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AΘΘΓ ΔΡΑΣΕΡΖΟΣΕΣΓ ΗΖ ΓΠΖΗΓΨΓΖ 

(ζπμιηθό έημξ 2010-11) 
 

1. Παγθόζμηα εμένα αθηενωμέκε ζημοξ Ρμμά (Σζηγγάκμοξ) 
 

 

 
 

 

Ιε αθμνμή ηεκ 8ε Απνηιίμο ςξ παγθόζμηα μένα ηςκ ΡΟΙΑ 

ε ζοκηαθηηθή μμάδα ηςκ μαζεηώκ ηεξ Σ' ηάλεξ ηεξ 

μαζεηηθήξ εθεμενίδαξ ημο ζπμιείμο «Ο θόζμμξ ζηα μάηηα 

ηςκ παηδηώκ» απμθάζηζε κα γνάρεη έκα αθηένςμα ζηεκ 

εθεμενίδα, γηα ηεκ εκεμένςζε θη εοαηζζεημπμίεζε ηςκ 

παηδηώκ ημο ζπμιείμο θαη ηςκ γμκηώκ ημοξ ζπεηηθά με ημοξ 

ηζηγγάκμοξ, θαζώξ θαη γηα ημ θαηκμηόμμ project πμο έγηκε 

ζημ ζπμιείμ από ηε δαζθάια ηςκ Αγγιηθώκ θα Ιαιηβίηζε 

Δςή, με ηίηιμ: ειιεκμ-αγγιμ-ηζηγγάκηθμη δηάιμγμη (ε 

δεμημονγία εκόξ ηνίγιςζζμο ιεληθμύ). Σμ αθηένςμα ζηεκ 

εθεμενίδα ήηακ μηα αθμνμή γηα ζοδήηεζε θη μμαδηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ με γεκηθόηενμ ζηόπμ κα εθθνάζμοκ μη 

μαζεηέξ ηηξ απόρεηξ ημοξ γηα ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ, ηηξ 

ακάγθεξ ημοξ θαη ηα όκεηνά ημοξ. ηεκ ηζημζειίδα ημο 

ζπμιείμο, οπάνπεη εηδηθό αθηένωμα γηα αοηήκ ηεκ εμένα 

με πάνα πμιιέξ πιενμθμνίεξ θαη δηάθμνεξ δνάζεηξ.  
 

2. Ε δεμμζημγνάθμξ θαη ζογγναθέαξ Κίθε ηναηειάηε ζημ ζπμιείμ μαξ 
Ο ύιιμγμξ Γμκέςκ-Ηεδεμόκςκ ζε ζοκενγαζία με ημοξ 

Δαζθάιμοξ θαη ζηα πιαίζηα ηεξ εοαηζζεημπμίεζεξ ηςκ 

μαζεηώκ μαξ πάκς ζε ζέμαηα ογηεηκήξ δηαηνμθήξ θάιεζε 

ζημ ζπμιείμ ηε ζοκημπίηηζζα μαξ δεμμζημγνάθμ & 

ζογγναθέα θα Κίθε ηναηειάηε γηα κα πανμοζηάζεη ημ 

κέμ αληόιμγμ παηδηθό βηβιίμ ηεξ «Πάκω ε ογεία, θάηω 

ε παποζανθία». Ε πανμοζίαζε έγηκε λεπςνηζηά ζηα 
παηδηά ηεξ Α-Β, Γ-Δ θαη Γ’-Σ’. ηόπμξ ηεξ εθδήιςζεξ 

ήηακ ε θαιιηένγεηα ζςζηώκ δηαηνμθηθώκ ζοκεζεηώκ μηα 

πμο ημ θαηκόμεκμ ηεξ παηδηθήξ παποζανθίαξ έπεη πάνεη 

ηδηαίηενα ακεζοπεηηθέξ δηαζηάζεηξ. Σα παηδηά, 

δηαβάδμκηαξ ημ βηβιίμ, μαζαίκμοκ ζηε «γιώζζα» ημοξ 

πώξ μπμνμύκ κα πνμζηαηέρμοκ ημκ εαοηό ημοξ, πώξ κα 

μεκ γίκμοκ παπύζανθα, κα επηιέγμοκ ημ πνςηκό ζημ 

ζπίηη, κα αθμιμοζμύκ ηεκ Τγηεηκή δηαηνμθή, κα μάζμοκ 

από ηώνα ηεκ Ποναμίδα ηεξ Ιεζμγεηαθήξ δηαηνμθήξ θαη 

θονίςξ κα ράπκμοκ μόκα ημοξ ηεκ αζθάιεηα θαη ηεκ 

πμηόηεηα ζηα ηνόθημα δηαβάδμκηαξ ηηξ εηηθέηεξ ημοξ. Σμ 

βηβιίμ απακηά ζηα ενςηήμαηα: Ση είκαη ε παποζανθία;-

Πώξ μπμνμύμε κα ΙΕΚ γίκμομε Παπύζανθμη;-Ση είκαη ε 

Ιεζμγεηαθή Δηαηνμθή-Πμηα είκαη ε ποναμίδα ηεξ 

Τγηεηκήξ Δηαηνμθήξ;-Ση είκαη ηα Ιεηαιιαγμέκα Σνόθημα 

(Γ.Σ.Ο.)-Γηαηί ηα ιέκε έηζη;-Ση είκαη μ Ηαηακαιςηήξ;-Ση 

είκαη μ Γζειμκηήξ;-Γηαηί πνέπεη κα δηαβάδμομε ηηξ 

εηηθέηεξ ηςκ ηνμθίμςκ πμο αγμνάδμομε; Ο απιόξ ηεξ 

ιόγμξ θαη ε αμεζόηεηά ηεξ ζηε ζοδήηεζε πμο 

αθμιμύζεζε, έιοζακ πμιιέξ απμνίεξ ηωκ μαζεηώκ, 

ζηέθμκηαξ με επηηοπία ηεκ εθδήιωζε.  

 

 
 

 
 

 



 66 

3. Δεμμηηθή Βηβιημζήθε – Ε γηαγηά δηαβάδεη παναμύζηα  
 

 

 
 

 

Θίγεξ μένεξ πνηκ ηηξ δηαθμπέξ ηςκ Υνηζημογέκκςκ, ηα 

παηδηά ηεξ  Δ΄ Σάλεξ επηζθέθηεθακ ηε Δεμμηηθή 

Βηβιημζήθε ημο Δήμμο μαξ, ζημ πιαίζημ ηςκ εμνηαζηηθώκ 

εθδειώζεςκ ηεξ Βηβιημζήθεξ, ζε ζοκενγαζία με ημ ΗΑΠΕ 

ημο Δήμμο μαξ. Σα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα απμιαύζμοκ 

πνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα με ηε ζοκμδεία μμοζηθώκ 

μνγάκςκ από ηα μέιε ημο ΗΑΠΕ, θαζώξ θαη κα ζοδεηήζμοκ 

μαδί ημοξ. 

ηε ζοκέπεηα, ηα παηδηά θάζηζακ όια ζε θύθιμ ζε έκα 

ηενάζηημ παιί θαη μία θονία ημο ΗΑΠΕ ημοξ αθεγήζεθε με 

ελαηνεηηθό ηνόπμ έκα πνηζημογεκκηάηηθμ παναμύζη, 

θαζειώκμκηαξ μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ. 

ημ ηέιμξ, ηα παηδηά, με ηε βμήζεηα ηεξ Βηβιημζεθμκόμμο, 

θαηαζθεύαζακ πνηζημογεκκηάηηθεξ πεηνμηεπκίεξ θαη έιαβακ 

μηθνά δςνάθηα γηα ηα Υνηζημύγεκκα. 
 

4. οκάκηεζε θαη γκωνημία με ηε ζογγναθέα παηδηθώκ βηβιίωκ, Θίηζα Ψαναύηε 
Ε Γ' ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ επηζθέθζεθε ημ Magic 

Park. Γθεί ηα παηδηά είπακ ηε δοκαηόηεηα κα γκςνίζμοκ 

ηε ζογγναθέα παηδηθώκ βηβιίωκ Θίηζα Ψαναύηε. 

Γκώνηδακ ήδε θάπμηα ζημηπεία γηα ηε ζογγναθέα μέζα 

από ηεκ ακάγκςζε θαη επελενγαζία απμζπαζμάηςκ από 

ηα βηβιία ηεξ, ηα μπμία οπάνπμοκ ζημ Ακζμιόγημ θαη ζημ 

βηβιίμ Γιώζζαξ ηεξ Γ΄Δεμμηηθμύ, θαζώξ θαη από ηεκ 

επελενγαζία δομ βηβιίςκ ηεξ, μέζα ζηεκ ηάλε. 

«Οη πενηπέηεηεξ ηεξ ηεμπειμπειώκαξ» θαη  

«Ο Δνάθμξ πμο έθαγε ημκ ήιημ» 

ηε ζοκάκηεζε αοηή ε ζογγναθέαξ ημοξ οπμδέπηεθε με 

πανά. Πανμοζίαζε θαη δηάβαζε μνηζμέκα απμζπάζμαηα 

από ηα βηβιία ηεξ θη απάκηεζε ζε ενςηήζεηξ ηςκ παηδηώκ 

ζπεηηθά με ηε δςή ηεξ θαη ηε ζογγναθή εκόξ βηβιίμο.  

Βηβιία ηεξ Θίηζαξ Ψαναύηε:  

Ιηθνέξ ηζημνίεξ: Εναθιήξ, Οη ηειεοηαίμη ήνςεξ, Σα 

δάθνοα ηεξ Πενζεθόκεξ, Σμ ηζίνθμ θαη μ κάκμξ Γμιηάζ, 

Ε εθδίθεζε ηςκ μακηηανηώκ, Ο ιόθμξ με ηηξ ιηπμοδηέξ, 

Οη πενηπέηεηεξ ηεξ ηεμπειμπειώκαξ, Ο Θςμάξ, Ε μαμά 

γέκκεζε μςνό, "Έπς έκα όκεηνμ"... Ε θιόγα πμο δε 

ζβήκεη, Ε γάηα πμο δε κηαμύνηδε, Σμ ειαηάθη πμο 

δαθνύδεη, Ο Δνάθμξ πμο έθαγε ημκ ήιημ, Πέκηε δώνα 

γηα ημκ Ασ Βαζίιε, Σμ ζαθμύιη με ηα ρέμαηα, Πέηαγμα 

ζηεκ ειεοζενία 

Ιοζηζημνήμαηα: ηα βήμαηα ημο αμμζήνημο, Σμ δηπιό 

ηαλίδη, Σμ αογό ηεξ έπηδκαξ, Σμ αίκηγμα ηεξ πέηνηκεξ 

γεκεηάδαξ, Ε ελαθάκηζε, Σμ παμόγειμ ηεξ Γθάηεξ, Σμ 

μοζηηθό ηεηνάδημ, Γπηθίκδοκα παηπκίδηα, Ακάζεξ θαη 

ρίζονμη ημο δάζμοξ, Άνςμα θαιμθαηνημύ, Οη άγγειμη ημο 

μονακμύ, Όκεηνα από μεηάλη, Σάιςξ, μ πάιθηκμξ 

γίγακηαξ ηεξ Ηνήηεξ, Ε ζπειηά ηεξ γμνγόκαξ, 

Ηαζζάκδνα, ε μάκηηζζα ηεξ Σνμίαξ 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.psarafti.gr/gr/mi7.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi13.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi1.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi2.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi3.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi3.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi4.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi5.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi6.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi7.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi8.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi9.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi9.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi10.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi10.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi11.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi12.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi12.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi13.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi14.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi14.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi15.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi16.html
http://www.psarafti.gr/gr/mi16.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi1.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi2.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi2.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi3.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi4.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi4.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi5.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi6.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi7.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi7.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi8.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi9.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi9.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi10.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi11.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi11.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi12.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi14.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi14.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi15.html
http://www.psarafti.gr/gr/fi16.html
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5. Γκωνίζαμε ημκ Οδοζζέα, ημ 1μ ζπμιείμ ειιεκηθήξ γιώζζαξ μεηακαζηώκ 

«Σα μαγηθά μαληιάνηα» ημο Σνηβηδά από ηε ζεαηνηθή μμάδα ημο Οδοζζέα 
 

 

 
 

 

 

ε μηα γςκηά ηεξ «άιιεξ Θεζ/κίθεξ», ιεηημονγεί εδώ θαη 

πνόκηα ημ ζπμιείμ ειιεκηθήξ γιώζζαξ «Οδοζζέαξ» γηα 

μεηακάζηεξ, πνόζθογεξ θαη παιηκκμζημύκηεξ. Σμ ηαλίδη ημο 

«Οδοζζέα» λεθίκεζε ημ 1997 ζηε Θεζ/κίθε με πνμμνηζμό ηε 

δηθή ημο «Ζζάθε». Σεκ «Ζζάθε» πμο ζα πςνμύζε όιμοξ 

αοημύξ πμο άθεζακ ηα αγαπεμέκα ημοξ πνόζςπα, ημ ζπίηη 

ημοξ, πέναζακ ηα ζύκμνα, πενπάηεζακ αηέιεηςηεξ ώνεξ, 

ακηημεηώπηζακ δοζθμιίεξ θαη ηναγηθέξ θαηαζηάζεηξ μέπνη 

ηεκ εγθαηάζηαζή ημοξ ζε έκα κέμ, άγκςζημ ηόπμ. Ο 

«Οδοζζέαξ» πνμζπαζεί κα ακμίλεη ημ δηθό ημο δνόμμ, ημ 

δνόμμ ηεξ γκώζεξ, με ηεκ εζειμκηηθή, δςνεάκ δηδαζθαιία 

ηεξ ειιεκηθήξ γιώζζαξ ζε εκήιηθεξ με θοζηθμύξ μμηιεηέξ 

ηεξ. ηόπμξ ημο ζπμιείμο είκαη κα απμηειέζεη θαη πώνμ 

ακάπηολεξ θμηκςκηθώκ ζπέζεςκ, πμιηηηζμηθώκ ακηαιιαγώκ, 

ελμμάιοκζεξ εζκηθώκ ακηηζέζεςκ, πώνμ έθθναζεξ θαη 

δεμημονγίαξ. ' αοηό ημ πιαίζημ δεμημονγήζεθε θαη ε 

«Θεαηνηθή Ομάδα Ιεηακαζηώκ» ημο “Οδοζζέα”, πμο 

ζογθνμηήζεθε ημ 2000-01. ηηξ 18/12/2010 πανμοζίαζακ 

με ειεύζενε είζμδμ, ζημ Ηηκεμαημζέαηνμ ημο Δήμμο 

Ημνδειημύ-Γοόζμμο ηεκ πανάζηαζε ημο Γογ. Σνηβηδά «Σα 

μαγηθά μαληιάνηα», ηεκ μπμία παναθμιμύζεζακ παηδηά θαη 

γμκείξ ημο ζπμιείμο μαξ. Γηα πιενμθμνίεξ, ηει: 

2310533940, ζημ Email:  odisseasmet@yahoo.com ή ζηεκ 

μμάδα ημο “Οδοζζέα” facebook, http://on.fb.me/9E8tGa 

6. Εμενήζηα εθδνμμή ημο ζπμιείμο γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11  
 

 

 

 
 

 

Σμ ζπμιείμ πναγμαημπμίεζε ζηηξ 6/6/2011 ηεκ εηήζηα εμενήζηα 

εθδνμμή ημο ζηε ΘΑ ΠΘΑΔΑ, ζηεκ μπμία έιαβακ μένμξ θαη μη 

γμκείξ ηςκ παηδηώκ. Ε ΘΑ ΠΘΑΔΑ βνίζθεηαη ζηεκ πενημπή ηςκ 

Υηιίςκ Δέκηνςκ ηεξ ιίμκεξ Δμσνάκεξ ζε απόζηαζε 80 πμ. από ηε 

Θεζ/κίθε. Έκαξ θαηαπνάζηκμξ πενηθναγμέκμξ πώνμξ 50 

ζηνεμμάηςκ, δηαζέζημμξ γηα εμενήζηεξ ζπμιηθέξ εθδνμμέξ. 

Τπάνπμοκ γήπεδα 5X5, δύμ γήπεδα πμδμζθαίνμο, γήπεδα 

βόιεσ θαη ιμύκα πανθ  Γίκαη πώνμξ παηπκηδημύ, ακαροπήξ, 

θοζηθόξ πώνμξ δνμζηάξ θη απόιαοζεξ.  

Παηδηά, δάζθαιμη θαη γμκείξ, έπαηλακ, πόνερακ θαη πάνεθακ όιμη 

μαδί, γημνηάδμκηαξ με ημκ θαιύηενμ ηνόπμ ημ ηέιμξ μηαξ αθόμα 

πμιύ δεμημονγηθήξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ.  
 

7. Απόθνηεξ 

Ο απμθνηάηηθμξ πμνόξ ημο ζπμιείμο, δημνγακώζεθε θαη 

θέημξ από ημ ζύιιμγμ γμκέςκ, δςνεάκ γηα όια ηα παηδηά. 

Ιπμνεί ημ Ηανκαβάιη θαη μη Απμθνηέξ κα λεθίκεζακ από 

πμιύ παιηά, μπμνεί μη γημνηέξ αοηέξ κα πήνακ πμιιά 

μκόμαηα, αιιά έκα πνάγμα πανέμεηκε ζηαζενό, ε δηάζεζε 

ημο ακζνώπμο κα μαζθανεοηεί, κα γειάζεη, κα 

δηαζθεδάζεη, κα γημνηάζεη ηεκ αγάπε ημο γηα ηε δςή.  

 

mailto:odisseasmet@yahoo.com

