοκ μέζα ζε 

μμάδεξ. Ιέζα απυ ηεκ έθθναζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ, είδακ ηα 

ζεηηθά θαη ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα θαζχξ θαη ημ πςξ 

εθθνάδμομε ημ ζομυ μαξ. Ακαγκςνίζηεθε ε ζεμαζία ηεξ 

επηθμηκςκίαξ ςξ μέζμ επίιοζεξ ηςκ δηαθμνχκ θαη δηαμυνθςζεξ 

ηςκ θαιχκ ζπέζεςκ. Σοδεηήζεθε ε δηαθμνεηηθυηεηα θαη 

δηενεοκήζεθακ μη ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ επηιφμκηαη μη 

ζογθνμφζεηξ. Ιέζα απυ ημ επμηθμδμμεηηθυ αοηυ πνυγναμμα ηα 

παηδηά μπήθακ ζηε ζέζε ημο άιιμο, είδακ ημ πνυβιεμα απυ 

πμιιέξ πιεονέξ θαη ακαδήηεζακ άιιεξ ιφζεηξ εθηυξ ηεξ 

ζφγθνμοζεξ.   
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3. Πνόγναμμα Αγςγήξ Τγείαξ - Ε ηειεόναζε θαη ηα θνοθά μεκύμαηά ηεξ  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ μη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ 1 

ηάλεξ με ημκ θ. Δχε Απυζημιμ οιμπμίεζακ Πνυγναμμα Αγςγήξ 

Τειευναζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. Αγςγήξ Υγείαξ ηεξ 

Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ με ηίηιμ:  

«Ε ηειεόναζε θαη ηα θνοθά μεκύμαηά ηεξ»  

Ηνηηήνηα επηιμγήξ ημο πνμγνάμμαημξ: 

 Ε μιμέκα θαη αολακυμεκε ανκεηηθή επηννμή ηεξ 

ηειευναζεξ ζηε ζομπενηθμνά ηςκ παηδηχκ. 

 Ε επηννμή ηεξ ηειευναζεξ ζηε δηαμυνθςζε 

παναθηήνςκ, ζηάζεςκ, ηάζεςκ θαη αληχκ ηςκ παηδηχκ. 

ηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ: 

 Κα βιέπμοκ θαη κα θνίκμοκ μυκμ αοηά πμο ζέιμοκε. 

 Κα μεκ παναμειμφκε ημ δηάβαζμα, ηεκ μηθμγέκεηά ημοξ, 

ημοξ θίιμοξ ημοξ θαη πμιιά άιια  

 Κα ακαγκςνίδμοκ θαη κα ενμεκεφμοκ ηα θνοθά θαη 

θακενά μεκφμαηα ηεξ ηειευναζεξ. 

 Κα θαηακμμφκε θαη κα ενμεκεφμοκε ζςζηά ηε γιχζζα 

ηεξ ηειευναζεξ. 

 Κα μάζμοκ κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα μνγακχκμκηαη ζε 

μμάδεξ, κα ακαζέημοκ νυιμοξ, κα δηαπεηνίδμκηαη ηα 

ζοκαηζζήμαηά ημοξ, κα εθθνάδμοκε ηηξ απυρεηξ ημοξ θαη 

κα ηηξ αηηημιμγμφκε. 

Δναζηενηόηεηεξ: 

 Γπίζθερε ζηεκ Γ.Τ. 3 

 Πανμοζίαζε δειηίμο εηδήζεςκ, δειηίμ θαηνμφ & μηαξ 

δηαθήμηζεξ αζιεηηθχκ εηδχκ. 

 Σοκέηαλακ έκα ενςηεμαημιυγημ με πάνα πμιφ 

εκδηαθένμκηα απμηειέζμαηα: 
1. Πυζε χνα βιέπεηξ ηειευναζε ηε μένα; 

Θηγυηενμ απυ 1 χνα : 31 μαζεηέξ 

1-2 χνεξ                   : 156 μαζεηέξ 

3-4 χνεξ                  :  103 μαζεηέξ 

Πενηζζυηενεξ απυ 5 χνεξ:  32 μαζεηέξ 

8-10 χνεξ                    : 4 μαζεηέξ 

Ηαζυιμο                       :  5 μαζεηέξ 

2. Έπεηξ ηειευναζε ζημ ζπίηη; 330 ΚΑΖ – 1 ΟΦΖ 

3. Έπεηξ ηειευναζε ζημ δςμάηηυ ζμο;  174 ΚΑΖ – 157  ΟΦΖ 

4. Έπεηε θακυκεξ παναθμιμφζεζεξ;  146  ΚΑΖ -185  ΟΦΖ 

5. Σοδεηάξ με ημοξ γμκείξ ζμο ηηξ εθπμμπέξ πμο 

παναθμιμοζείξ; 165 ΚΑΖ  - 166 ΟΦΖ 

6. Γπηιέγεηξ ηη ζα δεηξ απυ πνηκ;  158 ΚΑΖ – 173  ΟΦΖ 

7. Ηάκεηξ δάπηκγθ μέπνη κα βνεηξ θάηη κα δεηξ; 216 ΚΑΖ–115 ΟΦΖ 

8. Σπμιηάδεηξ ηηξ εθπμμπέξ με ημοξ γμκείξ; 176 ΚΑΖ-155 ΟΦΖ 

9. Γίδεξ θάηη ζηεκ ηειευναζε πμο ημ ζεςνείξ βιαθχδεξ;                 

249 ΚΑΖ – 82 ΟΦΖ 

10.  Τζαθχκεζαη με ηεκ μηθμγέκεηά ζμο γηα ημ ηη ζα δεηξ ζηεκ TV; 

94  ΚΑΖ – 238 ΟΦΖ 

11. Έηοπε κα δεηξ ηειευναζε πάκς απυ 4 χνεξ ζοκέπεηα;                        

195 ΚΑΖ – 136 ΟΦΖ             
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Αλημιόγεζε ημο πνμγνάμμαημξ: 

Ιεηά ηε ιήλε ημο πνμγνάμμαημξ θαηακυεζακ υηη ε ηειευναζε 

δεκ είκαη αοηυ ημ «μαγηθυ θμοηί» ημ μπμίμ μαξ μεηαθένεη ζε 

θυζμμοξ μαγηθμφξ θαη ελςηηθμφξ αιιά είκαη μηα μθζαιμαπάηε 

ηεκ μπμία θαιμφμαζηε εμείξ κα ηεκ αλημπμηήζμομε με ημκ 

θαιφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. 

Ιάζακε κα λεπςνίδμοκε ηεκ θαιή δηαθήμηζε απυ ηεκ θαθή, κα 

λεπςνίδμοκε ηα αιεζηκά πνυζςπα απυ ηα ρεφηηθα θαη 

θαμμοθιανηζμέκα, ημ ζςζηυ απυ ημ ιάζμξ, ηεκ αιεζηκή είδεζε 

απυ ηεκ «θηηαπηή» είδεζε. Ιάζακε αθυμα υηη γηα κα βγεη μηα 

εθπμμπή ζημκ αένα απαζπμιμφκηαη πάνα πμιιμί άκζνςπμη 

δηαθυνςκ εηδηθμηήηςκ (δεμμζημγνάθμη, ηεπκηθμί, επμιήπηεξ, 

θαμεναμέκ, μαθηγηέδ, μδεγμί θ.ά.) 
 

4. Πνόγναμμα Αγςγήξ Τγείαξ – Δήζε ηε δςή με ηζμννμπεμέκε δηαηνμθή 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ μη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ 1 

ηάλεξ με ημκ θ. Δχε Απυζημιμ οιμπμίεζακ Πνυγναμμα Αγςγήξ 

Τειευναζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. Αγςγήξ Υγείαξ ηεξ 

Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ με ηίηιμ:  

«Δήζε ηε δςή με ηζμννμπεμέκε δηαηνμθή»  

Γπηιμγή  ημο πνμγνάμμαημξ 

Σηεκ επηιμγή ημο ζέμαημξ ημοξ μδήγεζε ε πεπμίζεζή υηη είκαη 

απαναίηεημ κα θαηακμήζμοκ ηεκ αλία ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ 

θαη ηε ζεηηθή επίδναζε πμο έπεη ζηεκ ογεία θαη ζηεκ πνυιερε 

δηάθμνςκ αζζεκεηχκ, θαζχξ μάιηζηα δηαπηζηχζακε ηεκ φπανλε 

ιακζαζμέκςκ ακηηιήρεςκ θαη πνμβιεμαηηθχκ θαηαζηάζεςκ πμο 

ζπεηίδμκηαη με ηε δηαηνμθή, υπςξ: 

• Οη θαθέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ ηςκ παηδηχκ θαηά ηεκ χνα 

ημο δηαιείμμαημξ θαη ε παηδηθή παποζανθία. 

•Ο θαζεμενηκυξ «βμμβανδηζμυξ» απυ ηηξ ηειεμπηηθέξ 

δηαθεμίζεηξ πμο αθμνμφκ ηεκ θαηακάιςζε έημημςκ ηνμθχκ θαη 

παναζθεοαζμάηςκ. 

• Ε άγκμηα ηςκ μαζεηχκ γηα ημ ζςζηυ ηνυπμ δηαηήνεζεξ ηςκ 

ηνμθίμςκ, υπςξ επίζεξ θαη ε αδοκαμία επηιμγήξ ηςκ ζςζηχκ 

πνχηςκ οιχκ γηα ηεκ παναζθεοή εκυξ ογηεηκμφ γεφμαημξ. 

θμπόξ  ημο πνμγνάμμαημξ: Σθμπυξ ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ 

ε ζοκεηδεημπμίεζε, απυ πιεονάξ ηςκ μαζεηχκ, ηεξ αλίαξ ηεξ 

ογηεηκήξ δηαηνμθήξ θαη ε απυθηεζε γκχζεςκ πμο ζομβάιιμοκ 

ζηεκ ακάπηολε ογηεηκχκ δηαηνμθηθχκ ζοκεζεηχκ. 

Γπημένμοξ ζηόπμη: 

 Ε ζοκεηδεημπμίεζε ηεξ δηαηνμθηθήξ αλίαξ ηςκ ηνμθχκ. 

 Ε θαηακυεζε ηεξ ζπέζεξ ηεξ δηαηνμθήξ με ηεκ ογεία. 

 Ε πανάιιειε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ γμκέςκ. 

 Ακάπηολε επηθμηκςκίαξ θαη ζοκενγαζίαξ. 

 Κα μάζμοκ κα ζπεδηάδμοκ ογηεηκά γεφμαηα. 

 Κα γκςνίζμοκ ηηξ μμάδεξ ηνμθχκ θαη ηα ζνεπηηθά 

ζοζηαηηθά πμο μαξ πανέπμοκ. 

 Κα ακαπηφλμοκ θιίμα μμαδηθυηεηαξ θαη ζοκενγαζίαξ. 

 Κα γίκμοκ οπεφζοκμη θαη εκεμενςμέκμη θαηακαιςηέξ. 
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Θεμαηηθέξ εκόηεηεξ – Δναζηενηόηεηεξ  

Οη ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ, υπςξ πανμοζηάζηεθακ θαη ενεοκήζεθακ 

ζε 12 δηδαθηηθά δίςνα, απυ ημ Γθπαηδεοηηθυ θαη Υπμζηενηθηηθυ 

Ειεθηνμκηθυ Υιηθυ  πμο μαξ έδςζε ε Υπεφζοκε Αγςγήξ Υγείαξ 

Π.Γ Δοηηθήξ  Θεζζαιμκίθεξ θα Ιάιιμο Ακαζηαζία ζηεκ 

Εμενίδα Βηςμαηηθχκ Γνγαζηενίςκ, ήηακ :  

1μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Γκςνημία με ημκ εαοηυ μμο θαη με ημοξ 

άιιμοξ – Σομβυιαηα μμάδςκ. Σηυπμη : κα μάζμοκ μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ κα απμδέπμκηαη ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ είηε αοηά 

είκαη ζεηηθά είηε ανκεηηθά αιιά θαη κα μάζμοκ κα ηα 

δηαπεηνίδμκηαη θαη κα ηα εθθνάδμοκ με ηνυπμοξ πμο δεκ 

πνμζβάιμοκ ημοξ άιιμοξ. Ε ζφκαρε ζομβμιαίμο μμάδαξ μεηαλφ 

ηςκ μαζεηχκ  δηαζθαιίδεη ηεκ θαιή ιεηημονγία ηεξ μμάδαξ θαη 

ηεκ μμαιή δηελαγςγή ηςκ δναζηενημηήηςκ. 

2μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Γκςνημία με ηηξ μμάδεξ ηνμθίμςκ θαη ηεκ 

Ποναμίδα δηαηνμθήξ. Σημπεφεη ζημ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ 

ηε ζεμαζία ηεξ Ποναμίδαξ Δηαηνμθήξ.  

3μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Γκςνημία με ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά 

Υδαηάκζναθεξ, Πνςηεΐκεξ θαη ιίπε. Σημπεφεη ζημ κα 

θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ ηε δνάζε ηςκ οδαηακζνάθςκ, ηςκ 

πνςηεσκχκ θαη ηςκ ιηπχκ ζημκ μνγακηζμυ, ημ υηη αοηά ηα 

ζνεπηηθά ζοζηαηηθά είκαη ζενμηδμγυκα αιιά θαη κα μάζμοκ πμηα 

ηνυθημα είκαη πιμφζηα ζε αοηά ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά.  

4μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Γκςνημία με ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά 

Βηηαμίκεξ, Ιέηαιια  θαη θοηηθέξ ίκεξ – Ηαηεγμνίεξ ηνμθχκ. 

Σημπεφεη ζημ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ ηε δνάζε ηςκ 

βηηαμηκχκ θαη ηςκ μεηάιιςκ ζημκ μνγακηζμυ θαη πμηα ηνυθημα 

είκαη πιμφζηα ζ’ αοηά ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά. 

5μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Ιαζαίκς κα δηαβάδς ηηξ εηηθέηεξ 

ηνμθίμςκ. Σημπεφεη ζημ κα ελμηθεηςζμφκ μη μαζεηέξ με ηηξ 

εηηθέηεξ ηνμθίμςκ, κα μπμνμφκ κα δηαβάζμοκ θαη κα 

θαηακμήζμοκ ηα ζοζηαηηθά πμο πενηέπμκηαη. 

6μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Πμηεξ είκαη μη πμιφ θαιέξ επηιμγέξ θαη 

πμηεξ μη ιηγυηενμ θαιέξ επηιμγέξ απυ θάζε μμάδα. Σημπεφεη 

ζημ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ ηε δνάζε μνηζμέκςκ ζνεπηηθχκ 

ζοζηαηηθχκ θαη κα μάζμοκ ζε πμηα ηνυθημα πενηέπμκηαη αοηά.  

7μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Τα πέκηε βαζηθά γεφμαηα ηεξ εμέναξ – 

Ιαζαίκς κα ζπεδηάδς ηα μηθνά γεφμαηα ηεξ εμέναξ. Σημπεφεη 

ζημ κα μάζμοκ μη μαζεηέξ γηα ηα 5 βαζηθά γεφμαηα ηεξ εμέναξ 

θαη κα ακηηιεθζμφκ ηε ζεμαζία ηςκ μηθνχκ γεομάηςκ γηα ηεκ 

θαιή ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο μνγακηζμμφ θαζχξ θαη πμηεξ 

μμάδεξ ηνμθίμςκ ζα πνέπεη κα επηιέγμοκ ζηα μηθνά γεφμαηα. 

8μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Ιαζαίκς κα ζπεδηάδς ηα μεγάια γεφμαηα 

ηεξ εμέναξ. Σημπεφεη ζημ κα ακηηιεθζμφκ μη μαζεηέξ ηε 

ζεμαζία ηςκ μεγάιςκ  γεομάηςκ γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία θαη 

απυδμζε ημο μνγακηζμμφ θαζχξ θαη κα μάζμοκ απυ πμηεξ 

μμάδεξ  ηνμθίμςκ ζα πνέπεη κα θάκμοκ ηηξ επηιμγέξ ημοξ. 
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9μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Ιαζαίκς κα ζπεδηάδς έκα εβδμμαδηαίμ 

πνυγναμμα δηαηνμθήξ. Σημπεφεη ζημ κα θαηακμήζμοκ μη 

μαζεηέξ ηε ζεμαζία ηεξ θαηακάιςζεξ μηθνχκ θαη ζοπκχκ 

γεομάηςκ θαη κα μάζμοκ κα επηιέγμοκ ηνυθημα απυ ηηξ πμιφ 

θαιέξ επηιμγέξ ζημ θαζεμενηκυ ημοξ δηαηημιυγημ. 

10μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Ηαηακμχ ηηξ δηαθεμίζεηξ ηνμθίμςκ – δεκ 

επενεάδμμαη απυ ημοξ άιιμοξ. Σημπεφεη ζημ κα ελμηθεηςζμφκ 

μη μαζεηέξ με ηηξ δηαθεμίζεηξ ηνμθίμςκ θαη ηα μεκφμαηα πμο 

πνμζπαζμφκ κα πνμςζήζμοκ χζηε κα μπμνεί κα ηηξ θαηακμήζεη.  

11μ Δηδαθηηθό δίςνμ: επίζθερε ζημ ζμφπεν-μάνθεη θαη ζημ 

θοιηθείμ ημο ζπμιείμο. Σημπεφεη ζημ κα ακαθαιφρμοκ μη 

μαζεηέξ πμφ βνίζθμοκ ζοκήζςξ ηα ηνυθημα πμο θαηακαιχκμοκ 

πημ ζοπκά θαη κα πνμμεζεοημφκ ηνυθημα γηα κα εημημάζμοκ 

μηθνά ογηεηκά γεφμαηα. 

12μ Δηδαθηηθό δίςνμ: Αζθαιήξ πνήζε ηνμθίμςκ. Σημπεφεη ζημ 

κα ελμηθεηςζμφκ μη μαζεηέξ  με ηηξ βαζηθέξ μεζυδμοξ θαη 

ηεπκηθέξ ζοκηήνεζεξ ηςκ ηνμθίμςκ, κα θαηακμήζμοκ ηε 

ζεμαζία υιςκ ηςκ ζηαδίςκ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ αζθάιεηα 

ηςκ  ηνμθίμςκ αιιά θαη κα μάζμοκ ημ ζςζηυ ηνυπμ 

ημπμζέηεζήξ ηςκ μεηά ηεκ αγμνά ημοξ ζημ πχνμ ημο ζπηηημφ.      

Δναζηενηόηεηεξ: Θεαηνηθυ παηπκίδη, δναμαημπμίεζε 

παναμοζημφ, παναμφζηα, ηναγμφδηα, θηηάπκς μηα αθίζα, 

πμηήμαηα, ζηαονυιελα – θνοπηυιελα, θαηαζθεοή δηαηνμθηθήξ 

ποναμίδαξ, παηπκίδη ημο ιαβφνηκζμο, πανμημίεξ, αηκίγμαηα, 

ζπεδίαζακ ηα μηθνά γεφμαηα  θαη ηα μεγάια γεφμαηα ηεξ εμέναξ, 

θαζχξ θαη έκα εβδμμαδηαίμ πνυγναμμα δηαηνμθήξ, ποναμίδα 

μεζμγεηαθήξ  δηαηνμθήξ. Ηαιέζαμε ζημ ζπμιείμ μαξ ηε 

ζογγναθέα  θα Νίθε ηναηειάηε, ε μπμία μίιεζε ζηα παηδηά 

γηα ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή θαη πανμοζίαζε ημ βηβιίμ ηεξ: 

«ΠΑΝΩ Ε ΤΓΓΖΑ – ΗΑΣΩ Ε ΠΑΥΤΑΡΗΖΑ».    

Δεμημονγία θαη Ηαηαζθεοή Γπηηναπέδημο Παηπκηδημφ γηα ηηξ 

ογηεηκέξ θαη βιαβενέξ ηνμθέξ, ζηα πιαίζηα ημο Γονςπασθμφ 

Πνμγνάμμαημξ Οηθμ-πμιίηεξ ηεξ Γονχπεξ (Eco citizens of 

Common Europe) ζημ μπμίμ ζομμεηείπαμε ςξ ζπμιείμ. Τε 

δναζηενηυηεηα αοηή ακέιαβε θαη ημκ εοπανηζημφμε πμιφ, μ 

δάζθαιμξ ημο Οιμεμένμο θ. Τζαμοζίδεξ Δεμήηνεξ με ηα παηδηά 

ημο μιμεμένμο δηαθυνςκ ημεμάηςκ. Ηαηαζθεοάζηεθακ ηνία 

παηπκίδηα. Ιε αοηά έπαηλακ δηάθμνεξ ηάλεηξ ημο ζπμιείμο. 

Αλημιόγεζε ημο πνμγνάμμαημξ: Τμ πνυγναμμα έγηκε απμδεθηυ 

απυ ηα παηδηά με εοπανίζηεζε. Τα παηδηά έμαζακ κα δμοιεφμοκ 

ζε μμάδεξ θαη απμθυμηζακ γκχζεηξ πμο ζα ηα βμεζήζμοκ κα 

γίκμοκ ζοκεηδεημπμηεμέκμη θαηακαιςηέξ ζε υηη αθμνά ηα 

ηνυθημα. Οη  δναζηενηυηεηεξ  άνεζακ ζηα παηδηά, δήιςζακ 

απυιοηα ηθακμπμηεμέκα απυ ηεκ οιμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

Ηαηακυεζακ ηυζμ ηεκ υιε δηαδηθαζία υζμ θαη ηε πνεζημυηεηα 

ημο πνμγνάμμαημξ. Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο εκηυπηζακ ανθεηά απυ 

ηα δηαηνμθηθά ημοξ ιάζε, εηδηθά ζηεκ πανάιεηρε ημο πνςηκμφ 

θαη ζηεκ επηιμγή ζκαθ θαη γεομάηςκ απυ fast food.  
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5. Παίδς, Δηαζθεδάδς, Μαζαίκς γηα ηε ζςζηή δηαηνμθή                    

δεμημονγία επηηναπέδημο παηπκηδημύ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σηα πιαίζηα ημο Γονςπασθμφ Πνμγνάμμαημξ Comenius-

Πμιομενείξ Σπμιηθέξ Σομπνάλεηξ με ηίηιμ: Οηθμ-πμιίηεξ ηεξ 

Γονχπεξ (Eco citizens of Common Europe) ζημ μπμίμ 

ζομμεηείπαμε ςξ ζπμιείμ, μη μαζεηέξ ημο Δ2 μαδί με ημ 

δάζθαιμ ημο μιμεμένμο θ. Τζαμοζίδε Δεμήηνε ζηηξ χνεξ ηεξ 

εοέιηθηεξ δχκεξ, αζπμιήζεθακ με ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή.  

Σηεκ ανπή ακαπηφπζεθε ζοδήηεζε ζηεκ ηάλε ζπεηηθά με ημ 

πμηεξ  ηνμθέξ πνέπεη κα πνμηημμφμε θαη πμηεξ κα απμθεφγμομε. 

Φηηάλακε δφμ ιίζηεξ ζημκ πίκαθα με ογηεηκέξ θαη ακζογηεηκέξ 

ηνμθέξ. Έηζη ακαδείπζεθακ πνμτπάνπμοζεξ γκχζεηξ ηςκ 

μαζεηχκ ζπεηηθά με ημ ζέμα αοηυ. Σθέθηεθακ υηη ζα πνέπεη με 

θάπμημ ηνυπμ αοηέξ ηηξ γκχζεηξ κα ηηξ ζοζηεμαημπμηήζμοκε 

θάκμκηαξ ένεοκα. Φςνίζηεθακ ζε μμάδεξ, μμαδμπμίεζακ ηηξ 

ηνμθέξ θαη θάζε μμάδα λεθίκεζε ηεκ ένεοκά ηεξ βαζηζμέκε ζε 

πεγέξ απυ ημ δηαδίθηομ θαη βηβιία. Σθμπυξ ηεξ θάζε μμάδαξ 

ήηακ κα οπμζηενίλεη ημ γηαηί μη ηνμθέξ πμο ακέιαβε κα  

ενεοκήζεη βνίζθμκηαη ζηε μηα ή ηεκ άιιε ιίζηα. Τα παηδηά 

θαηάθενακ έηζη κα ακαπηφλμοκ έκα γιςζζηθυ οπυβαζνμ ζπεηηθυ 

με δηαηνμθηθά ζέμαηα.  

Ιε βάζε ηεκ ένεοκά ημοξ ακαζεχνεζακ θη εμπιμφηηζακ ηηξ 

ιίζηεξ ζοκμδεφμκηαξ θάζε ηνμθή ή μμάδα ηνμθχκ με ζπεηηθυ 

πιενμθμνηαθυ οιηθυ, πμο απμηειεί επηπεηνεμαημιμγία έγθνηζεξ 

ή απυννηρήξ ηεξ απυ ηηξ πνμηημήζεηξ ημοξ. Ακαπηφπζεθε ε 

θακηαζία ηςκ παηδηχκ με εηθυκεξ πμο βμεζμφκ ζηε παναθίκεζή 

ημοξ κα δείπκμοκ πενηζζυηενμ εκδηαθένμκ γηα ζέμαηα 

δηαηνμθήξ. 

Σηε ζοκέπεηα αοηυ πμο ήζειακ κα θάκμοκ ήηακ κα μπμνέζμοκ με 

θάπμημ ηνυπμ κα μεηαδχζμοκ ε μηα μμάδα ζηεκ άιιε, αιιά θαη 

ζε υιμ ημ ζπμιείμ, ηε γκχζε πμο απμθυμηζακ απυ ηεκ 

εκαζπυιεζή ημοξ με ημ ζογθεθνημέκμ ζέμα. Ηαηαιήλακε, υηη μ 

θαιφηενμξ ηνυπμξ γηα κα ημ θαηαθένμοκ είκαη ημ παηπκίδη. Έκα 

παηπκίδη πμο, με δηαζθεδαζηηθυ ηνυπμ, ζα ακαδείθκοε ημ πυζμ 

ζεμακηηθή είκαη ε δηαηνμθή μαξ θαη ζα μδεγμφζε ημοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ ζηεκ οημζέηεζε ζςζηχκ δηαηνμθηθχκ 

ζοκεζεηχκ. 

Ηαηαιήλακε, υηη έκα παηπκίδη θηηαγμέκμ έπμκηαξ ςξ πνυηοπμ ημ 

θιαζηθυ επηηναπέδημ παηπκίδη θηδάθη, ζα ήηακ έκαξ ςναίμξ 

ηνυπμξ κα ηα θαηαθένμοκ. Άνπηζακ κα δμοιεφμοκ πάκς ζε 

πανηυκη, πμο ημ είπακ ςξ πνυηοπμ. Τμ ανηζμήζακε απυ ημ έκα 

ςξ ημ εθαηυ. Σπεδηάζακε πάκς ζθάιεξ πμο ημοξ μδεγμφζακ 

ζοκημμυηενα ζημ εθαηυ, δειαδή ζηεκ ηειηθή κίθε θαη θηδάθηα 

πμο ημοξ απμμάθνοκακ απυ ημ ζηυπμ ημοξ. Ιε βάζε ημ πνυηοπμ 

πανηυκη, ε θάζε μμάδα θαηαζθεφαζε έκα ίδημ. Τα παηδηά 

δςγνάθηζακ ζθάιεξ θαη θηδάθηα θαη ηα θυιιεζακ πάκς ζηα 

πανηυκηα ημοξ. Ε θάζε μμάδα δςγνάθηζε εηθυκεξ ηνμθχκ με ηηξ 

μπμίεξ αζπμιήζεθε, εθθνάδμκηαξ με πανά ηε θακηαζία ηεξ. 
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Σθακάνακε ηηξ εηθυκεξ γηα κα ηαηνηάδμοκ ζημ μέγεζμξ με ηα 

ηεηναγςκάθηα ημο πανημκημφ. Τα παηδηά θυιιεζακ ηηξ εηθυκεξ 

ζηα πανηυκηα ημοξ ε θαζεμηά ζηεκ θαηάιιειε ζέζε. 

Ηαηυπηκ έγναρακ πενηιεπηηθά ηηξ πιενμθμνίεξ θαη ηηξ  

θυιιεζακ ζημ θάης μένμξ ημο παηπκηδημφ, υπμο ηαίνηαδε ε 

θαζεμηά. Ιε αοημθυιιεημ πιαζηηθμπμίεζακ ηα πανηυκηα ημοξ.  

Έηζη θαηαζθεφαζακ ηέζζενα παηπκίδηα εθ ηςκ μπμίςκ ηα ηνία 

είπακ λεπςνηζηή ζεμαημιμγία (ογηεηκέξ θαη βιαβενέξ ηνμθέξ).  

1μ παηπκίδη: δεμεηνηαθά, μέιη γηαμύνηη – παηαηάθηα, 

γανηδάθηα, γιοθά, παγςηά Με αοηά έπαηλε ε ηάλε αιιά θη 

άιιεξ ηάλεηξ ημο ζπμιείμο. 

2μ παηπκίδη: ιαπακηθά, όζπνηα – ηεγακεηέξ παηάηεξ – πίηζεξ 

3μ παηπκίδη: κενό, θνμύηα, θοζηθμί πομμί – ακαροθηηθά, 

πάμπμονγθεν, ζάκημοηηξ με ιμοθάκηθα 

Τα ζοκαηζζήμαηα ηςκ παηδηχκ ζημ ηέιμξ ηεξ δνάζεξ ήηακ 

πμηθίια. Ήηακ ε πανά ηεξ δεμημονγίαξ αιιά θαη ηεξ πνμζθμνάξ, 

ε ηημή θαη ε πενεθάκηα  πμο ημ παηπκίδη άνεζε ζημοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ, ε ηθακμπμίεζε γηα ημ ηειηθυ απμηέιεζμα θαη 

γηα ηεκ εκίζποζε ηςκ δεζμχκ ημοξ με ηηξ άιιεξ ηάλεηξ.  
 

6. Εμένα θαηά ημο θαπκίζμαημξ – 31ε Μαΐμο – Βιαβενέξ ζοκέπεηεξ 
 

Ιε αθμνμή ηεκ παγθυζμηα εμένα θαηά ημο θαπκίζμαημξ, μη 

μαζεηέξ ηεξ Σ 1 ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ, μαδί με ημ 

δάζθαιό ημοξ θ. Απόζημιμ Δώε ζηηξ 31 Ιαΐμο θαη ζηα 

πιαίζηα ηεξ Παγθυζμηαξ Εμέναξ θαηά ημο Ηαπκίζμαημξ, -

θμνχκηαξ μπιμοδάθηα με ακηηθαπκηζηηθά μεκφμαηα - μαδί με 

μέιε ημο Σοιιυγμο Ηανθηκμπαζχκ Ιαθεδμκίαξ-Θνάθεξ 

μνγάκςζακ θαη ζομμεηείπακ ζε μηα επηηοπεμέκε ακηηθαπκηζηηθή 

εθδήιςζε ζηεκ πιαηεία Ανηζημηέιμοξ ηεξ Θεζ/κίθεξ, 

μμηνάδμκηαξ θοιιάδηα, ημκίδμκηαξ ηηξ βιαβενέξ ζοκέπεηεξ ημο 

θαπκίζμαημξ θαη οπεκζομίδμκηαξ ζημοξ πεναζηηθμφξ ημ κυμμ 

γηα ηεκ απαγυνεοζε ημο θαπκίζμαημξ. 

Θομήζμο πςξ, με ημ θάπκηζμα.... 

 ζθεπηυμαζηε πημ δφζθμια 

 κοζηάδμομε εφθμια 

 θμοναδυμαζηε υηακ ηνέπμομε 

 θμιομπάμε πημ δφζθμια 

 λεναίκεηαη ημ ζηυμα μαξ 

 μονίδεη ε ακαπκμή μαξ 

 αννςζηαίκμομε θαη ηυζα άιια... 

θέρμο εζύ πμο είζαη θαπκηζηήξ: 

 Αγαπάξ ημ παηδί ζμο, υηακ ημ μμιφκεηξ ζοκέπεηα μέζα 

ζημ ζπίηη ή ζημ αοημθίκεημ; 

 Απ! αοηυ ημ παζεηηθυ θάπκηζμα ηη θαθυ θάκεη. 

 Σηεκαπςνηέζαη γηαηί άνπηζε κα θαπκίδεη πμιφ κςνίξ ημ 

παηδί ζμο θαη μεηά γθνηκηάδεηξ υηη είκαη κεονηθυ!! 

 Ιε δεμημονγείξ πνυβιεμα ζηεκ έγθομ ενγαδυμεκε 

ζοκάδειθυ ζμο. Σεβάζμο ηεκ.  

 

 
 

 
 

 
  

 


