ο

6 ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Τπάρτει τώρος για όλοσς, για όλοσς σπάρτοσν όνειρα…
Μια παροσζίαζη ηων δράζεών μας…

ΙΟΤΝΙΟ 2011

Υπάοςει ςώοξπ για όλξρπ, για όλξρπ ρπάοςξρμ όμειοα…
Μια παοξρζίαζη ηωμ δοάζεώμ μαπ…
Auf Wiedersehen,
unsere geliebte
Schule
Αμηίξ, αγαπημέμξ
μαπ ζςξλείξ

Прощай, дорогая
наша школа

Lamtumirë shkolla
jonë e dashur!

Adieu, notre
école bien-aimée

Goodbye, our
loved school

ξι απόθξιηξι
μαθηηέπ ηηπ ΣΤ'
2010-11

ζηξ 6ξ Διαπξλιηιζμικό & Ολξήμεοξ Δημξηικό Σςξλείξ
Γλερθεοίξρ-Κξοδελιξύ Θεζ/μίκηπ

Έλα και ζρ
ζηξ ηανίδι μαπ!

Αμέβα και
ζαλπάοξρμε!

Άλλξπ με ηη
βάοκα μαπ;
Βίοα ηιπ
άγκροεπ!

6o Διαπξλιηιζμικό & Ολξήμεοξ Δημξηικό ςξλείξ
Ελερθεοίξρ - Ιξοδελιξύ Θεζ/μίκηπ
Διεύθρμζη: Δαβάκη 18 - Σ.Ι. 56334 Ελερθέοιξ-Ιξοδελιό Θεζ/μίκη
Σ.Θ. 33515
Σηλ: 2310761420 και 2310705638
Φαν: 2310761420
Εmail: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Δ/μζη Θζηξζελίδαπ: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Διερθρμηήπ : Παπαδόπξρλξπ ηέογιξπ (6977342637)
E-mail: sterpapa@otenet.gr
(ηξ ζςξλείξ ρπάγεηαι ζηξ 2ξ Γοαθείξ ηηπ Δ/μζηπ Π.Ε. Δρηικήπ Θεζ/μίκηπ, και ζηξ
ςξλικό ύμβξρλξ ηηπ 16ηπ Πεοιθέοειαπ Π.Ε. ηξρ μξμξύ Θεζ/μίκηπ)

Δημιξρογία και γεμική επιμέλεια ηξρ εμηύπξρ, ξ διερθρμηήπ ηξρ ζςξλείξρ.
Σα κείμεμα ηωμ δοάζεωμ επιμελήθηκαμ ξι εκπαιδερηικξί κι ξ δ/μηήπ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΓΚΔΟΣΓΙΣ “ΑΙΝΓΙΑΣ”
ΖΑΡΑΦΘΔΗ ΔΗΛΗΣΡΗ
ΙΩΜ. ΛΕΚΕΜΘΙΟΤ 11 – 54635
ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ
Σηλ. 2310 206.616, Fax. 2310 206.616
e-mail: zarafidi@otenet.gr
www.aineias.com.gr
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«Το σχολείο είναι για όλους… »
Εηζαγςγηθό θείμεκμ ημο Δηεοζοκηή ημο Σπμιείμο, Παπαδόπμοιμο Σηένγημο
Έκαξ εθπαηδεοηηθόξ δεκ πνέπεη κα είκαη ήζοπμξ με ηε ζοκείδεζή ημο μόκμ θαη μόκμ
επεηδή πανέπεη ηηξ ίδηεξ εοθαηνίεξ ζημοξ μαζεηέξ ημο. Γηαηί, ηηξ εοθαηνίεξ, δε θηάκεη
μόκμ κα ηηξ πανέπμομε ζηα παηδηά, πνέπεη θαηανπήκ κα παναθηκμύμε ηα παηδηά ώζηε
κα ηηξ ιαμβάκμοκ. Καη γηα κα ηα παναθηκμύμε απμηειεζμαηηθά, πνέπεη κα ιαμβάκμομε
οπόρε ηε μμκαδηθόηεηα ημο θάζε παηδημύ, ε μπμία ηαοηίδεηαη με ηε θακηαζία, με ηε
δεμημονγηθόηεηα θαη ηηξ ηδηαίηενεξ θιίζεηξ, πμο έηζη θη αιιηώξ μ θαζέκαξ μαξ
θμοβαιάεη μέζα ημο. Αοηά ηα ζημηπεία, όηακ ακαγκςνίδμκηαη μέζα ζηε ζπμιηθή
θμηκόηεηα, πνμζδίδμοκ ζημ θάζε παηδί έκακ ηδηαίηενμ ζεηηθό νόιμ, ημκ μπμίμ μ
εθπαηδεοηηθόξ μθείιεη κα ελειίλεη. Με ημκ ηνόπμ αοηό πανέπμομε ζηα παηδηά ηεκ
εθπαίδεοζε πμο απαηηείηαη ώζηε κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ εοθαηνίεξ πμο ημοξ
δίκμκηαη από ημ ζπμιείμ. Πανέπμομε δειαδή ηεκ απαηημύμεκε βάζε γηα ίζεξ
εοθαηνίεξ, ζεβόμεκμη θαηανπήκ ηεκ πνμζςπηθόηεηα ημο θάζε παηδημύ θαη όπη
εληζώκμκηαξ ημοξ μαζεηέξ μαξ ζημ όκμμα ηςκ γκςζηηθώκ θαη μόκμ απαηηήζεςκ ημο
ζπμιείμο θαη ηςκ δηθώκ μαξ πνμζδμθηώκ, απέκακηη ζηηξ μπμίεξ – έηζη θη αιιηώξ –
θάζε μαζεηήξ απακηά με δηαθμνεηηθμύξ νοζμμύξ.
Πνέπεη κα βμεζήζμομε ηα παηδηά κα ακαθαιύρμοκ ηα ζεηηθά ζημηπεία ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ,
ηε ζεμαζία ημο «εμείξ», ημο αιιειμζεβαζμμύ, ηεξ ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ δεμημονγηθήξ
επηθμηκςκίαξ. Καιμύμαζηε κα ιεηημονγήζμομε εμροπςηηθά πνμξ όιμοξ ημοξ μαζεηέξ,
παναηενώκηαξ πνμζεπηηθά ηηξ ηδηαηηενόηεηεξ θαη ηηξ ακάγθεξ, ηηξ ακηηζηάζεηξ θαη ηηξ
επηθείμεκεξ ζογθνμύζεηξ μέζα ζηεκ μμάδα. Καη ζίγμονα δεκ είκαη εύθμιμ πάκηα κα ηα
θαηαθένμομε . . .
Τμ ζπμιείμ είκαη γηα όιμοξ. Είκαη ημ ζπίηη ηεξ εηνήκεξ. Είκαη ημ ζπίηη ηςκ παηδηθώκ
ροπώκ. Είκαη ημ ζπίηη ηςκ πνώηςκ ακζνώπηκςκ ζοκακηήζεςκ. Πένα θαη πάκς από
ηεκ ηδηόηεηα ημο εζκηθμύ πμιίηε, ημο εονςπαίμο πμιίηε ή ημο πμιίηε ημο θόζμμο ζα
πνέπεη κα πνμάγεη ηεκ ηδηόηεηα ημο πμιίηε - θμνέα μηαξ πνμζςπηθήξ θμοιημύναξ.
Τεξ θμοιημύναξ εκόξ αηόμμο πμο ςξ ακζνώπμο, μαύνμο, άζπνμο, θηκέδμο θιπ.,
βιέπεη ηα θμηκά ζεμεία, βιέπεη πάκς θαη πένα από μνηζμμύξ θη έπεη ζοκαίζζεζε ηεξ
ύπανλήξ ημο ηόζμ εκηόξ ημο, όζμ θαη γύνς ημο. Ακ επηζομμύμε θάηη ηέημημ, ηόηε ε
αιιαγή λεθηκάεη θαηανπήκ από ημκ θαζέκα μαξ θαη μάιηζηα μέζα από ημοξ πμιιμύξ
θαη δηαθμνεηηθμύξ νόιμοξ πμο μ θαζέκαξ μαξ έπεη μέζα ζηεκ θμηκςκία.
Πνμζπαζμύμε όια αοηά ηα πνόκηα μέζα από ηηξ (δηαπμιηηηζμηθέξ-πμιοπμιηηηζμηθέξ)
δνάζεηξ ημο ζπμιείμο μαξ κα ςθειμύκηαη όια, πςνίξ θαμηά ελαίνεζε, ηα παηδηά.
Γηα έκα ζπμιείμ ακμηπηό ζηεκ θμηκςκία, έκα ζπμιείμ πμο πνμάγεη ηεκ αίζζεζε ηεξ
ειεοζενίαξ, ηεκ αοηεκένγεηα, ηεκ αοημδηαπείνηζε θαη ηε ζομμεημπή.
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Σύκημμμ ηζημνηθό ημο 6μ Δηαπμιηηηζμηθμύ Δεμμηηθμύ
Γιεοζενίμο-Κμνδειημύ Θεζ/κίθεξ
Τμ 6° Δεμμηηθό Σπμιείμ Γιεοζενίμο-Κμνδειημύ βνίζθεηαη θαη ιεηημονγεί ζημ δοηηθό άθνμ ημο
πμιεμδμμηθμύ ζογθνμηήμαημξ Θεζ/κίθεξ. Τμ ζπμιείμ πνωημιεηημύνγεζε ημ ζπμιηθό έημξ
1983/84 ωξ 6/ζέζημ. Λεηημονγμύζε ζ' έκα κμηθηαζμέκμ αθαηάιιειμ δηώνμθμ μίθεμα ζε θαθέξ
ζοκζήθεξ με ζοκέπεηεξ αθόμα θαη γηα ηεκ αζθάιεηα ηωκ μαζεηώκ. Αοηή ε θαηάζηαζε
ζοκεπίζηεθε έωξ ημ ζπμιηθό έημξ 1997/98 όπμο ημ Μάημ ημο 1998 έγηκε μεηεγθαηάζηαζε ζ'
έκα κέμ θηίνημ, μαδί με ημ 6° κεπηαγωγείμ θαη ημ 3° Γομκάζημ. Τμ ζπμιείμ ημ ζπμιηθό έημξ
1998/99 ακαβαζμίδεηαη ζε 12/ζέζημ θαη μεημκμμάδεηαη ζε 6° Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό
Σπμιείμ Δηεονομέκμο Ωνανίμο θαη από ημ ζπ. έημξ 2002/03 ζε 6° Δηαπμιηηηζμηθό θαη
Οιμήμενμ Δεμμηηθό Σπμιείμ. Η μεηαηνμπή (μεημκμμαζία) έγηκε ζημ πιαίζημ ηεξ
δηαπμιηηηζμηθήξ εθπαίδεοζεξ θαη ζηε βάζε ημο κόμμο 2413/96 γηα πμημηηθή ακαβάζμηζε ηεξ
πανεπόμεκεξ εθπαίδεοζεξ ζε μαζεηέξ με εθπ/θέξ, θμηκωκηθέξ, πμιηηηζηηθέξ ή μμνθωηηθέξ
ηδηαηηενόηεηεξ, θαη ζογθεθνημέκα με ηεκ Υπ. Απόθαζε (Φ.Γ.Κ. 1143 η.Β΄ 29-10-98).

Δηάθμνα Πνμγνάμμαηα πμο εθανμόζηεθακ ή εθανμόδμκηαη ζημ ζπμιείμ:
 «Έκηαλε παηδηώκ παιηκκμζημύκηωκ θη αιιμδαπώκ ζημ ζπμιείμ»
Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ: 1998-2001, 2002-2004 & 2006-2008
ΑΠΘ: 2010-12
 «Έκηαλε ηζηγγακμπαίδωκ ζημ ζπμιείμ»
Παηδαγωγηθό Τμήμα Δεμμηηθήξ Γθπ/ζεξ ημο Α.Π.Θ. « ΦΤΩΦΓΙΑ 3 »: 1995-1996
Πακεπηζηήμημ Ιωακκίκωκ: 1998-2004
Πακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ: 2006-2008
Παηδαγωγηθό Τμήμα Δεμμηηθήξ Γθπ/ζεξ ημο Α.Π.Θ.: 2011-12
 Γονωπαϊθά πνμγνάμμαηα Δηα Βίμο Μάζεζεξ
Leonardo da Vinci: 2005-2006 (ζομμεηείπε εθπ/θόξ ημο ζπμιείμο)
Comenius - Πμιομενείξ Σπμιηθέξ Σομπνάλεηξ: 2003-2006 & 2009-2011
Comenius Assistantship: ημπμζέηεζε μειιμκηηθμύ εθπ/θμύ ωξ βμεζμύ δαζθάιμο λέκεξ
γιώζζαξ, ζημ ζπμιείμ μαξ από πώνα ηεξ Γονώπεξ: 2006-2011
 Τμ πνόγναμμα ημο μιμήμενμο ζπμιείμο: Με 6 ημήμαηα από ημ 2002 ωξ ζήμενα
 Τμ πνόγναμμα ηεξ εοέιηθηεξ δώκεξ – δηαζεμαηηθόηεηα (μέζα από ηεκ μπμία γίκμκηαη
πνμγνάμμαηα ηεξ Unicef, ηεξ Action Aid, αγωγήξ ογείαξ, θοθιμθμνηαθήξ αγωγήξ,
πενηβαιιμκηηθήξ εθπ/ζεξ, πμιηηηζηηθά) από ημ 2003 ωξ ζήμενα
 Τμ πνόγναμμα ηεξ Οιομπηαθήξ Παηδείαξ 1999-2006
 Τμ πνόγναμμα ηεξ Καιιηπάηεηναξ 2006-2008
 Τμ πνόγναμμα ηεξ 2εξ λέκεξ γιώζζαξ (γενμακηθά, γαιιηθά) 2006 ωξ ζήμενα
 ΚΓ.Π.Υ.Σ.Γ. (Κέκηνμ Παηδ. Υπμζηήνηλεξ ηεξ ζπμιηθήξ έκηαλεξ) 2003-2004
 Κέκηνμ δηακμμήξ ημο εθπ/θμύ οιηθμύ γηα όιε ηε Μαθεδμκία-Θνάθε ζηα πιαίζηα ημο
πνμγνάμμαημξ «Έκηαλε παηδηώκ παιηκκμζημύκηωκ θη αιιμδαπώκ ζημ ζπμιείμ» ημο
Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ 1998-2009
 Λεηημονγεί Τάλε Υπμδμπήξ Παιηκκμζημύκηωκ θη Αιιμδαπώκ από ημ 2001 (θαη με
μνγακηθή ζέζε από ημ 2002, Υπ. Απόθαζε 86355/Δ4, εθεμ. θοβένκεζεξ 1132/29-8-2002)
 Λεηημονγεί Πνμπαναζθεοαζηηθό Τμήμα Τζηγγακμπαίδωκ από ημ 1998 (θαη με μνγακηθή
ζέζε απ’ ημ 2002, Υπ. Απόθ. 86355/Δ4, εθεμ. θοβένκεζεξ 1132/29-8-02)
 Έθδμζε 12/ζέιηδεξ πμιοπμιηηηζμηθήξ μαζεηηθήξ εθεμενίδαξ ηεξ ΣΤ ηάλεξ με ηίηιμ:
«Ο θόζμμξ ζηα μάηηα ηωκ παηδηώκ», από ημ 2002 ωξ ζήμενα (μμηνάδεηαη ζε όια ηα δεμμηηθά
ημο κμμμύ Θεζ/κίθεξ θη όπη μόκμ…)
 Δηαζέηεη ηζημζειίδα (ζηα ειιεκηθά, αγγιηθά, νωζηθά & αιβακηθά), ε μπμία βναβεύηεθε
γηα πέκηε πνμκηέξ 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011 ζακ μηα από ηηξ 10 (δέθα) θαιύηενεξ
ηζημζειίδεξ δεμμηηθώκ ζηεκ Γιιάδα. http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
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Δάζκαλξι – Μαθηηέπ - Γξμείπ
ζς. έηξπ
2010-11
(31 εκπ/κξί)

15
με ξογαμική

8
απξζπαζμέμξι

4
αμαπληοωηέπ
ΓΠΑ

Σάνειπ
Διερθρμηήπ
Α
Α
Β
Β

1
2
1
2

Γ
Γ
Δ
Δ
Γ
Γ
Σ
Σ

1
2
1
2
1
2
1
2

Ποξπαοαζκεραζηικό Σμήμα Ρξμά
Σ. Τ. Παλιμμξζηξύμηωμ κι Αλλξδαπώμ
Σμήμα Γμιζςρηικήπ Διδαζκαλίαπ

2 Π.Γ.
ζρμπλήοωζη
ωοαοίξρ
Δάζκαλξι

2 Δ.Γ.
ζρμπλήοωζη
ωοαοίξρ

Παπαδόποσιος Σηέργηος
Μπαζιή Μαρηάκζε
Κσρηαθίδοσ Δαταρούια
Καραγηάκκες Πακαγηώηες
Κώζηα Βαρζαβούια
από αρτές Οθηωβρίοσ–Μπειίδοσ Φαρίθιεηα
Γηακκαθούια Αηθαηερίκε
Παράζτος Αζακάζηος
Καραηδίδες Γσζηράηηος
Καρράς Γσζύμηος
Κεζθηιίδοσ Υπερματία
Παπαδόποσιος Σωηήρηος
Δώες Απόζηοιος
Καραγηάκκε Γιηζάβεη
Μασρομάηες Γαβρηήι
Αζιακίδε Νάζηηα
Βαταραθίδοσ Σοσιηάκα

Γιδικόηηηα

Δάζκαλξι

Μξρζικήπ
Αγγλικώμ
Γεομαμικώμ
Γαλλικώμ
Φρζικήπ Αγωγήπ
Γροωπαϊκό Ποόγοαμμα
Comenius Assistantship

Καιαϊηδή Γσαγγειία
Μαιηβίηζε Δωή – Σηζμακίδοσ Φρσζάκζε
Κοσζίδοσ Σησιηακή - Τσρηαθίδοσ Σοθία
Τόπε Πακαγηώηα
Φαιηαμάιηα Βαΐα –Τομποσιίδες Γμμακοσήι
Judith Bomas (Γηούκηηζ Μπόμας)
από Γερμακία

Τμήμαηα Οιοήμεροσ
Γιδικόηηηα
Ποξεηξιμαζία μαθημάηωμ
Ποξεηξιμαζία μαθημάηωμ
Ποξεηξιμαζία μαθημάηωμ
Πληοξθξοικήπ
Θεαηοικήπ Αγωγήπ
Αγγλικώμ
Φρζικήπ Αγωγήπ
Μξρζικήπ
Μαθηηικό Δρμαμικό (2010-11)
ςξλικό Έηξπ
2010/11
Πξζξζηό
Γηγεμείπ
192
67,37 %
Παλιμμξζηξύμηεπ
24
8,42 %
Αλλξδαπξί
38
13,33 %
Ρξμά (Σζιγγάμξι)
31
10,88 %
ύμξλξ
285
100 %

Δάζκαλξι
Τοσηδηάρε Ακηωκία (σπο/κηρηα & σπ. οιοεμέροσ)
Φηιηππίδες Ακηώκηος
Τζαοσζίδες Δεμήηρηος
Δαζθοσιίδες Σεραθείμ-Κοηρόηζηος Κωκ/κος
Δεκ ηοποζεηήζεθε θακέκας
Σηζμακίδοσ Φρσζάκζε
Ασγέρε Αζακαζία
Νηοσζηοπούιοσ Νίθε
Δ.. ρλλόγξρ Γξμέωμ & Κηδεμόμωμ
(2010-11)
Σίηλξπ
Ομξμαηεπώμρμξ
Ποόεδοξπ
Βόηζε Μαρίκα
Αμηιποόεδοξπ Παπαδοπούιοσ Σηασρούια
Γοαμμαηέαπ
Καζζάρε Φρηζηίκα
Σαμίαπ
Σαρβακίδοσ Φωηεηκή
Μέλξπ
Δέθοσ Ακαζηαζία
Μέλξπ
Ταιαηά Ιωάκκα
Μέλξπ
Πακαγηωηίδοσ Έιζα
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ΗΑΖΚΜΠΜΙΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ - ΗΑΖΚΜΠΜΙΓΟ ΔΞΑΟΓΖΟ
(ζπμιηθό έημξ 2010-11)
1. Γονςπασθό Ννόγναμμα Δηα Βίμο Ιάζεζεξ –
Comenius Νμιομενείξ Οπμιηθέξ Οομπνάλεηξ
Πίηιμξ ημο πνμγνάμμαημξ: Μηθμ-Νμιίηεξ ηεξ Ημηκήξ Γονώπεξ / Eco-Citizens of Common Europe
Δηεύζοκζε ηζημζειίδαξ πνμγνάμμαημξ: www.ecoeurope.neac2.eu
Δηάνθεηα: 2 πνόκηα (2009-2011)
Οομμεηείπακ: 16 Οπμιεία από 14 πώνεξ: Νμιςκία, Γιιάδα, Ζηαιία, Νμνημγαιία, Ηύπνμξ,
Ζζπακία, Αγγιία, Μοαιία, Πμονθία, Βμοιγανία, Δακία, Κμνβεγία, Γζζμκία, Μιιακδία
Οοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ γηα ημ ζπ. έημξ 2009-10: ε δαζθάια θα Ηεζθηιίδμο Ρπενμαπία
Οοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ γηα ημ ζπ. έημξ 2010-11: ε δαζθάια θα Ιπαζιή Ιανηάκζε
Country - City

School

Bulgaria
Varna

Zachary Stoyanov’ gr. Varna

Bulgaria
Vidin

Resursen centyr za podpomagane

Cyprus
Larnaka

Dimotiko Sxoleio Psevda

Denmark
Stege

Hjertebjergskolen

England, UK
Telford

PRIORSLEE PRIMARY SCHOOL

Estonia
Mustla

TARVASTU GÜMNAASIUM

Greece
Thessaloniki

6th Intercultural All-day Primary School
of Eleftherio-Kordelio

Italy
Taormina

Istituto Comprensivo 2 Taormina

Netherlands
Rotterdam

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs,
Eenheid Zorg

Norway
Lørenskog

Fjellsrud skole

Poland
Lodz

Szkoła Podstawowa nr 113
Coordinator Scholl

Portugal
Monforte

Agrupamento Vertical de Escolas de

Portugal
Stª Maria Avioso

Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia

Spain
Jarandilla de la Vera

C.E.I.P. Conquistador Loaysa

Turkey
S¡¡rt

ALPARSLAN ILKOGRETIM OKULU

Wales, UK
Swansea

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago
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Ούκημμε πενηγναθή ημο πνμγνάμμαημξ
Σμ παναπάκς πνυγναμμα είκαη ημ απμηέιεζμα μηαξ θμηκήξ
ενγαζίαξ πμιιχκ εονςπασθχκ ζπμιείςκ εκδηαθενυμεκςκ κα
βειηηχζμοκ ηεκ πιενμθυνεζε γηα ηα μηθμιμγηθά πνμβιήμαηα
μεηαλφ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ θαη ηςκ παναιεπηχκ ημο
πνμγνάμμαημξ ζε ημπηθυ, εζκηθυ θαη δηεζκέξ επίπεδμ με ηε
βμήζεηα ηςκ πμηθίιςκ θαη δεμημονγηθχκ πνμζεγγίζεςκ
δηδαζθαιίαξ/εθμάζεζεξ. Σμ εονφ πιαίζημ ηεξ ζοκενγαζίαξ
πνμτπμζέηεη ηεκ πνμχζεζε ηεξ εονςπασθήξ οπεθμυηεηαξ
με ημ κα ενεοκά ηηξ θμηκέξ αλίεξ γηα υιμοξ ημοξ πμιίηεξ ηεξ
Γονχπεξ, ζπεηηθά με ηεκ ακεζοπία μαξ γηα ημ θοζηθυ
πενηβάιιμκ θαη ημ άμεζα ζοκδεμέκμ δήηεμα ηςκ ζοκζεθχκ
ογείαξ μαξ. Μ ανπηθόξ ζηόπμξ είκαη κα θαηαζημύκ μη
ζομμεηέπμκηεξ πημ εοαίζζεημη ζηε ζεμαζία ηςκ
θιημαημιμγηθώκ αιιαγώκ ημο πιακήηε, ε ακάγθε
πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ θαη ε ακάγθε κα
αθμιμοζεζμύκ ογηείξ ηνόπμη δςήξ. Οη ζηυπμη ζα
επηηεοπζμφκ μέζς ηεξ ενγαζίαξ ζε δφμ ζεμακηηθά ζέμαηα,
ημ έκα ζημπεφεη ζηεκ αφλεζε ηεξ γκχζεξ ηςκ
ζομμεηεπυκηςκ ζηεκ μηθμιμγία θαη ζηεκ ογηή δςή, θαη ημ
άιιμ ζημπεφεη ζηεκ ακάπηολε ηςκ πναθηηθχκ δελημηήηςκ
μηθμιμγηθήξ ζομπενηθμνάξ. Σα ζπμιεία ενγάδμκηαη απυ
θμηκμφ πάκς ζε παγθυζμηα πνμβιήμαηα αιιά θαη ημ θάζε
ζπμιείμ ζα εζηηάζεη ζε μνηζμέκα δεηήμαηα ημπηθήξ
ζπμοδαηυηεηαξ, με βάζε ηα παναθηενηζηηθά ηεξ πχναξ ή θαη
ηεξ πενημπήξ ημο. Ε εκενγή ζομμεημπή μιυθιενεξ ηεξ
ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ (ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ μαζεηχκ
με εηδηθέξ ακάγθεξ θαζχξ θαη ηςκ αιιυγιςζζςκ μαζεηχκ)
είκαη πνμηεναηυηεηά μαξ. Έμθαζε ζα δμζεί ζηεκ ακάπηολε
επηθμηκςκίαξ ζε λέκεξ γιχζζεξ θαη ηεξ πνήζεξ ζηηξ κέεξ
ηεπκμιμγίεξ. Σμ ηειηθυ πνμσυκ ζα είκαη έκαξ πμιφγιςζζμξ
ηζημπχνμξ πμο ζα πανμοζηάδεη ηα επηηεφγμαηα ημο
πνμγνάμμαημξ ζε υια ηα ζοκενγαδυμεκα ζπμιεία με ηηξ
θαηάιιειεξ εθπαηδεοηηθέξ αλίεξ θαη πμο ζα πνεζημεφεη ςξ
μηα ζεμακηηθή πεγή δηάδμζεξ ημο πνμγνάμμαημξ.
Πειηθή Οοκμπηηθή Έθζεζε γηα ηα 2 πνόκηα (2009-2010)
Πναγμαημπμηήζεθακ επηά (14) εθπαηδεοηηθέξ ζοκακηήζεηξ
ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ. Σμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε
ζηηξ εκκέα (9) απυ αοηέξ. ογθεθνημέκα ζομμεηείπαμε ζηηξ
εθπαηδεοηηθέξ ζοκακηήζεηξ πμο έγηκακ ζηα εηαηνηθά ζπμιεία
ηεξ Δακίαξ, ηεξ Ζηαιίαξ (ηθειία), ηεξ Ηφπνμο, ηεξ
Κμνβεγίαξ, ηεξ Αγγιίαξ, ηεξ Ζζπακίαξ, ηεξ Βμοιγανίαξ, ηεξ
Γιιάδαξ (ε ζοκάκηεζε έγηκε θαη ζηέθζεθε με μεγάιε
επηηοπία ζηε Θεζ/κίθε από 4/4 – 11/4/2011 θαη
ζομμεηείπακ ζε αοηήκ 37 λέκμη εθπαηδεοηηθμί θαη 21
μαζεηέξ από 13 εηαηνηθά ζπμιεία. Μη μαζεηέξ
θηιμλεκήζεθακ από μηθμγέκεηεξ ημο ζπμιείμο μαξ) θαη ηεξ
Πμιςκίαξ (ηειηθή ζοκάκηεζε). ηηξ ζοκακηήζεηξ αοηέξ
μνημζεηήζεθακ μη άλμκεξ δναζηενημηήηςκ θη ανμμδημηήηςκ
ημο θάζε ζπμιείμο θαη πανμοζηάζηεθακ (power point &
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video) ηα απμηειέζμαηα πνμυδμο ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ
δναζηενημηήηςκ ημο θάζε ζπμιείμο, θαζχξ θαη ε γεκηθή
εηθυκα ηεξ θάζε πχναξ, υζμκ αθμνά ζημ επίπεδμ θαη ηεκ
πνυμδμ ζε ζέμαηα πενηβαιιμκηηθά, ζε εζκηθή θιίμαθα.
Ε ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ απ’ υια ηα ζοκενγαδυμεκα
ζπμιεία δηάκζηζε υιεξ ηηξ εθπαηδεοηηθέξ ζοκακηήζεηξ.
Σα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα επηθμηκςκήζμοκ ζηεκ
αγγιηθή γιχζζα, κα γκςνηζημφκ, κα ακηαιιάλμοκ ηδέεξ θαη κα
ζομμεηάζπμοκ ζε ενγαζηήνηα πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ,
αηζζεηηθήξ αγςγήξ, αοημ-έθθναζεξ θαη αοημζπεδηαζμμφ,
θαζχξ θαη ζε ενγαζηήνηα Ε/Τ (εηθμκηθά παηπκίδηαδηαγςκηζμμί). Γπίζεξ, πναγμαημπμηήζεθακ δηαδηθηοαθέξ
ζοκεδνίεξ επηθμηκςκίαξ μεηαλφ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ υιςκ
ηςκ πςνχκ, θαζχξ θαη μεηαλφ ηςκ ζοκημκηζηχκ θαη
εθπαηδεοηηθχκ υιςκ ηςκ εηαηνηθχκ ζπμιείςκ. Όζμκ αθμνά
ημ ηειηθυ πνμσυκ, θαηαζθεοάζηεθε μία ηζημζειίδα με ηεκ
μκμμαζία www.ecoeurope.neac2.eu, υπμο ακανηημφκηακ ζε
μεκηαία ή δημεκηαία βάζε υιεξ μη πενηβαιιμκηηθέξ
δναζηενηυηεηεξ ηςκ ζπμιείςκ θαζχξ θαη πιενμθμνίεξ γηα ηε
πχνα, ηεκ πυιε, ημ ζπμιείμ. Σμ οιηθυ πμο ακεβάζαμε ςξ
ζπμιείμ ζε αοηήκ ηεκ θμηκή ηζημζειίδα ήηακ αλημπνυζεθημ
θαη ζογθέκηνςζε ηα ζεηηθά ζπυιηα υιςκ ηςκ εηαηνηθχκ
ζπμιείςκ. Γπίζεξ πναγμαημπμηήζεθε δηαγςκηζμυξ γηα ημκ
θαιφηενμ ιμγυηοπμ ημο πνμγνάμμαημξ. Ηάζε ζπμιείμ
πνυηεηκε ζε υια ηα οπυιμηπα ζπμιεία 3 δηθμφξ ημο
ιμγυηοπμοξ. Οη μαζεηέξ ηςκ 16 ζοκενγαδυμεκςκ ζπμιείςκ,
ρήθηζακ απυ ημοξ 48 ιμγυηοπμοξ, πμημη θαηά ηε γκχμε ημοξ
ήηακ μη 3 θαιφηενμη. Απυ ηεκ ρεθμθμνία αοηή θη αθμφ
ζογθεκηνχζεθακ υια ηα απμηειέζμαηα βγήθακ μη 3 ηειηθμί
κηθεηέξ. Ιηα αθυμα πεγή έμπκεοζεξ γηα εθπαηδεοηηθέξ
δναζηενηυηεηεξ ζημ δηθυ μαξ ζπμιείμ (6μ Δηαπμιηηηζμηθυ
Γιεοζενίμο-Ημνδειημφ) απμηέιεζακ θη μη επηζθέρεηξ ζε με
εηαηνηθά ζπμιεία ηεξ Π.Γ. & Δ.Γ. ηςκ πςνχκ οπμδμπήξ.
Γλαηνεηηθά επμηθμδμμεηηθέξ οπήνλακ μη λεκαγήζεηξ ζε
Πενηβαιιμκηηθά Ηέκηνα θαη Ιμοζεία, θαζχξ θαη ε
πιενμθυνεζε
απυ
οπεοζφκμοξ
Οηθμιμγηθχκ
θαη
Πενηβαιιμκηηθχκ Ονγακχζεςκ γηα ηε ζπεηηθή δνάζε ηεξ
θάζε πχναξ ζε ελαηνεηηθήξ ζεμαζίαξ ζέμαηα πμο άπημκηαη
ηεξ μηθμιμγηθήξ ζοκείδεζεξ θαη πνμζηαζίαξ ημο πιακήηε.
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2. Γονςπασθό πνόγναμμα Δηα Βίμο Ιάζεζεξ / Comenius Assistantship
Γηα ηε ζπμιηθή μαξ μμκάδα ε ζομμεημπή ζ΄ αοηυ ημ
Γονςπασθό Ννόγναμμα Δηα Βίμο Ιάζεζεξ (βμεζόξ
δαζθάιμο λέκεξ γιώζζαξ ζημ ζπμιείμ) είκαη θάζε πνυκμ
μία κέα μεγάιε πνυθιεζε. Ιε πνςημβμοιία ημο δ/κηή θ.
η. Παπαδυπμοιμο θη φζηενα απυ μμυθςκε απυθαζε ημο
ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ, θαηαηέζεθε αίηεζε ζομμεημπήξ
μαξ ζημ παναπάκς πνυγναμμα. Απυ ημ ΖΗΤ μαξ
ακαθμηκχζεθε υηη ε αίηεζε έγηκε δεθηή θαη υηη ζημ
ζπμιείμ ζα θηιμλεκμφζαμε γηα ηε ζπμιηθή πνμκηά 2010-11
(απυ ηεκ ανπή ημο ζπμιηθμφ έημοξ) θαη γηα 5ε ζοκεπυμεκε
πνμκηά μηα μειιμκηηθή εθπαηδεοηηθυ ςξ βμεζυ δαζθάιαξ
λέκεξ γιχζζαξ ηεκ θα Judith Bomas απυ ηε Γενμακία.
Ρπεύζοκε εθπαηδεοηηθόξ ημο πνμγνάμμαημξ ζημ ζπμιείμ
ήηακ ε δαζθάια ηςκ Αγγιηθώκ θα Ιαιηβίηζε Δςή.
Ε ζομμεημπή μαξ ζ’ αοηυ ημ πνυγναμμα άληδε πναγμαηηθά.
Ε εμπεηνία μαξ απυ ηε ζοκενγαζία μαξ με ηε Γημφκηηζ ήηακ
ζεηηθή θη επμηθμδμμεηηθή. Ο αοζμνμεηηζμυξ ηεξ, ε
ενγαηηθυηεηά ηεξ θαη ε θηιηθή ηεξ δηάζεζε ηεκ έθακακ
ηδηαίηενα αγαπεηή ζε υια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ
(μαζεηέξ, δαζθάιμοξ θαη γμκείξ). οκενγάζηεθε άνηζηα με
υιμ ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ημο ζπμιείμο θαη ήηακ
ηδηαίηενα αγαπεηή ζημοξ μαζεηέξ. Ιαξ έθενε ζε επαθή με
ημ εθπ/θυ ζφζηεμα θαη ημκ πμιηηηζμυ μηαξ άιιεξ πχναξ,
ακηαιιάλαμε ηδέεξ, εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ θαη
μεζυδμοξ.
Γηα μαξ ςξ Δηαπμιηηηζμηθυ πμιείμ είκαη πμιφ ζεμακηηθυ
κα μπμνμφμε κα ζομμεηέπμομε ζε πνμγνάμμαηα ζακ θαη
αοηυ, γηαηί πηζηεφμομε υηη μέζα απυ αοηά γίκεηαη
πνμζπάζεηα κα πνμςζεζεί ε εονςπασθή θαη μηθμομεκηθή
δηάζηαζε ζηεκ εθπαίδεοζε. Γπίζεξ πηζηεφμομε υηη μέζα
απυ αοηά πενκμφκ ζηα παηδηά μεκφμαηα αιιειεγγφεξ θαη
ζοκαδέιθςζεξ ηςκ ιαχκ θαζχξ θαη μεκφμαηα θαηά ημο
ναηζηζμμφ θαη ηεξ λεκμθμβίαξ.
Ε Judith θεύγμκηαξ από ημ ζπμιείμ, μέζς ηεξ
ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ ήζειε γηα ηειεοηαία θμνά κα
θαηαγνάρεη ηηξ ζθέρεηξ θαη ηηξ εκηοπώζεηξ ηεξ από
ηεκ παναμμκή ηεξ ζηε Θεζ/κίθε θαη ζημ ζπμιείμ μαξ.
«Λένεηξ Γημύκηηζ, γηα μαξ είκαη πμιύ ζεμακηηθό κα
ένπμκηαη πανμύμεκα ηα παηδηά ζημ ζπμιείμ. Κα
ακοπμμμκμύκ γηα ημ πόηε ζα ένζεη ε ζηηγμή κα πάκε ζημ
ζπμιείμ!» αοηυ μμο είπε μ θ. ηένγημξ Παπαδυπμοιμξ, μ
δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο, υηακ πήγα ζημ γναθείμ ημο κα ημο
δείλς ηηξ θςημγναθίεξ πμο ηνάβελα ζημ έιη ζηεκ εθδνμμή
ηςκ απμθμίηςκ ηεξ Σ' ηάλεξ.
«Ηάζε πνςί πνμζπαζώ κα δώζς ζημοξ μαζεηέξ μμο ηεκ
αίζζεζε όηη είκαη εοπνόζδεθημη ζημ ζπμιείμ» μμο ελήγεζε
ηηξ πνχηεξ μένεξ, ε θα Δςή Ιαιηβίηζε, δαζθάια Αγγιηθχκ
θαη μέκημναξ μμο ζημ ζπμιείμ. Όηακ πνμζπαζχ κα ζοκμρίζς
ηηξ εμπεηνίεξ μμο ημοξ ηειεοηαίμοξ 7 μήκεξ, αοηέξ μη δφμ
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πνμηάζεηξ μμο ένπμκηαη ζημ μοαιυ γηαηί απυ ηεκ πνχηε μένα
ζηε Θεζ/κίθε θαη ζημ ζπμιείμ έκηςζα πυζμ ζενμά
ζομπενηθένμκηακ εδχ μη άκζνςπμη μεηαλφ ημοξ αιιά θαη ζε
μέκα.
Ηαζχξ δεκ είπα λακαβνεζεί ζηεκ Γιιάδα θαη δεκ γκχνηδα κα
μηιχ θαη κα δηαβάδς ειιεκηθά ήηακ μεγάιε πνυθιεζε γηα
μέκα κα μεηαθμμίζς ζηε Θεζ/κίθε θαη κα βμεζήζς ζηε
δηδαζθαιεία ηςκ Αγγιηθχκ θαη ηςκ Γενμακηθχκ ζε έκα
ηειείςξ κέμ πενηβάιιμκ. Γοηοπχξ μ δηεοζοκηήξ θαη μη
ζοκάδειθμη ήηακ πμιφ θηιυλεκμη θαη με έθακακ κα κηχζς
εοπνυζδεθηε. Ηαζεμενηκά με νςημφζακ εάκ υια ήηακ θαιά.
Γπίζεξ, μη αγθαιηέξ θαη ηα παμυγεια ηςκ παηδηχκ με έθακακ
κα αηζζάκμμαη υηη με εθηημμφκ. Απμιάμβακα κα δμοιεφς με
μμάδεξ μαζεηχκ πμο πνεηάδμκηακ εκίζποζε ζηεκ λέκε
γιχζζα θαζχξ θαη κα παναθμιμοζχ ηα μαζήμαηα ή κα
βμεζχ ζε δηάθμνεξ ενγαζίεξ. Υάνε ζηε ζέιεζε ηςκ
δαζθάιςκ θαη ηςκ γμκηχκ κα μνγακχκμοκ δηάθμνα θμηκςκηθά
γεγμκυηα θαη γημνηέξ, ημ ζπμιείμ μαξ ήηακ θάηη πενηζζυηενμ
απυ έκα μένμξ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ. Έκηςζα ζακ κα
είμαη μένμξ ημο ζπμιείμο. Ήηακ ηέιεημ ημ πυζμ πμιιμί
μαζεηέξ, δάζθαιμη θαη γμκείξ επηζομμφζακ κα με γκςνίζμοκ,
θαζχξ θαη ηεκ θμοιημφνα μμο θαη ημκ ηνυπμ ζθέρεξ μμο.
Έδεζα ζηεκ πμιοπμιηηηζμηθή Θεζ/κίθε πενηζζυηενμ απυ 8
μήκεξ θη έπς γκςνίζεη ακζνχπμοξ απυ υιμ ημκ θυζμμ. Ιαδί
ημοξ βίςζα ημ πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα ακηαιιάζμομε ηδέεξ
υζμκ αθμνά ηεκ εθπαίδεοζε θαη ηεκ θμηκςκία μαξ. Δεκ είκαη
μυκμ ε πανμοζία μμο ζημ ζπμιείμ θαη ημ «Good morning,
Miss, how are you?», απυ υια ηα παηδηά δηαθμνεηηθχκ
εζκηθμηήηςκ πμο έδηκε έμθαζε ζημ δηαπμιηηηζμηθυ
παναθηήνα ημο ζπμιείμο θαη ηεξ πυιεξ, αιιά πάκηα με
θαιμφζακ κα θένς θίιμοξ μμο θμηηεηέξ απυ ηεκ παηνίδα μμο
ζημ ζπμιείμ. Γίμαη ζίγμονε πςξ αοηή ε οπένμπε θαη θηιηθή
ζομπενηθμνά απέκακηη ζημοξ αιιμδαπμφξ εκηζπφεη ηεκ
θαηακυεζε ηεξ έκκμηαξ δηαπμιηηηζμηθυ θη απμηνέπεη ηεκ
λεκμθμβία. Γίμαη επίζεξ πμιφ πανμφμεκε θαη εογκχμςκ πμο
είπα ηεκ εοθαηνία κα βηχζς ημκ αλημζαφμαζημ ηνυπμ με ημκ
μπμίμ ημ ζπμιείμ μαξ, θαιςζυνηζε 21 μαζεηέξ θαη 37
δαζθάιμοξ απυ 13 εονςπασθά θνάηε. Όιμη αοημί μη μήκεξ
πμο πέναζακ ηυζμ γνήγμνα ήηακ γεμάημη θακηαζηηθέξ
εμπεηνίεξ. Γπηπνμζζέηςξ, έμαζα πμιιά ζπεηηθά με εηδηθά
πνμβιήμαηα μέζα ζημ ζπμιείμ θαη ηεκ Γιιάδα θαη είμαη
πεπεηζμέκε πςξ ήηακ πμιφ βαζηθυ ημ κα ακηημεηςπίζς θαη
κα ζοδεηήζς αοηά ηα πνμβιήμαηα με ημοξ ζοκαδέιθμοξ μμο.
Γίκαη πμιύ δύζθμιμξ μ απμπςνηζμόξ, αιιά ήδε γκςνίδς
ηη ζα πάνς μαδί μμο ζηεκ παηνίδα: ημ κα πμνεύμομε, κα
ηναγμοδάμε, κα ηνώμε θαη κα γειάμε μαδί. Ε ηδεμιμγία
ημο κα ηα θάκμομε «όιμη μαδί»!
αξ εοπανηζηήζς ζενμά γηα ηεκ οπμζηήνηλε θαη ημ
εκδηαθένμκ πμο μμο δείλαηε! Δε ζα ζαξ λεπάζς πμηέ.
Ιε αγάπε
Γμύκηηζ Ιπόμαξ
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3. Γιιεκμγαιιηθό Ιεηαπηοπηαθό Ννόγναμμα Master 2:
Ε Αθύπκηζε ζηηξ Γιώζζεξ θαη ζημοξ Νμιηηηζμμύξ
Tα ηειεοηαία πνυκηα ε έκκμηα ηεξ πμιογιςζζίαξ
ακαδεηθκφεηαη ζε θαζμνηζηηθυ πανάγμκηα ηςκ θμηκςκηθχκ
θαη εθπαηδεοηηθχκ πεπναγμέκςκ θονίςξ μέζα απυ ηεκ
πνμζέγγηζε πμο θάκεη ημ ομβμφιημ ηεξ Γονχπεξ ζπεηηθά
με ηεκ εθμάζεζε ηςκ γιςζζχκ. Γηα ημ ομβμφιημ ε
Πμιογιςζζία ακαδεηθκφεηαη ζε δεημφμεκμ απυ πιεονάξ
δεμκημιμγίαξ θαη θμηκςκηθήξ ζοκμπήξ, γκςζηηθήξ ακάπηολεξ
ημο ακζνχπμο θαη ανμμκηθήξ ςνίμακζεξ θαη ζοκεπυμεκμο
εμπιμοηηζμμφ ηεξ επηθμηκςκηαθήξ ημο δεληυηεηαξ.
Απμηειεί ζοκεπχξ πνμηεναηυηεηα γηα θάζε εθπαηδεοηηθή
μεηαννφζμηζε ε ακάπηολε δελημηήηςκ ηυζμ απυ ημοξ
εθπαηδεοηηθμφξ υζμ θαη απυ ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ μιμέκα θαη
βαζφηενεξ θαηακυεζεξ θαη πιενέζηενεξ δηαπείνηζεξ ηεξ
δηαθμνεηηθυηεηαξ. Γηα ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ επηπιέμκ
ζοκηζηά
μία
πνυθιεζε
γηα
παναγςγή
δοκαμηθμφ
εθπαηδεοηηθμφ οιηθμφ ζηα πιαίζηα ηεξ δηαπμιηηηζμηθήξ
εθπαίδεοζεξ. Φαίκεηαη υηη ε ακίπκεοζε ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ
ηςκ γιςζζχκ θαη ηςκ πμιηηηζμχκ θαη ηεξ μεηαλφ ημοξ
ζοκάθεηαξ
δηεοθμιφκεη ηεκ θνηηηθή ακάιοζε ηςκ
ζηενεμηφπςκ θαη ηςκ ακηηιήρεςκ μαξ επηηνέπμκηαξ μία κέα
πνμζέγγηζε ηεξ δηαπμιηηηζμηθυηεηαξ.
Σμ ειιεκμγαιιηθυ Ιεηαπηοπηαθυ Πνυγναμμα «Δηδαθηηθέξ
ηεξ πμιογιςζζίαξ θαη γιςζζηθέξ θαη εθπαηδεοηηθέξ
πμιηηηθέξ. Δηάδμζε ηςκ γιςζζώκ θαη ηςκ πμιηηηζμώκ ζε
πμιύγιςζζα θαη πμιοπμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα» πμο
πναγμαημπμηείηαη εδχ θαη 5 ζοκεπή πνυκηα μεηαλφ ημο
Ανηζημηέιεημο Νακεπηζηήμημο Θεζζαιμκίθεξ (Α.Ν.Θ.) θαη
ημο Νακεπηζηεμίμο ημο Maine ηεξ Γαιιίαξ απμζθμπεί
μεηαλφ άιιςκ ζηεκ απυθηεζε ελεηδηθεομέκςκ γκχζεςκ
ζημοξ ημμείξ ηεξ δηδαθηηθήξ ηεξ πμιογιςζζίαξ θαη ηςκ
γιςζζηθχκ πμιηηηθχκ. ηυπμη ημο είκαη κα εηζάγεη ζηηξ
πναθηηθέξ
ηςκ Γιιήκςκ εθπαηδεοηηθχκ θαηκμηυμα
παηδαγςγηθά
οιηθά
οπέν
ηεξ
δηαηήνεζεξ
ηεξ
πενηζςνημπμηεμέκεξ
δηγιςζζίαξ
ηςκ
παηδηχκ
μαξ
ακαδεηθκφμκηαξ
ηεκ
ζε
ζφμμαπμ
απμηειεζμαηηθήξ
δηδαζθαιίαξ.
Οη ζεςνεηηθμί άλμκεξ ηςκ παηδαγςγηθχκ οιηθχκ πμο
εθανμυδμοκ μη θμηηεηέξ/ηνηεξ ζηηξ ζπμιηθέξ ηάλεηξ
πανμοζηάδμκηαη ζηε βηβιημγναθία με ημκ υνμ «Αθφπκηζε ζηηξ
Γιχζζεξ θαη ζημοξ Πμιηηηζμμφξ» (Eveil aux Langues et aux
Cultures). Σα παηδαγςγηθά οιηθά αθμνμφκ ζηεκ εκαζπυιεζε
ημο μαζεηή με ηε γιχζζα μέζα απυ ηεκ επηθμηκςκηαθή ηεξ
δηάζηαζε, ηεκ απεκμπμπμίεζε ηςκ μμηιεηχκ απυ ημ
ζφκδνμμμ ηεξ ηέιεηαξ δηγιςζζίαξ, ηεκ οπμγνάμμηζε ηεξ
ζοκαηζζεμαηηθήξ εμπιμθήξ θαη ηςκ θηκήηνςκ ζηεκ
εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, ηε κμμημμπμίεζε υιςκ ηςκ
γιςζζχκ, ηε δηεοθυιοκζε ημο μαζεηή ζηε δυμεζε ηςκ
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γιςζζηθχκ γκχζεςκ θαη ηεκ ακάπηολε ηςκ ηθακμηήηςκ
ακάιοζεξ θαη ζημπαζμμφ ηςκ γιςζζηθχκ πνάλεςκ.
Γηα ηέζζενηξ εβδμμάδεξ μαξ επηζθέπημκηακ θαζεμενηκά μη
μεηαπηοπηαθέξ θμηηήηνηεξ Δαμαζθεκή Λώμαιε, Δέζπμηκα
αηδεζπύνμο
&
Βαζηιηθή
Ηαναγηάκκε,
οπό
ηεκ
θαζμδήγεζε ηεξ θαξ Ιμομηδίδμο Ανγονώξ (οπεφζοκε ηςκ
Πναθηηθχκ ζηα ειιεκηθά ζπμιεία με ηα μπμία ζοκενγάδεηαη
ημ Πνυγναμμα θαη Γηδηθή Γπηζηήμμκα Π.Δ. 407/80 ΑΠΘ).
Ε θα Δαμαζθεκή Λώμαιε ζηα πιαίζηα ηεξ πναθηηθήξ ηεξ
δίδαλε ζηo Γ1 με ζέμα: Μ Γύνμξ ημο Ηόζμμο ζε 12 ώνεξ
Δεμημονγήζεθε έκα νμιυη με μκεμεία δηαθυνςκ πςνχκ. Σα
παηδηά έμαζακ κα ακαγκςνίδμοκ ηα μκεμεία αοηά, ημ υκμμά
ημοξ, ηεκ πυιε θαη ηε πχνα υπμο βνίζθμκηαη, ζε 7 γιχζζεξ
(ειιεκηθά, γαιιηθά, αιβακηθά, γενμακηθά, γεςνγηακά,
νμομακηθά θαη νχζηθα). Ιηα επμηθμδμμεηηθή εμπεηνία γηα
υιμοξ. Γπηζηέγαζμα ηεξ δναζηενηυηεηαξ αοηήξ ήηακ ε
δεμημονγία εκυξ επηηναπέδημο παηπκηδημφ με θάνηεξ υπμο
δηαζθέδαζε θαη γκχζε ηαληδεφμοκ πένη-πένη.
Ε θα Δέζπμηκα αηδεζπύνμο θαη ε θα Βαζηιηθή
Ηαναγηάκκε, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πναθηηθήξ ημοξ,
παναθμιμφζεζακ ακηίζημηπα ηα μαζήμαηα ζημ Δ1 θαη ζημ Γ1.
Γθείκμ ημ δηάζηεμα ηα παηδηά εημίμαδακ πνηζημογεκκηάηηθεξ
θάνηεξ, γηα κα ηηξ ζηείιμοκ ζε ζπμιεία ζηεκ Πμνημγαιία θαη
ζηεκ Γζζμκία. Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ πανεμβάζεςκ πμο
έθακακ, μνγάκςζακ ηε δναζηενηυηεηα «νόκηα Νμιιά» ζε
11 γιώζζεξ ε θα Δέζπμηκα Υαηδεζπφνμο (ειιεκηθά,
γαιιηθά, αγγιηθά, νχζηθα, αιβακηθά, ζένβηθα, γενμακηθά,
πμιςκηθά, πμνημγαιηθά, ανάβηθα θαη θηκέδηθα) θαη ζε 9
γιώζζεξ ε θα Βαζηιηθή Ηαναγηάκκε. ημ Δ1: ηα παηδηά
άθμοζακ ηεκ εοπή ζε υιεξ ηηξ γιχζζεξ, ηε μεηέγναρακ ζηα
ειιεκηθά θαη ζηε ζοκέπεηα, αθμφ άθμοζακ λακά ηεκ εοπή ζηηξ
παναπάκς γιχζζεξ ζφγθνηκακ ηεκ θάζε μεηαγναθή με ηεκ
πναγμαηηθή γναθή. ηυπμη ηεξ δναζηενηυηεηαξ ήηακ κα
ακηηιεθζμφκ ηε ζπέζε μεηαλφ γναπημφ -πνμθμνηθμφ ιυγμο,
κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ πμηθηιία γναθηθχκ θαη
θςκμιμγηθχκ ζοζηεμάηςκ, θαζχξ θαη ημ δηαπςνηζμυ μεηαλφ
αιθαβεηηθχκ θαη με αιθαβεηηθχκ γναθχκ. Ε αλημπμίεζε ηςκ
μεηνηθχκ γιςζζχκ ηςκ μαζεηχκ (νςζηθά, αιβακηθά,
ζένβηθα) ήηακ ηδηαίηενα εκδηαθένμοζα θαη ε υιε
δναζηενηυηεηα ήηακ μηα εοθαηνία γηα κα ακαπηφλμοκ ηα
παηδηά ηηξ μεηαγιςζζηθέξ ημοξ ηθακυηεηεξ, αιιά θαη γηα κα
απμθηήζμοκ μηα πημ ακμηπηή ακηίιερε απέκακηη ζηε γιςζζηθή
θαη
πμιηηηζμηθή
δηαθμνά.
ημ
Γ1
μνγακχζεθακ
δναζηενηυηεηεξ, ηηξ μπμίεξ μη μαζεηέξ πναγμαημπμίεζακ ζε
μμάδεξ ηςκ 3 ή 4 αηυμςκ. Ιέζα απ’ αοηέξ ηα παηδηά
ακέπηολακ ακαπαναζηάζεηξ θαη ζηάζεηξ εκδηαθένμκημξ
απέκακηη ζ’ υιεξ ηηξ γιχζζεξ, θηκεημπμηήζεθε ε πενηένγεηα
ημοξ γη’ αοηέξ θη εηδηθυηενα γηα ηε γιχζζα ημο μηθμγεκεηαθμφ
πενηβάιιμκημξ υηακ αοηή βηχκεηαη μεημκεθηηθά θη εμβάζοκακ
θαιφηενα ζημ ζφγπνμκμ πμιφγιςζζμ-πμιοπμιηηηζμηθυ θυζμμ.
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4. Ννόγναμμα Erasmus - Ιηα επίζθερε λέκςκ θμηηεηώκ ζημ ζπμιείμ μαξ
ηα πιαίζηα ημο εονςπασθμύ εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ

δνάζεξ ΓΞΑΟΙΜΟ (ERASMUS) ημο Νακεπηζηεμίμο
Θεζ/κίθεξ, θη φζηενα απυ πνςημβμοιία ηεξ βμεζμφ

δαζθάιαξ λέκεξ γιχζζαξ ημο ζπμιείμο μαξ θαξ Γημφκηηζ
Ιπυμαξ απυ ηε Γενμακία θαη ημο δ/κηή θ. Παπαδυπμοιμο
ηένγημο, ηε ζπμιηθή μαξ μμκάδα επηζθέθζεθακ ζηηξ
13/4/2011, 5 γενμακυθςκμη θμηηεηέξ, ε Ηάνμ απυ ημ
Αμβμφνγμ, μ Ρυμπηκ απυ ημ Σνίεν (Trier), μ Πάκμξ απυ ημ
Φνάημπμονγθ, μ Ηέβηκ απυ ηε Θεηρία θαη ε ηέθη απυ ηε
Βηέκκε. Οη πενηζζυηενμη βνίζθμκηακ ζηε Θεζ/κίθε ςξ
θμηηεηέξ ημο πνμγνάμμαημξ Erasmus. Ιεηά ηεκ οπμδμπή
ημοξ απυ ημκ Δ/κηή θ. Παπαδυπμοιμ ηένγημ, ηεκ θα ηέια
Ημοζίδμο (δαζθάια γενμακηθχκ ημο ζπμιείμο μαξ) θαη ημ
δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ, ημοξ έγηκε μηα ακαιοηηθή εκεμένςζε
γηα ηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο, γηα ηα δηάθμνα πνμγνάμμαηα
έκηαλεξ θαη γηα ηηξ πμηθίιεξ δναζηενηυηεηεξ ημο.
Ηαηυπηκ ζέιαμε κα δχζμομε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ Σ ηάλεξ,
ηεκ εοθαηνία ζημ μάζεμα ηςκ γενμακηθχκ, γηα έκα 2ςνμ κα
μηιήζμοκ θαη κα ένζμοκ ζε επηθμηκςκία με μηθνμφξ δηαιυγμοξ
με ημοξ θηιμλεκμφμεκμφξ μαξ. Οη θαιά πνμεημημαζμέκμη
μαζεηέξ ακά 2 νχηεζακ ημοξ επηζθέπηεξ θμηηεηέξ, ζπεηηθά
με ημοξ θίιμοξ, ηεκ μηθμγέκεηα, ημ ζπίηη ημοξ. Σηξ ενςηήζεηξ
είπαμε πνμεημημάζεη κςνίηενα ε Γμφκηηζ με ηεκ θα ηέιια.
Γηα κα δηεοθμιφκμοκ ηεκ παναγςγή πνμθμνηθμφ ιυγμο είπακ
πνμεημημάζεη μη δαζθάιεξ ενςηήζεηξ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηακ
με ημ πενηεπυμεκμ ηςκ μαζεμάηςκ Γενμακηθήξ. Γηα κα δμζεί
ζε υια ηα παηδηά ε δοκαηυηεηα κα μηιήζμοκ με υιμοξ ημοξ
επηζθέπηεξ μαξ, άιιαδακ θάζε 8 ιεπηά ζέζε, ζακ κα είπακ
ζφκημμμ νακηεβμφ. Σα παηδηά εκηοπςζίαζακ ημοξ επηζθέπηεξ
μαξ με ηηξ γκχζεηξ θαη δεληυηεηεξ ημοξ θαη θαηάθενακ κα
μηιήζμοκ με πενεθάκηα γηα ηα πυμπη ημοξ! Αζθήζεηξ
μηθνυηενεξ δηάνθεηαξ θη απαηηήζεςκ επέθενακ πμηθηιία θαη
δηαζθέδαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ γκςνημίαξ θη υια αοηά ζηα
γενμακηθά! Ε επαθή με θοζηθμφξ μμηιεηέξ εκδείθκοηαη υηακ
μη μαζεηέξ μαζαίκμοκ μηα γιχζζα. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ
μπμνμφκ κα αθμφζμοκ δηαθμνεηηθέξ δηαιέθημοξ θαη κα
απμβάιμοκ ημ θυβμ ημοξ κα μηιήζμοκ. Ιηα πνχηε επαθή με
ηηξ δηάθμνεξ δηαιέθημοξ ηεξ Γενμακηθήξ είπακ μη μαζεηέξ
ηεξ θαξ ηέιιαξ ήδε με ημ παηπκίδη γκςνημίαξ "Mein
rechter-rechter Platz ist frei'. «Ε ζέζε δεληά μμο είκαη
ειεφζενε». Γπίζεξ δεκ έιεηρακ μ πομυξ θαη ηα γιοθά! Οη
μαζεηέξ ηναγμφδεζακ απμπαηνεηχκηαξ αοζυνμεηα έκα
γενμακηθυ ηναγμφδη πμο είπακ μάζεη ζημ μάζεμα!
Γηα ημοξ μαζεηέξ μαξ ε επίζθερε ηςκ λέκςκ θμηηεηχκ
απμηέιεζε μεγάιε έθπιελε, αιιά, θαη μηα πμιφ ζεηηθή
εμπεηνία. Γίκαη ζπμοδαίμ πνάγμα κα γκςνίδεηξ ακζνχπμοξ
πμο μηιμφκ άιιε γιχζζα, έπμοκ άιιε ζνεζθεία θη άιια ήζε
θαη έζημα. Ση είκαη θαιφηενμ απυ ημ κα ζοκακηά θακείξ
θίιμοξ απυ δηαθμνεηηθέξ πχνεξ;
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5. Comenius Regio Partnerships
Co-operation for a better education-Οοκενγαζία γηα μηα θαιύηενε εθπ/ζε
Γπίζθερε ζημ ζπμιείμ μαξ ζηειεπώκ εθπ/ζεξ από ηε Φηιακδία
Ήηακ έκα δηεηέξ πνυγναμμα ζοκενγαζίαξ (2009-2011)
μεηαλφ ηεξ Γιιάδαξ θαη ηεξ Φηιακδίαξ, ζε ηνία επίπεδα:
Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ (Α/ζμηαξ Δοηηθήξ Θεζζαιμκίθεξ
& Ηυθθμια Φηιακδίαξ), ηςκ Δεμμηηθχκ πμιείςκ (7°
Αμπειμθήπςκ θαη Αζζήνμο & 3 θηιακδηθχκ ζπμιείςκ) θαη
ηςκ Δήμςκ (Αμπειμθήπςκ Θεζ/κίθεξ-Ηυθθμια Φηιακδίαξ).
Σμ ζοκημκηζμυ ημο πνμγνάμμαημξ είπε ε Γιιάδα.
οκημκηζηήξ ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ μ δάζθαιμξ θ. Ηχζηαξ
Βαζηιείμο. Ιέζς ημο πνμγνάμμαημξ ήνζακ ζε επαθή
δηάθμνμη ζεζμμί θαη μνγακηζμμί πμο ζπεηίδμκηακ με
ζεμακηηθμφξ ημμείξ ηεξ εθπαίδεοζεξ πμο πανέπεηαη ζηα
παηδηά, έηζη χζηε κα είμαζηε ζε ζέζε κα ακηαιιάλμομε ηδέεξ
θαη απυρεηξ με ζθμπυ ηε βειηίςζε ηεξ.
Ηφνηα δεηήμαηα πμο απαζπυιεζακ ημ πνυγναμμα ήηακ:
 Ο βαζμυξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηςκ ηζπουκηςκ
εθπαηδεοηηθχκ ζοζηεμάηςκ ηςκ δφμ πςνχκ θαη
πηζακμί ηνυπμη βειηίςζεξ ημοξ.
 Οη ζπέζεηξ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ με ηηξ ημπηθέξ
ανπέξ θαη πχξ αοημί μη θμνείξ μπμνμφκ κα
ζοκενγαζημφκ πνμξ υθειμξ ηςκ παηδηχκ.
 Οη δοζθμιίεξ ζηε δηδαζθαιία μαζεηχκ/ηνηχκ-πμο
ακήθμοκ ζε δηαθμνεηηθά θμηκςκηθμ-πμιηηηζηηθά
πενηβάιιμκηα, πνμένπμκηαη απυ άιιεξ πχνεξ, έπμοκ
δηαθμνεηηθέξ εμπεηνίεξ θαη δηαηνέπμοκ ημ νίζθμ ημο
θμηκςκηθμφ απμθιεηζμμφ .
 ηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ πναγμαημπμηήζεθακ
8 επηζθέρεηξ: 4 ζηεκ Γιιάδα θαη 4 ζηε Φηιακδία.
ε
Οηεκ 3 επίζθερε πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηεκ Γιιάδα θαη
ζηε Θεζ/κίθε (5/10 – 9/10/10), ηα ζηειέπε από ηε
Φηιακδία επηζθέθηεθακ ημ ζπμιείμ μαξ, 6μ Δηαπμιηηηζμηθό
Δεμμηηθό Οπμιείμ Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ.
Οομμεηείπακ από πιεονάξ Φηιακδίαξ:
Μ Γημύζη Ηασκμοιάηκεκ, δηεοζοκηήξ ακάπηολεξ ηεξ
εθπαίδεοζεξ ηεξ πυιεξ Ηυθθμια. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε
δηαπείνηζε ηςκ πυνςκ πμο δηαηίζεκηαη γηα ηεκ εθπ/ζε θαη ηε
ιεηημονγία ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μμκάδςκ, θαζχξ θαη γηα 13
πνμγνάμμαηα πμο οιμπμημφκηαη ζηεκ πενημπή εοζφκεξ ημο,
έκα εθ ηςκ μπμίςκ είκαη θαη ημ ζογθεθνημέκμ πνυγναμμα.
Ε Κίηκη Μοζίηαιμ, ζοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ
επημυνθςζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ.
Ε Έιη Θέπημ-Ηόζθη, δηεοζφκηνηα ακάπηολεξ ζημκ Σμμέα
Κευηεηαξ ημο Δήμμο ηεξ Ηυθθμια. Γνγάδεηαη ζημ Ηέκηνμ
Κευηεηαξ «Βίιια Έιμπα».
Μ Ξέγημ Πημόκεκ, δηεοζοκηήξ ημο Γομκαζίμο Kiviniity. ημ
ζπμιείμ ημο θμηημφκ πενίπμο 350 μαζεηέξ, εθ ηςκ μπμίςκ
έκα πμζμζηυ μεηακάζηεξ.
16

Ε Ναμοιίκα Ιπνέκμπαθα, εθπ/θυξ ημο Γομκ. Kiviniity.
Μ Ηάη Ηηημιάζθμ, πνμσζηάμεκμξ οπενεζηχκ ηεξ πνχηεξ
κεπηαθήξ εθπ/ζεξ.
Μ Οέπμ Ζζόθακγθαξ, δάζθαιμξ Π.Γ. ζημ Δ.. Ημηβμπάθα.
Ε Νία Φνάθημακ, ζοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ ενγαζίαξ
με κέμοξ θη μ Ιάνθμ Ομομμαιάηκεκ, πνυεδνμξ ημο οιιυγμο
Φηιακδχκ Βμνείμο Γιιάδμξ (πακηνεμέκμξ με Γιιεκίδα,
θαιεζμέκμξ απυ πιεονάξ ημο ζπμιείμο μαξ)
Από πιεονάξ Γιιάδαξ ζομμεηείπακ:
Μ Ηςκ/κμξ Ημκημγηακκίδεξ, δ/κηήξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη.
Θεζ/κίθεξ
Μ Κηθόιαμξ Αθνηηίδεξ, ζπμιηθυξ ζφμβμοιμξ 16εξ
Πενηθένεηαξ Π.Γ. κμμμφ Θεζ/κίθεξ
Μ Βαζίιεξ αηδήξ, πνμσζηάμεκμξ εθπ/θχκ ζεμάηςκ ηεξ
Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ
Μ Ηώζηαξ Βαζηιείμο, ζοκημκηζηήξ ημο πνμγν., δάζθαιμξ.
Ε Καηάζα Ιάιιμο, δαζθάια, οπεφζοκε Αγςγήξ Τγείαξ ηεξ
Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ
Ε Όιγα Οεπίδμο, δ/κηνηα ημο Δεμμηηθμφ Αζζήνμο
Ε Αημηιία Ηαηζίβειε, δαζθάια Αγγιηθχκ ημο Δεμ. Αζζήνμο
Μ Γηώνγμξ Βμοδμύνεξ, δ/κηήξ 3μο Δηαπ. Δεμ. Ιεκεμέκεξ
Ε Ιάπε Ηεζθηιίδμο, δαζθάια ηεξ Γ1 ηάλεξ ζημ 6μ Δηαπ.
Δεμμηηθυ Γι-Ημνδειημφ, ζοκημκίζηνηα εον. πνμγναμμάηςκ.
Ε Δςή Ιαιηβίηζε, δαζθάια Αγγιηθχκ θαη ζοκημκίζηνηα εον.
πνμγναμμάηςκ ζημ 6μ Δηαπ. Δεμμηηθυ Γι-Ημνδειημφ.
Μ Γαβνηήι Ιαονμμάηεξ, δάζθαιμξ ηεξ Σ.Τ. μαζεηχκ Ρμμά
Ε Ξμύια Ηονηαθίδμο, δαζθάια ηεξ Α2 ηάλεξ ζημ 6μ Δηαπ.
Δεμμηηθυ Γι-Ημνδειημφ
Ε Judith Bomas, απυ ηε Γενμακία βμεζυξ δαζθάιαξ
Αγγιηθχκ ζημ 6μ Δηαπ. Δεμμηηθυ Γι-Ημνδειημφ, ζηα πιαίζηα
ημο εον. πνμγνάμμαημξ Comenius Assistantship.
θη μ Οηένγημξ Ναπαδόπμοιμξ, δηεοζοκηήξ ζημ 6μ Δηαπ.
Δεμμηηθυ Γι-Ημνδειημφ.
Ηαηά ηεκ επίζθερή ημοξ μη Φηιακδμί, εκεμενχζεθακ με μηα
πανμοζίαζε (power point) πμο έγηκε ζηα αγγιηθά, γηα ηε
δηαπμιηηηζμηθή εθπαίδεοζε ζηεκ Γιιάδα, ηα δηαπμιηηηζμηθά
ζπμιεία ηεξ Δοηηθήξ Θεζ/κίθεξ θαη εηδηθυηενα γηα ηα
πνμγνάμμαηα θαη ηηξ πιμφζηεξ δνάζεηξ ημο 6μο Δηαπ.
Δεμμηηθμφ πμιείμο Γιεοζενίμο-Ημνδειημφ.
Γπίζεξ επηζθέθηεθακ ημ ημήμα Α2, υπμο μη μηθνμί μαξ
μαζεηέξ ημοξ οπμδέπηεθακ με ζεμαημφιεξ, θαιςζμνίδμκηάξ
ημοξ ζηα θηιακδηθά. θαη θαηυπηκ ζομμεηείπακ ζε έκα παηπκίδη
γκςνημίαξ. Γπίζεξ ήνζακ ζε επαθή με ημοξ μαζεηέξ Ρμμά
ζηεκ Σάλε Τπμδμπήξ θαη με ημ δάζθαιυ ημοξ, γηα μηα
εκεμένςζε ζπεηηθά με ηε ιεηημονγία αοηήξ ηεξ ηάλεξ θαη ηεκ
έκηαλε ηςκ μαζεηχκ αοηχκ. ημ ηέιμξ μ Δ/κηήξ ημο
ζπμιείμο οπμδμπήξ Παπαδυπμοιμξ ηένγημξ, ημοξ
απμπαηνέηεζε, δίκμκηάξ ημοξ απυ έκα πανημθφιαθα ςξ
εκζφμημ, με έκηοπμ οιηθυ απυ δηάθμνεξ δνάζεηξ θη εθδυζεηξ
ημο ζπμιείμο.
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6. Ένγμ: Γθπαίδεοζε Αιιμδαπώκ θαη Ναιηκκμζημύκηςκ μαζεηώκ
Γίκαη έκα ένγμ πακειιήκηαξ εμβέιεηαξ θη απεοζφκεηαη ζηα
δεμυζηα ζπμιεία πνςημβάζμηαξ θαη δεοηενμβάζμηαξ
εθπαίδεοζεξ ηεξ πχναξ πμο ζογθεκηνχκμοκ πιεζοζμυ
αιιμδαπχκ θαη παιηκκμζημφκηςκ μαζεηχκ πάκς απυ 10%.
Αθμνά μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμφξ, γηαηί βειηηχκεη ημ
εθπαηδεοηηθυ ένγμ ηςκ ζπμιείςκ θαη ημοξ πνμεημημάδεη,
χζηε
κα
ακηημεηςπίζμοκ
ηηξ
πνμθιήζεηξ
ηεξ
πμιοπμιηηηζμηθήξ θμηκςκίαξ. Οημπεύεη ζηε βειηίςζε ηςκ
ζπμιηθχκ επηδυζεςκ ηςκ παιηκκμζημφκηςκ θαη αιιμδαπχκ
μαζεηχκ ζημ ειιεκηθυ ζπμιείμ, πνμθεημέκμο κα ελαζθαιηζηεί
ε θαηά ημ δοκαηυκ ηζυηημε εθπαίδεοζε ηςκ μμάδςκ με
γεγεκείξ μαζεηέξ, θαζχξ θαη ε θμηκςκηθή ημοξ έκηαλε.
Δημηθείηαη απυ εκδεθαμειή επηηνμπή, οπυ ηεκ επηζηεμμκηθή
εοζφκε ηεξ θαζεγήηνηαξ ημο Σμήμαημξ Φηιμιμγίαξ ημο
Α.Π.Θ. Άκκαξ Ακαζηαζηάδε-ομεςκίδε, θαη ζοκενγάδεηαη με
ανμυδημοξ θμνείξ ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ Δ.Β.Ι.Θ.,
θαζχξ θαη με θμηκςκηθμφξ θμνείξ πμο αζπμιμφκηαη με
ζέμαηα παιηκκυζηεζεξ θαη μεηακάζηεοζεξ. Ε οιμπμίεζε ημο
ένγμο λεθίκεζε ημ επηέμβνημ ημο 2010 θη μιμθιενχκεηαη
ημ Δεθέμβνημ ημο 2013. ( www.diapolis.auth.gr )
Πμ ζπμιείμ ζομμεηείπε ζε 3 Δνάζεηξ ημο πνμγνάμμαημξ:
Δνάζε 1: Ρπμζηήνηλε ηεξ ιεηημονγίαξ Πάλεςκ Ρπμδμπήξ
Δνάζε 7: Ούκδεζε Οπμιείμο-Ημηκόηεηαξ
Δνάζε 9: Θμηπέξ οπμζηενηθηηθέξ εκένγεηεξ (οπμδνάζε
9.5 – εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ ηςκ μαζεηώκ ζε πώνμοξ
πμιηηηζμμύ)

Δνάζε 1: Ρπμζηήνηλε ηεξ ιεηημονγίαξ Π. Ρπμδμπήξ
Ε οπμζηήνηλε αθμνμφζε ζέμαηα μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ
ηεξ Σ.Τ. βειηηχκμκηαξ ημ οπάνπμκ γιςζζμδηδαθηηθυ οιηθυ,
επημμνθχκμκηαξ ηε δαζθάια ηεξ Σ.Τ. ημο ζπμιείμο μαξ, ηεκ
θα Αζιακίδε Κάζηηα (δαζθάια δίγιςζζε/νςζυθςκε με
μνγακηθή ζέζε ζημ ζπμιείμ μαξ).

Δνάζε 7: Ούκδεζε Οπμιείμο-Μηθμγέκεηαξ
ηα πιαίζηα ηεξ Δνάζεξ 7 με ηίηιμ «φκδεζε ζπμιείμομηθμγέκεηαξ» ημ ζπμιείμ μαξ πναγμαημπμίεζε ηηξ παναθάης
πανεμβάζεηξ θαη δναζηενηυηεηεξ (οπεφζοκε ηεξ δνάζεξ ζημ
ζπμιείμ μαξ ε θα Σμοηδηάνε Ακηςκία, οπμδηεοζφκηνηα):
1) Οη μεηένεξ ημο ζπμιείμο μαξ θα Γαιηζίδμο Δςή θαη θα
Ημιμζίδε Γιέκε επηζθέθζεθακ ζημ ζπμιείμ, ημοξ μαζεηέξ
ημο Δ1 θαη ημοξ μίιεζακ γηα ηα ζπμιηθά ημοξ πνυκηα ζηε
πχνα θαηαγςγήξ ημοξ (Γεςνγία). Ακαθένζεθακ ζημ ζπμιείμ
ημοξ, ζηα μαζήμαηα πμο έθακακ, ζημκ ηνυπμ βαζμμιμγίαξ
ηςκ μαζεηχκ, ζηηξ ζπμιηθέξ εκδομαζίεξ, ζηηξ ηημςνίεξ.
Ζδηαίηενε
έμθαζε
δυζεθε
ζημοξ
ηνυπμοξ
θαιήξ
ζομπενηθμνάξ, πμο ήηακ πημ ζεμακηηθμί απυ ηα μαζήμαηα,
θαζχξ θαη ζε δναζηενηυηεηεξ υπςξ ηα ηεπκηθά, υπμο ηα
θμνίηζηα μάζαηκακ μαγεηνηθή, θμπηηθή, ναπηηθή θαη ηα αγυνηα
λοιμγιοπηηθή θαη θαηαζθεοέξ. Οη μεηένεξ πανμοζίαζακ
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θςημγναθίεξ απυ πανειάζεηξ, ακαμκεζηηθέξ θαη δαζθάιςκ.
ημ ηέιμξ ζοδήηεζακ με ημοξ μαζεηέξ πνάγμαηα πμο ημοξ
εκδηέθενακ θαη έιοζακ ηοπυκ απμνίεξ ημοξ.
2)
ηα
πιαίζηα
ημο
Γονςπασθμφ
πνμγνάμμαημξ
COMENIUS- Πμιομενείξ πμιηθέξ ομπνάλεηξ, ζημ μπμίμ
ζομμεηείπε ημ ζπμιείμ μαξ με ηίηιμ Eco citizens of common
Europe θαη είπε δηάνθεηα 2 πνυκηα (2009-2011), 37 μεηένεξ
ημο ζπμιείμο θαη μη ζφδογμί ημοξ (γεγεκείξ θαη
παιηκκμζημφκηεξ) θηιμλέκεζακ ζηα ζπίηηα ημοξ 21 λέκα
παηδηά απυ 13 εονςπασθέξ πχνεξ γηα 1 βδμμάδα. Γπίζεξ, με
ηηξ γαζηνμκμμηθέξ πμιοπμιηηηζμηθέξ ηδέεξ θαη γεφζεηξ ημοξ,
μνγάκςζακ θαη βμήζεζακ ζηα μέγηζηα χζηε κα γίκμοκ δφμ
βναδηκά πιμφζηα γεφμαηα με πμνυ, μμοζηθή γηα υιμοξ ημοξ
λέκμοξ θη Έιιεκεξ δαζθάιμοξ ημο πνμγνάμμαημξ (37 λέκμη
δάζθαιμη).
3) Ε θα Έιεκ Ιάνθνμθη, θαηαγυμεκε απυ ηε Ι. Βνεηακία,
μεηένα μαζεηή ημο ζπμιείμο θαη πμνμγνάθμξ, δίδαλε θαη
πνμεημίμαζε 23 θμνίηζηα ηεξ Σ΄ ηάλεξ. Οη μαζήηνηεξ, με
ηεκ θαζμδήγεζή ηεξ, πανμοζίαζακ μία μμκηένκα πμνμγναθία
(πηπ πμπ) ζημ 16μ Φεζηηβάι Παηδείαξ ημο Δήμμο ΗμνδειημφΓουζμμο. Ε παναπάκς μεηένα ζομμεηέπεη εκενγά ζε
εθδειχζεηξ ημο ζπμιείμο. Ο αοζμνμεηηζμυξ ηεξ, ε
ενγαηηθυηεηά ηεξ θαη ε θηιηθή ηεξ δηάζεζε ηεκ θάκμοκ
ηδηαίηενα αγαπεηή ζε υια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ
(μαζεηέξ, δαζθάιμοξ θαη γμκείξ).
4) Ηαηά ημ ηειεοηαίμ ηνίμεκμ ημο ζπ. έημοξ 2010-2011
ιεηημφνγεζε ζημ ζπμιείμ Οπμιή Γμκέςκ δηάνθεηαξ 25
ςνώκ. Σμ πνυγναμμα πνεμαημδμηήζεθε απυ ηε Γεκηθή
Γναμμαηεία Δηα Βίμο Ιάζεζεξ ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη
ζ’ αοηυ ζομμεηείπακ 30 μεηένεξ (γεγεκείξ, παιηκκμζημφκηεξ
θαη αιιμδαπέξ) θαη 1 δαζθάια. οκημκίζηνηα ηεξ πμιήξ
ήηακ μία επαγγειμαηίαξ ροπμιυγμξ θαη μη ζεμαηηθέξ ηςκ
ζοκακηήζεςκ αθμνμφζακ ζπέζεηξ γμκέςκ με ηα παηδηά ημοξ,
ζοκενγαζία εθπαηδεοηηθχκ- μηθμγέκεηαξ θαη ζηενευηοπα θαη
δηαθνίζεηξ ζηεκ ίδηα ηεκ μηθμγέκεηα. θμπυξ ημο ήηακ ε
ζηήνηλε ηςκ γμκέςκ χζηε κα ακηαπμθνηζμφκ με επηηοπία ζημ
ζφκζεημ θαη δφζθμιμ νυιμ ημοξ.
Ιέζα απυ ηηξ πνμακαθενζείζεξ πανεμβάζεηξ θαη
δναζηενηυηεηεξ, πηζηεφμομε υηη πνμζπαζήζαμε, υζμ αοηυ
ήηακ δοκαηυκ ιυγς ηεξ πίεζεξ ημο πνυκμο, χζηε αιιμδαπμί
θαη παιηκκμζημφκηεξ γμκείξ κα ένζμοκ ζημ ζπμιείμ θαη κα
ακαιάβμοκ ζεμακηηθυ θαη εκενγυ νυιμ.

Ρπμδνάζε 9.5: Γθπ/θέξ επηζθέρεηξ ηςκ μαζεηώκ

ηα πιαίζηα ηεξ οπμδνάζεξ 9.5, ημο μαζήμαημξ ηεξ ηζημνίαξ
θαη ζογθεθνημέκα ηεξ δηδαθηηθήξ εκυηεηαξ γηα ηα ειιεκηζηηθά
πνυκηα μη μαζεηέξ ηεξ Δ' ηάλεξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα
επηζθεθζμφκ ημκ ανπαημιμγηθυ πχνμ ηεξ Βενγίκαξ. Γθηυξ
απυ ηεκ λεκαγυ, ημοξ δαζθάιμοξ ηεξ ηάλεξ ηνάημ
Ηαναηδίδε & Γοζφμημ Ηαννά, ε ανπαημιυγμξ Θεμδχνα
εσηακίδμο ζοκυδεοζε ημοξ μαζεηέξ ςξ ενεοκήηνηα ηεξ
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δνάζεξ θαη θαηέγναθε ηα δεδμμέκα ηεξ επίζθερεξ ζε θφιια
παναηήνεζεξ. Ιέζα απυ ηεκ πενηήγεζε ηςκ μαζεηχκ μέζα
ζημ μμοζείμ, λεηοιίπζεθε ζηα γεμάηα ζαομαζμυ μάηηα ημοξ
υιε ζπεδυκ ε ηζημνία ημο ζπμιηθμφ εγπεηνηδίμο, αγγεία ηεξ
πνχημεξ ειιεκηζηηθήξ πενηυδμο ηεξ Ιαθεδμκηθήξ βαζηιηθήξ
μηθμγέκεηαξ, λίθε, αζπίδεξ, θ.α. ημ ηέιμξ είπακ ημ πνυκμ
κα οπμβάιμοκ ενςηήζεηξ ζηεκ λεκαγυ θαη ζηεκ ανπαημιυγμ μη
μπμίεξ θη απάκηεζακ ζε πμιιέξ απυ αοηέξ εθηυξ απυ ηε
απμνία πμο ελέθναζακ μνηζμέκμη ακ έπεη βνεζεί θη μ ηάθμξ
ημο Ιεγάιμο Αιελάκδνμο.
Γπίζεξ ζομπιενχζεθακ ενςηεμαημιυγηα απυ ημοξ μαζεηέξ
θαη ημοξ οπεφζοκμοξ δαζθάιμοξ ηςκ ημεμάηςκ.

7. Γιιεκμαγγιμηζηγγάκηθμη δηάιμγμη – έκα θαηκμηόμμ project
1. Γηζαγςγηθά
ηεκ Δ ηάλε θμηημφκ ζοκμιηθά 44 μαζεηέξ, 6 απυ ημοξ
μπμίμοξ (2 θμνίηζηα & 4 αγυνηα) είκαη νμμά. Απυ αοημφξ μη 4
(2 θμνίηζηα & 2 αγυνηα) θμηημφζακ ζπεδυκ ακειιηπχξ.
Απυ ηεκ ανπή ημο ζπ. έημοξ (2010-2011) ε δαζθάια ηεξ
αγγιηθήξ γιώζζαξ θα Ιαιηβίηζε Δςή, παναηήνεζε υηη ηα 4
αοηά παηδηά ήηακ ηδηαίηενα ζηςπειά ζηε δηάνθεηα ημο
μαζήμαημξ (υπςξ βεβαίςξ ηζπφεη με ημοξ πενηζζυηενμοξ
νμμά υζμκ αθμνά ζηεκ λέκε γιχζζα) θαη υηη είπακ δοζθμιίεξ
αθυμα θαη ζηε γναθή θαη ηεκ ακάγκςζε, πανά ημ γεγμκυξ υηη
είπακ δηδαπζεί ηεκ αγγιηθή γιχζζα ζε υιε ηε δηάνθεηα ηεξ
πενζηκήξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ. Σα παηδηά αοηά έδεηπκακ
ζαθέζηαηα πνμηίμεζε ζηηξ απιέξ γναπηέξ ενγαζίεξ,
ηδηαίηενα ηεκ ακηηγναθή. Ε ζομμεημπή υμςξ ζηα πνμθμνηθά
θαζήθμκηα ήηακ πμιφ μηθνή. ε αοηυ ημ πιαίζημ ε
δηδάζθμοζα ζεχνεζε υηη ήηακ απμιφηςξ απαναίηεηε ε
πανμπή πενηζζμηένςκ θηκήηνςκ ζηα παηδηά αοηά γηα ηεκ
αφλεζε
ηεξ
ζομμεημπήξ
ημοξ
ζηηξ
πνμθμνηθέξ
δναζηενηυηεηεξ.
ηε δηάνθεηα ημο ηνίημο μαζήμαημξ ηεξ πνμκηάξ, δεηήζεθε
απυ ηα παηδηά κα πανμοζηάζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ζφμθςκα με
υζα είπακ δηδαπζεί ζηε ζειίδα 10 ημο βηβιίμο ηςκ Αγγιηθχκ
ηεξ Δ΄ ηάλεξ. ημ μάζεμα αοηυ πανεμπηπηυκηςξ οπάνπεη
έκα παηδί, μ Andrew, μ μπμίμξ ζοζηήκεηαη θαη μηιάεη γηα ημκ
εαοηυ ημο. Ακάμεζα ζ’ αοηά πμο ιέεη πενηιαμβάκεηαη θαη ημ
My mother is English and my father is Greek. Όηακ
έθηαζε ε ζεηνά ζημοξ νμμά κα πανάγμοκ υμμηεξ πνμηάζεηξ, ε
ακηίδναζή ημοξ ήηακ θακενά αμήπακε. Συηε απυ πανυνμεζε
ημοξ νχηεζε ε δηδάζθμοζα πχξ είκαη ζηε γιχζζα ημοξ ε
θνάζε Ε μεηένα μμο είκαη ηζηγγάκα. Αοηυ ήηακ πμο ηα
λεθίκεζε υια. Σεκ επυμεκε εμένα ε δηδάζθμοζα ζα έπνεπε
κα ζομάηαη ημ Ιη κηέη ζε ηζηγγάκα θαη μη νμμά ημ My mother
is roma.
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2. Οηόπμξ ημο project
Όπςξ ακαθένζεθε θαη ζηεκ εηζαγςγή, θφνημξ ζηυπμξ ήηακ ε πανμπή θηκήηνςκ ζημοξ νμμά μαζεηέξ
ηεξ Δ ηάλεξ, γηα ηε μεγαιφηενε ζομμεημπή ημοξ ζηηξ πνμθμνηθέξ δναζηενηυηεηεξ. Αοηυ ζα μδεγμφζε
ζηεκ θαιφηενε έκηαλε ηςκ νμμά ζημ πιαίζημ ηεξ ηάλεξ, ζηεκ πημ απμηειεζμαηηθή δεμημονγία δεογανηχκ
– μμάδςκ γηα μμαδηθέξ δναζηενηυηεηεξ (π.π. pair work, role play θιπ), ζα εκδοκάμςκε ημκ
θμηκςκηθμπμηεηηθυ παναθηήνα ημο μαζήμαημξ θαη ζα ηζπονμπμημφζε ηε ζοκμπή ηεξ ηάλεξ. Ιε ηε
δεμημονγία βηςμάηςκ επηηοπίαξ θαη ηεκ ζοκαθυιμοζε αφλεζε ηεξ αοημπεπμίζεζεξ ηςκ νμμά μαζεηχκ
ζα μπμνμφζε κα οπάνπεη θαη αφλεζε ηεξ επίδμζήξ ημοξ ζε πημ απαηηεηηθέξ γναπηέξ ενγαζίεξ με
απχηενμ ζηυπμ ηεκ άνζε ηεξ ακμμμημγέκεηαξ (mixed ability class) ζημ μάζεμα ηεξ αγγιηθήξ.
3. Ιεζμδμιμγία
ε θάζε μάζεμα μη νμμά μαζεηέξ ‘δίδαζθακ’ μηα θνάζε ζηε νμμακέξ, ηεκ μπμία έπνεπε κα ζομάηαη ε
δηδάζθμοζα ηεκ επυμεκε μένα θαη ηεκ ίδηα θνάζε πνμζπαζμφζακ κα μάζμοκ ζηα αγγιηθά. Ε επηιμγή ηςκ
ιέλεςκ – θνάζεςκ – πνμηάζεςκ γηκυηακ ανπηθά με βάζε ημ μάζεμα ηεξ εμέναξ, πμιφ ζφκημμα υμςξ μ
πενημνηζμυξ αοηυξ λεπάζηεθε θαη ‘ημ μάζεμα’ εμπιμοηίζηεθε με πμηθηιυμμνθμ οιηθυ, πανμέκμ θονίςξ
απυ ηεκ θαζεμενηκή δςή. Ε δηδάζθμοζα θαηέγναθε ημ οιηθυ αοηυ (πεηνυγναθα θαη μεηά ζημκ Ε/Τ) θαη
ήδε απυ ημ Δεθέμβνε είπε δεμημονγεζεί ε πνχηε ζειίδα ζημ Word με ηνεηξ ζηήιεξ (ηεκ νμμακέξ, ηεκ
ειιεκηθή θαη ηεκ αγγιηθή). Ε ‘δηδαζθαιία’ αοηή ζφκημμα λέθογε απυ ημ πιαίζημ ηεξ ζογθεθνημέκεξ
ηάλεξ θαη μη νμμά μαζεηέξ θαη απυ άιια ημήμαηα πνμζομμπμημφκηακ κα δηδάλμοκ θάηη απυ ηε γιχζζα
ημοξ, γεγμκυξ πμο ιάμβακε πχνα ζε υιμοξ ημοξ πχνμοξ ημο ζπμιείμο (ημοξ δηαδνυμμοξ, ημ πνμαφιημ,
ηηξ ζθάιεξ θιπ).
4. Αλημιόγεζε
Σμ ζπέδημ ενγαζίαξ έθενε μηα ζεηνά απυ ζεηηθά απμηειέζμαηα, μενηθά απυ ηα μπμία ήηακ ηα ελήξ:
 Απυθηεζε απυ ημοξ νμμά μαζεηέξ μεγαιφηενεξ εοπένεηαξ ζημ μάζεμα ηεξ αγγιηθήξ, ηδίςξ ζηεκ
πνμθμνηθή πνήζε ηεξ. ε μνηζμέκμοξ απυ αοημφξ ε βειηίςζε ηςκ δελημηήηςκ ζηεκ θαηακυεζε θαη
παναγςγή πνμθμνηθμφ ιυγμο μδήγεζε θαη ζε αφλεζε ηςκ δελημηήηςκ ημοξ ζηεκ θαηακυεζε
γναπημφ ιυγμο.
 Γλμηθείςζε ηςκ οπυιμηπςκ μαζεηχκ με ηε νμμακέξ θαη ακαγκχνηζή ηεξ ςξ ηζάληαξ γιχζζαξ με
ηηξ οπυιμηπεξ μεηνηθέξ γιχζζεξ ηςκ μαζεηχκ. Άνζε ηοπυκ πνμθαηαιήρεςκ θαη ζηενεμηφπςκ ηςκ
με νμμά μαζεηχκ ζπεηηθά με ηε οπμηηζέμεκε θαηςηενυηεηα γιςζζχκ υπςξ ε νμμακέξ.
 Γλμηθείςζε ηεξ δαζθάιαξ ηεξ αγγιηθήξ με ηε νμμακέξ θαη ηεκ θμοιημφνα ηςκ νμμά θαη παναθίκεζή
ηεξ ζημ κα μειεηήζεη πενηζζυηενμ ηε γιχζζα. Δεμημονγία απυ ηεκ πιεονά ηεξ, μμνθςηηθμφ
θεθαιαίμο πμο ζα αολήζεη θαη ζα αλημπμηήζεη ζημ μέιιμκ με ημοξ επυμεκμοξ νμμά μαζεηέξ.
 Δεμημονγία ηδηαίηενμο θιίμαημξ θαη παηδαγςγηθήξ ζπέζεξ ακάμεζα ζηε δηδάζθμοζα θαη ημοξ νμμά.
5. Ναναηενήζεηξ
 Έκα μηθνυ απυζπαζμα απυ ημ γιςζζάνη δεμμζηεφηεθε ζε ηεφπμξ ηεξ εθεμενίδαξ ημο ζπμιείμο,
γεγμκυξ πμο δεμημφνγεζε αίζζεζε θονίςξ ακάμεζα ζημοξ με νμμά μαζεηέξ, μη μπμίμη με ημ
γιςζζάνη ζημ πένη πνμζπαζμφζακ κα ανζνχζμοκ θάπμηεξ ιέλεηξ ή θαη θνάζεηξ. Σμ γεγμκυξ
αοηυ δεμημφνγεζε μεγάιε αμεπακία ζημοξ νμμά, μη μπμίμη ηηξ πνχηεξ εμένεξ μεηά ηε
δεμμζίεοζε θναημφζακ ζηάζε ροπνυηεηαξ απέκακηη ζηε δηδάζθμοζα. ‘Δεκ μαξ είπεξ θονία υηη ζα
ηα’ βαδεξ ζηεκ εθεμενίδα!’, ηεξ είπακ θαη ήηακ θακενυ υηη έκηςζακ κα παναβηάδεηαη μ δςηηθυξ
ημοξ πχνμξ με αοηυ ημ δεμμζίεομα. Έπνεπε κα πενάζμοκ εμένεξ θαη πμιιέξ ακαθμνέξ ζε
γιςζζηθή θαη πμιηηηζμηθή θιενμκμμηά θαη οπενεθάκεηα απυ ηε δηδάζθμοζα μέζα ζηηξ ηάλεηξ γηα
κα επηζηνέρμοκ ηα πνάγμαηα ζημ θοζημιμγηθυ. Ιεηά απυ αοηυ, ε ζομμεημπή υιςκ ηςκ νμμά ηςκ
μεγάιςκ ηάλεςκ (Δ-Σ) ήηακ θαζμιηθή θαη απνυζμεκα εκζμοζηχδεξ.
 ε μνηζμέκεξ πενηπηχζεηξ, ζηηξ ζοκακηήζεηξ ηεξ δηδάζθμοζαξ με ημοξ νμμά ζημοξ πχνμοξ ημο
ζπμιείμο οπήνπε θαηαηγηζμυξ ηζηγγάκηθςκ, ηα μπμία ήηακ αδφκαημ γηα ηε δηδάζθμοζα κα ηα
θαηαγνάρεη υια. Ωξ εθ ημφημο, ημ γιςζζάνη αοηυ πενηιαμβάκεη μυκμ υζμ πνυιαβε κα
θαηαγνάρεη ε δηδάζθμοζα.
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 Σμ γιςζζάνη ίζςξ πενηέπεη ιάζε. Αοηυ μθείιεηαη ζε δομ ιυγμοξ θονίςξ:
α) ζημ γεγμκυξ υηη ε θαηαγναθή ηςκ ηζηγγάκηθςκ ιέλεςκ έγηκε με ηε πνήζε ημο ειιεκηθμφ
αιθάβεημο. Αοηυ έπεη ςξ ζοκέπεηα κα μεκ μπμνμφκ κα απμδμζμφκ με αθνίβεηα μνηζμέκα
θςκμιμγηθά παναθηενηζηηθά ηεξ νμμακέξ.
β) οπκά παναηενήζεθε μνηζμέκμη νμμά μαζεηέξ, ηδίςξ αοημί πμο θμηημφκ ζε μηθνυηενεξ ηάλεηξ, κα
απμδίδμοκ με ιακζαζμέκμ ηνυπμ θάπμηεξ ειιεκηθέξ ιέλεηξ, γεγμκυξ πμο μθείιεηαη ζηεκ ειιηπή
γκχζε απυ ηεκ πιεονά ημοξ ηεξ ειιεκηθήξ γιώζζαξ (π.π. ζφγποζε ακάμεζα ζηα επίζεηα έλοπκμξ –
ηοπενυξ, ‘έπς μεγάια μαιιηά’ ακηί γηα ‘έπς μαθνηά μαιιηά’ θιπ). Παν΄υια αοηά, ακ μη μεγαιφηενμη
μαζεηέξ δεκ δηυνζςζακ ηα ιάζε, αοηά ζομπενηιήθζεθακ ζημ γιςζζάνη εκ γκχζεη ηεξ δηδάζθμοζαξ,
δηυηη μ ζηυπμξ δεκ ήηακ ε δεμημονγία εκυξ ηνίγιςζζμο ιεληθμφ, αιιά εκυξ ηνίγιςζζμο ειιεκμαγγιμ-ηζηγγάκηθμο ιεληθμφ απυ ημοξ νμμά μαζεηέξ ημο ζπμιείμο ! !
ΓΘΩΟΟΑΞΖ: ΓΘΘΕΚΜΑΓΓΘΜΠΟΖΓΓΑΚΖΗΜΖ ΔΖΑΘΜΓΜΖ…….
Κη
Όπη
No
Βα
Καη
Yes
Ιε ζμμ
Γίμαη
I am
Σμο ζακ
Γίζαη
You are
Ηάβα ζε
Αοηυξ, αοηυ είκαη
He is, it is
Ηάηα ζε
Αοηή είκαη
She is
Αμέκ ζαμ
Γμείξ είμαζηε
We are
ίμακ
Έπς
I have
ηημφη
Έπεηξ
You have
ίμακ γηεθ πεκ
Έπς μηα αδενθή
I’ve got a sister
αμ δίδημη
Γίμαζηε δίδομεξ
We are twins
Ιε ζμμ ηάνη Γιιάδα
Γίμαη απυ ηεκ Γιιάδα
I am from Greece
ίμακ μπμοη ιμβέ
Έπς πμιιά πνήμαηα
I have much money
ίμακ μπανέ μπαιά
Έπς μαθνηά μαιιηά
I’ve got long hair
Ρμοπμοκυ
Όμμνθμ
Beautiful
Σμο ζακ νμφπμοκε
Γίζαη υμμνθε
You are beautiful
Σζαβνυ
Αγυνη
Boy
Ρμμ
Άκηναξ
Man
Ρμμκί
Γοκαίθα
Woman
Σζέη
Ημνίηζη
Girl
Ιπεκηήθ
Ι’ ανέζεη
I like
Πέκεκ μάγθε Δςή
Ιε ιέκε Δςή
My name’s Zoe
Κάκμ
Ιαμά
Mum
Κηάκηε
Ιπαμπάξ
Dad
Ιάμη
Γηαγηά
Grandma
Πάπμ
Παππμφξ
Grandpa
Ιη κηέη ζε ηζηγγάκα
Ε μεηένα μμο είκαη ηζηγγάκα
My mother is a Roma
Ιμ κηακη ζε ηζηγγάκε
Ο παηέναξ μμο είκαη ηζηγγάκμξ
My father is a Roma.
Ημκ;
Πμημξ;
Who?
μ;
Ση;
What?
Σμο θε ζάνπεκεκ;
Γζέκα πχξ ζε ιέκε;
What is your name?
Ηάη ζακ;
Πμφ είζαη;
Where are you?
Ημ ζπμιείμ
ημ ζπμιείμ
At school
μ θε νε;
Ση θάκεηξ;
How are you?
αν ζακ;
Ση θάκεηξ;
How are you?
Θα ηζε, εοπανηζηχ
Ηαιά, εοπανηζηχ
Fine, thanks
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Θαηζη ζακ;
Άθθαηε
Παΐ
Ιμφηζη
Άθηε κηάθηε γηεθ μμφηζη
Κη μα γθαβ
Κηη θάθημοθε
Καξ
Σνάκηαθ θμφνζα
Ιε ηδαθ ζπμιείμ
Ιπανυ
Υμονκηυ
Ιμ θεν ζε μπανυ
Αιηάβα
Ιε ηδαθ άκηη αιηάβα
Ιμοθέηα
Ιάκθεη ηενη κάθημοθε γηεθ
μμοθέηα;
Οοναβάθ
Πακημοιάβα
Φακέια
Φμφζηα
Θαηζυ
Ιπμοη μπαπηαιυ
Πηνκυ
Ιπνμοζμφμ
Γηθ
Κηέμακ
Κηέμακ με θιίηζμνα
Πηάθ θαθάβα
ίθενη
Παμπάγη
Ανκυ
Ηαη
Ηαιηανηέ
έβαθ πάμμ θνεβάηη
Ιπέζαθ κηέιε
Ιαγθάθ ηε καζάθ
Ηαηζάμακ ηε ζμβάθ
Ηαηζάθηε πεηναβάμακ
οιηάβαθ
Ηα γηα δηίβιεκ ζακ θάη γηεθ
οπμιμγηζηή
Ννόζςπμ
Γηαθά
Καθ
Βμοζηά
Πμοβά

Γίζαη θαιά;
Έια εδχ
Κενυ
Φηιί
Έια κα μμο δχζεηξ έκα θηιί
Δε ζέις
’ αγαπχ
Φεφγεηξ
Οδεγχ αοημθίκεημ
Πεγαίκς ζημ ζπμιείμ
Ιεγάιμ
Ιηθνυ
Σμ ζπίηη μμο είκαη μεγάιμ
Σμοαιέηα
Πάς ζηεκ ημοαιέηα
Υαιί
Κα ζμο πανίζς έκα παιί;
Φμνάς
Πακηειυκη
Ιπιμφδα
Φμφζηα
Ηαιυ
Πμιφ ηοπενυ
Έλοπκμ
Βνμπή
Υηυκη
Δχζε μμο
Δχζ’ μμο ηα θιεηδηά μμο
Πίκς θαθέ
Δάπανε
Ιήιμ
Αβγυ
Φαιίδη
Αζηοκμμία
Ημημάμαη ζημ θνεβάηη
Ηάζμμαη θάης
Θέις κα θφγς
Θα πάς κα θμημεζχ
Θα πάς βυιηα
Ηνοχκς
Θα ηα γνάρς υια ζημκ οπμιμγηζηή

Ιάηηα
Ιφηε
Υείιε
Φνφδηα

Are you well?
Come here
Water
Kiss
Come and give me a kiss.
I don’t want
I love you
You go
I drive a car
I go to school
Big
Small
My house is big
WC, bathroom
I go to the bathroom
Carpet
Do you want me to give
you a carpet?
I wear
Trousers
Blouse
Skirt
Good
Very lucky
Clever
Rain
Snow
Give me
Give me my keys
I drink coffee
Sugar
Apple
Egg
Scissors
Police
I sleep in bed
I sit down
I want to go
I’ll go to bed
I’ll go for a walk
I’m cold
I’ll write everything on
the computer

Eyes
Nose
Lips
Eyebrows
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Δώα
Σδμοθέι
Ιάηζηθα
Ιαηζυ
Σζηνηθιί
Αγειάδα
νώμαηα
Θμιυ
Ιπιε
Ηαιυ
Πανκυ1
Ηαιή θμφνζα
Ανηζμμί
Γηεθ
Κημοη
Σνηκ
Ζζηάν
Πακηξ
μθ
Γθηά
Οπηυ
Γκηά
Κηεξ
Κηεξ μο γηεθ
Κηεξ μο κημφη

θφιμξ
Γάηα
Φάνη
Πμοιί
Αγειάδα

Dog
Cat
Fish
Bird
Cow

Ηυθθηκμ
Γαιάδημ
Ιαφνμ
Άζπνμ
Ιαφνμ αμάλη

Red
Blue
Black
White
Black car

Έκα
Δομ
Σνία
Σέζζενα
Πέκηε
Έλη
Γθηά
Οπηχ
Γκκηά
Δέθα
Έκηεθα
Δχδεθα

One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve

8. Ε πμιοπμιηηηζμηθή εθεμενίδα ημο ζπμιείμο θαη ζημ δηαδίθηομ
οκεπίζηεθε γηα 9μ έημξ ε έθδμζε θαη θοθιμθμνία ηεξ
ηνημεκηαίαξ ζπμιηθήξ μαξ πμιοπμιηηηζμηθήξ εθεμενίδαξ,
«Μ θόζμμξ ζηα μάηηα ηςκ παηδηώκ» - μηα εθεμενίδα ηςκ
μαζεηχκ ηεξ Σ ηάλεξ, ηεκ μπμία ακεβάδμομε θαη ζημ
δηαδίθηομ (Ζinternet), χζηε κα δηαβάδεηαη θαη ζηεκ
ειεθηνμκηθή ηεξ μμνθή. Ιε πμηθίια ζέμαηα, πάκηα επίθαηνε,
πνμβάιιμκηαξ ηηξ πιμφζηεξ δνάζεηξ μαξ. Φηάκεη ζε υια ηα
παηδηά ημο ζπμιείμο (300), ζηεκ ημπηθή θμηκςκία ημο Δήμμο
Ημνδειημφ-Γουζμμο Θεζ/κίθεξ. Γπίζεξ απμζηέιιεηαη
ηαποδνμμηθχξ (μέζς ηςκ γναθείςκ εθπ/ζεξ) ζε υια ηα
δεμμηηθά ημο κμμμφ Θεζ/κίθεξ, ζηα 26 δηαπμιηηηζμηθά
ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ, ζημκ Πνυεδνμ ηεξ Δεμμθναηίαξ, ζημκ
Πνςζοπμονγυ, ζημοξ ανπεγμφξ ηςκ θμμμάηςκ, ζημκ
Ιεηνμπμιίηε Κεαπυιεςξ & ηαονμοπυιεςξ, ζημκ
Ανπηεπίζθμπμ Αζεκχκ θαη πάζεξ Γιιάδμξ, ζημ Τπμονγείμ
Παηδείαξ-Δηα Βίμο Ιάζεζεξ & Θνεζθεομάηςκ, ζημοξ
βμοιεοηέξ ηεξ Θεζ/κίθεξ, ζημ ΑΠΘ (Παηδαγςγηθή πμιή),
ζηα ΙΙΓ θαη ζε άιιμοξ θμνείξ. Ηοθιμθμνεί 3 θμνέξ ημ ζπ.
έημξ (πνηκ ηα Υνηζημφγεκκα, πνηκ ημ Πάζπα θαη ηέιε Ιαΐμο).
ε 2.500 ακηίηοπα θάζε ηεφπμξ.
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9. Γοέιηθηε δώκε

Σμ ζπμιείμ απυ ημ ζπμιηθυ έημξ 2003/04 ζομμεηείπε γηα 8ε
ζοκεπυμεκε πνμκηά ζημ πνόγναμμα ηεξ Γοέιηθηεξ Δώκεξ.
Ε «Γοέιηθηε Δχκε Δηαζεμαηηθχκ θαη Δεμημονγηθχκ
Δναζηενημηήηςκ», πμο απμηειεί ημήμα ημο εβδμμαδηαίμο
πνμγνάμμαημξ δίςνεξ ημοιάπηζημκ δηάνθεηαξ, επηδηχθεη με
ηεκ ειεφζενε ζεμαηηθή ηεξ θαη ηεκ εκενγεηηθή μεζμδμιμγία
ηεξ κα επηηειέζεη δηπιυ ζθμπυ: πνώημκ, κα ακηηζηαζμίζεη
ηεκ ακειαζηηθυηεηα, ηηξ μμκμμένεηεξ θαη ημκ πμιοθενμαηηζμυ
ζπμιείμο θαη δεύηενμκ, κα δηαπμηίζεη ζηγά-ζηγά με ηηξ ανπέξ
θαη ηηξ πναθηηθέξ ηεξ ηεκ θαζεμενηκή δηδαθηηθή πνάλε.
ηα πιαίζηα ηεξ εοέιηθηεξ δχκεξ πναγμαημπμηήζεθακ ηα
παναθάης πνμγνάμμαηα:
Νενηβαιιμκηηθά πνμγνάμμαηα:
Β1-Β2-Δ2-Σ2: Σμ κενυ είκαη πμιφηημμ, μεκ ημ ζπαηαιάξ
Δ1: Σμ κενυ ζηεκ θαζεμενηκυηεηά μαξ
Ννμγνάμμαηα Αγςγήξ Ργείαξ:
Α1: Ηοθιμθμνχ με αζθάιεηα
Α2-Γ1: Σμ ζπίηη ηςκ παηδηχκ
Γ2: Δήζε ηε δςή με ηζμννμπεμέκε δηαηνμθή
Σ1: Αγςγή ηειευναζεξ
Νμιηηηζηηθά πνμγνάμμαηα:
Γ1: Σμ Δςδεθάζεμ θαη μη μοζηθμί ήνςεξ
Δ1: Ηαηαζθεοή θεναμηθχκ αγγείςκ θαη πνμζςπείςκ
Σ1-Σ2: Ιαζεηηθυξ ηφπμξ
Δ1: Φηιακαγκςζία θαη δεμημονγία αθηζχκ

10. Κέα πακειιήκηα δηάθνηζε γηα ηεκ ηζημζειίδα μαξ
Γηα 5ε ζοκεπόμεκε πνμκηά ε Νακειιήκηα Έκςζε
Γθπαηδεοηηθώκ «Ιηπάιεξ Δενημύδμξ» θαη ε «Γιιεκηθή
Έκςζε γηα ηεκ Αλημπμίεζε ηςκ Πεπκμιμγηώκ ηεξ
Νιενμθμνίαξ θαη ηεξ Γπηθμηκςκίαξ ζηεκ Γθπαίδεοζε» ζε
ζοκενγαζία με ημ Π..Δ. (Νακειιήκημ Οπμιηθό Δίθηομ)
πνμθήνολακ πακειιήκημ δηαγςκηζμυ γηα ηε βνάβεοζε ηςκ
θαιφηενςκ ζπμιηθχκ δηθηοαθχκ ηυπςκ Δεμμηηθχκ,
Γομκαζίςκ, Θοθείςκ, μη μπμίμη θηιμλεκμφκηακ ζε
δηαθμμηζηέξ ημο ΠΔ. Ο δηθηοαθυξ ηυπμξ ημο ζπμιείμο
μαξ, γηα 5 ζοκεπυμεκεξ πνμκηέξ (2007 ςξ 2011)
βναβεφεηαη ςξ έκαξ απυ ημοξ 10 θαιφηενμοξ ζπμιηθμφξ
εκενγμφξ δηθηοαθμφξ ηυπμοξ γηα ηεκ Π.Γ. ζηεκ Γιιάδα. Ε
ηζημζειίδα μαξ (δεμημονγμί μ Δ/κηήξ ηένγημξ
Παπαδυπμοιμξ & μ δάζθαιμξ Σαονίδεξ Ζμνδάκεξ με ηε
ζοκδνμμή υιςκ ηςκ ζοκαδέιθςκ ημο ζπμιείμο), ακεβαίκεη
ζε 4 γιχζζεξ (ειιεκηθά, αγγιηθά, αιβακηθά, νςζηθά) θη
είκαη εηδηθεομέκε ζηε Δηαπμιηηηζμηθή Γθπ/ζε & ζηα
Γονςπασθά Πνμγνάμμαηα Δηα Βίμο Ιάζεζεξ. Γπίζεξ μέζα
απυ αοηήκ πνμβάιιμκηαη μη πιμφζηεξ δνάζεηξ ημο ζπμιείμο.
Μη ζέζεηξ πμο έπμομε θαηαιάβεη: 2007: 4ε ζέζε, 2008:
4ε ζέζε, 2009: 10ε ζέζε, 2010: 8ε ζέζε, 2011: 4ε ζέζε.
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
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11. Ένεοκεξ πμο δηελήπζεζακ ζημ ζπμιείμ μαξ
ομμεηείπαμε ςξ ζπμιείμ ημ 2010-11, ζε δηάθμνεξ ένεοκεξ:
 Θεθηηθή θαη με ιεθηηθή επηθμηκςκία μεηαλφ μαζεηή
θαη εθπαηδεοηηθμφ ζηεκ πμιοπμιηηηζμηθή ηάλε
(ζομμεηείπακ εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο)
 Ε δηαπείνηζε ηςκ πμιηηηζμηθά δηαθμνεηηθχκ μαζεηχκ
ζημ ζπμιείμ: ζηάζεηξ θη απυρεηξ εθπαηδεοηηθχκ
(ζομμεηείπακ μη εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο)
 Έκηαλε μεηακαζηχκ 2εξ γεκηάξ ζηεκ ειιεκηθή
θμηκςκία θαη ζημ ειιεκηθυ εθπ/θυ ζφζηεμα
(ζομμεηείπακ μη εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο)
 Σμ ενςηεμαημιυγημ ηεξ ηάλεξ μμο (μη ζομμαζεηέξ
μμο, ημ μάζεμα, ε ζπμιηθή δμοιεηά)-(ζομμεηείπακ μη
μαζεηέξ ηεξ Δ, Γ, Σ ηάλεξ ημο ζπμιείμο)
 ηάζεηξ αιιυγιςζζςκ μαζεηχκ γηα ηε δηγιςζζία
(ζομμεηείπακ μη αιιυγιςζζμη μαζεηέξ ηεξ Γ, Δ, Γ,
Σ ηάλεξ ημο ζπμιείμο)
 Σμ μάζεμα ηςκ Θνεζθεοηηθχκ ζημ Δεμμηηθυ πμιείμ
(ζομμεηείπακ μη μαζεηέξ ηεξ Σ ηάλεξ ημο ζπμιείμο)
 Ε
μηθμιμγηθή-πενηβαιιμκηηθή
ζοκείδεζε
ηςκ
μαζεηχκ θαη ή άπμρε ημοξ ζε ζεμακηηθά
πενηβαιιμκηηθά ζέμαηα (ζομμεηείπακ μαζεηέξ ηεξ
Σ ηάλεξ ημο ζπμιείμο)
 Σμ επίπεδμ ειιεκμμάζεηαξ ηςκ αιιμδαπχκ μαζεηχκ
– πηζημπμίεζε ηεξ ειιεκμμάζεηαξ (δυζεθακ απυ ημ
Ηέκηνμ Γιιεκηθήξ Γιχζζαξ δείγμαηα ελεηαζηηθχκ
ζεμάηςκ ζπεηηθά με ηεκ θαηακυεζε ημο γναπημφ &
πνμθμνηθμφ ιυγμο θαη ηεκ παναγςγή γναπημφ &
πνμθμνηθμφ ιυγμο γναπημφ & πνμθμνηθμφ ιυγμο
ζημοξ αιιμδαπμφξ μαζεηέξ ηεξ Γ ςξ Σ ηάλεξ).
Γίκαη ζεμακηηθυ κα παίνκμομε μένμξ ζε ένεοκεξ πμο
πνμάγμοκ ηε δηαπμιηηηζμηθυηεηα, ηε δηαθμνεηηθυηεηα, ηεκ
απμδμπή θαη ηε δηγιςζζία ζηεκ εθπαίδεοζε. Ιέζα απυ ηα
απμηειέζμαηα μπμνμφμε κα δηδαπζμφμε πμιιά θαη κα
δημνζχζμομε ηοπυκ αδοκαμίεξ μαξ.
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Η λειηξρογία ηωμ ςξλικώμ Βιβλιξθηκώμ (Δαζκάλωμ & Μαθηηώμ)
ηξρ 6ξρ Διαπξλιηιζμικξύ Δημξηικξύ Γλερθεοίξρ-Κξοδελιξύ
1) ΟΝΟΜΑΣΓΠΩΝΤΜΑ ΤΠΓΤΘΤΝΩΝ (2010-11):
Αζλαμίδη Νάζηια: δαζθάια Τάλεξ Υπμδμπήξ - παηδηθή ζπμιηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε
Κεζκιλίδξρ Μάςη: δαζθάια ηεξ Ε' ηάλεξ - παηδηθή ζπμιηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε
Μπαζλή Μαοιάμθη: δαζθάια ηεξ Α' ηάλεξ - δακεηζηηθή ζπμιηθή βηβιημζήθε δαζθάιωκ
Κροιακίδξρ Ρξύλα: δαζθάια ηεξ Α' ηάλεξ - δακεηζηηθή ζπμιηθή βηβιημζήθε δαζθάιωκ
Παπαδόπξρλξπ ηέογιξπ δάζθαιμξ – δηεοζοκηήξ - βηβιημζήθε δηαπμιηηηζμηθήξ εθπ/ζεξ
2) ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
Η παιδική δαμειζηική βιβλιξθήκη: 991 βηβιία θη έκηοπα
Η βιβλιξθήκη ηωμ δαζκάλωμ: 750 βηβιία, εκεμενωηηθά έκηοπα θαη θοιιάδηα,
93 βηκηεμθαζέηεξ, 46 DVD, 33 θαζέηεξ μαγκεημθώκμο, 55 μμοζηθά CD, 45 εθπ/θά ιμγηζμηθά
Η βιβλιξθήκη διαπξλιηιζμικήπ εκπ/ζηπ: 300 βηβιία, έκηοπα, αθίζεξ θαη 55 μμοζηθά CD (ζεηνά
Μμοζηθέξ ημο Κόζμμο)
3) ΤΛΙΚΟΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
Η παηδηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε ζηεγάδεηαη ζε μηα μηθνή
αίζμοζα, όπμο οπάνπμοκ 4 - 5 ζνακία θαη μενηθέξ θανέθιεξ.
Υπεύζοκμη είκαη 2 ζοκάδειθμη θαη κάθε μαθηηήπ έςει ηξ
αηξμικό ηξρ δεληίξ δαμειζμξύ. Ύζηενα από επηζημιή πμο
ζηείιαμε ζε δηάθμνμοξ εθδμηηθμύξ μίθμοξ ηεξ Θεζ/κίθεξ,
ηωκ Αζεκώκ θαη ζε ηνάπεδεξ δεηώκηαξ βηβιία ή μηθμκμμηθή
βμήζεηα εμπιμοηίζαμε ηε βηβιημζήθε αοηή με πάνα πμιιά
βηβιία θηάκμκηαξ ηα 991 βιβλία.
Με ημκ ίδημ ηνόπμ εμπιμοηίζαμε θαη ηεκ επηζηεμμκηθή
βηβιημζήθε ηωκ δαζθάιωκ πμο ιεηημονγεί ζημ πώνμ ημο γναθείμο ημοξ με πμιιά βηβιία από
δωνεέξ (πμο θαιύπημοκ έκα εονύ θάζμα γκώζεωκ) θηάκμκηαξ ημκ ανηζμό ηωκ 750 βιβλίωμ και
εμηύπωμ. Επίζεξ ζημ ζπμιείμ ιεηημονγεί βηβιημζήθε ζπεηηθή με ηε διαπξλιηιζμική εκπαίδερζη
(εθπ/ζε παιηκκμζημύκηωκ, αιιμδαπώκ θαη ηζηγγακμπαίδωκ) με 300 βιβλία, έμηρπα, αθίζεπ,CD
πμο έπμοκ θοθιμθμνήζεη θαηά θαηνμύξ.
Η παηδηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε ιεηημονγεί 2 θμνέξ ηεκ εβδμμάδα Τνίηε θαη Πέμπηε. Σηεκ ανπή
ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ηοπώζαμε έκα έκηοπμ με όια ηα βηβιία ηεξ μαζεηηθήξ βηβιημζήθεξ
πωνηζμέκα ζηηξ παναθάηω θαηεγμνίεξ: ιζηξοίεπ εικξμξγοαθημέμεπ, ελλημικά παοαμύθια, νέμα
παοαμύθια, ιζηξοικά-βιξγοαθικά, ελλημική λξγξηεςμία, νέμη λξγξηεςμία, βιβλία γμώζεωμ,
πξίηζη, μαθηηικά πεοιξδικά, readers.Τμ έκηοπμ αοηό δόζεθε ζε θάζε μαζεηή/ηνηα ημο
ζπμιείμο, ώζηε κα μπμνεί με ηεκ εζοπία ημο ζημ ζπμιείμ ή ζημ ζπίηη μόκμ ημο ή με ημ γμκηό ημο
μαδί κα δηαιέλεη ημ βηβιίμ πμο επηζομεί κα δηαβάζεη. Όιμη μη ηίηιμη ηωκ βηβιίωκ (ζε θαηεγμνίεξ)
ηεξ μαζεηηθήξ θαη ηεξ βηβιημζήθεξ ηωκ δαζθάιωκ είκαη ακανηεμέκμη ζηεκ ηζημζειίδα ημο
ζπμιείμο.
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Η πξλρπξλιηιζμική ςξοωδία ηξρ ζςξλείξρ μαπ

Η θα Νηνηγθόγηα με ηε πμνωδία (Ιμύκημξ 2009)

Η θα Καιαϊηδή με ηε πμνωδία (Μάημξ 2011)

Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνωδία μαξ, ε μπμία δεμημονγήζεθε ημ
2004-05 με πμιύ μενάθη από ηεκ θα Νηνηγθόγηα Πακαγηώηα,
μμοζηθό ημο ζπμιείμο μαξ ωξ ημ 2008-09, απμηειείημ ημ ζπ.
έημξ (2010-11) από 35 μαθηηέπ ηηπ Γ' ωπ ΣΤ' ηάνηπ και μέα
μξρζικό (με ξογαμική θέζη ζηξ ζςξλείξ, η ξπξία ζρμέςιζε
επάνια ηξ έογξ ηηπ ποξκαηόςξρ ηηπ ηημ κα Καλαϊηζή Εραγγ.
Η πμνωδία ζομμεηείπε θαη ζομμεηέπεη ζε πμιιέξ εθδειώζεηξ:
 ε όιεξ ηηξ παναζηάζεηξ θη εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο.
 ηε πνηζημογεκκηάηηθε εθδήιωζε ημο Η' οιιόγμο
Δαζθάιωκ Θεζ/κίθεξ γηα ηα παηδηά ηωκ εθπ/θώκ ημ
2003 (με ημ μμοζηθό Ναίζθε Υνοζμβαιάκηε).
 ηε 10ε Υμνωδηαθή οκάκηεζε ηωκ Δεμμηηθώκ ηεξ
Μαθεδμκίαξ ημ 2005, εθδήιωζε πμο δημνγακώκεηαη
θάζε πνόκμ από ημ Δεμμηηθό πμιείμ Αζβεζημπωνίμο
θαη ημ γκωζηό μμοζηθό Πακηειή Σενεδάθε.
 ηεκ θεκηνηθή εθδήιωζε πμο δημνγάκωζακ ζηα πιαίζηα
ηεξ Οιομπηαθήξ Παηδείαξ, ηα δομ Γν. Φοζηθήξ Αγωγήξ
ημο κμμμύ Θεζ/κίθεξ ζημ Μμοζείμ Αζιεηηζμμύ ζηηξ
11/5/06 με ηίηιμ: «Γηα ηεκ Παηδεία & ημκ Πμιηηηζμό».
 ε εθδήιωζε πμο δημνγάκωζε ε Γηδ. Γναμμαηεία ΠΟΔΓ
ημο ΤΠΓΠΘ γηα ηε Δηαπμιηηηζμηθή Γθπαίδεοζε ζημ
Ξεκμδμπείμ HYATT ζηηξ 10/12/2006 με ηίηιμ: «Σα
ειιεκηθά ωξ ενγαιείμ εθπ/ζεξ ηωκ εοπαζώκ μμάδωκ»
 ηεκ εμενίδα πμο δημνγάκωζε ε Δ/κζε Π.Γ. Δοη.
Θεζ/κίθεξ ζημ Porto Palace ζηηξ 12/12/08 με ηίηιμ:
«Γον. πνμγνάμμαηα: πανμοζίαζε-εκεμένωζε-αλημπμίεζε».
 ε ηηλεξπηικέπ εκπξμπέπ πμο έπμοκ γίκεη γηα ημ
ζπμιείμ μαξ θαη ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο: ζημ MEGA ηξ
2006 (Πμιύ ηεκ Κονηαθή-live) ζηεκ ΕΤ3 ηξ 2007
(μεζεμενηακό θεκηνηθό δειηίμ εηδήζεωκ-live), Europe 1
ηξ 2007 (ζηεκ ωνηαία εθπμμπή: Η δύκαμε ηεξ γιώζζαξ)
 ηε γημνηή οπμδμπήξ (Απνίιημξ 2011, ζημ Grand Hotel
Palace), ηωκ 37 λέκωκ εθπ/θώκ θαη 21 λέκωκ μαζεηώκ
από 13 πώνεξ, ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Ecocitizens of Common Europe, ζημ μπμίμ ζομμεηείπαμε.
 ημ πιαίζημ ηεξ ηειηθήξ δνάζεξ ημο εονωπ. ένγμο MORE
(music-orality-roots-europe), ζημ Μέγανμ Μμοζηθήξ
Θεζ/κίθεξ, ηέιε Μαΐμο 2011, ζηεκ έκανλε εκόξ
εονωπαϊθμύ ζεμηκανίμο εθπ/ζεξ εθπαηδεοηώκ με ζέμα:
Traditional music as tool for intercultural education (Η
παναδμζηαθή μμοζηθή ωξ ενγαιείμ γηα ηε δηαπμι. εθπ/ζε).

Κρκλξθξοία ηξρ ποώηξρ CD:

ηηξ ανπέξ Ιμοκίμο 2009
θοθιμθόνεζακ θαη ημ πνώημ ημοξ CD με ηίηιμ: «Τανιδεύξμηαπ …
με ηα ηοαγξύδια μαπ», με 12 ηναγμύδηα από δηάθμνεξ πώνεξ
ημο θόζμμο: Αγγιία, Ρωζία, Αιβακία, Βμιηβία, Γεωνγία, ΗΠΑ,
Ιηαιία, ενβία, εκεγάιε, Γενμακία θαη Γιιάδα. Η μμοζηθή
γιώζζα είκαη ημ αιθαβεηάνη επηθμηκωκίαξ, ζοκενγαζίαξ,
ζοκαδέιθωζεξ, εοαηζζεζίαξ ακζνώπωκ θαη ιαώκ.
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Η παναδμζηαθή πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ
Ε παναδμζηαθή πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ, ε μπμία
δεμημονγήζεθε ημ ζπμιηθό έημξ 2002-03 με πμιύ μενάθη από
ηε πμνμδηδάζθαιμ ημο ζπμιείμο μαξ θα Μπαδέμε Μανία, γομκάζηνηα με εηδηθόηεηα πμνμύ – ζε ζοκενγαζία με ημ ύιιμγμ
Γμκέςκ & Ηεδεμόκςκ θαη ηε ζύμθςκε γκώμε ημο οιιόγμο
Δηδαζθόκηςκ, απμηειείηαη θάζε πνόκμ από 60 ωξ 70 μαζεηέξ
όιωκ ηωκ ηάλεωκ ημο ζπμιείμο (Α' ωξ ΣΤ' ηάλε).
Σα παηδηά είκαη πςνηζμέκα ζε 3 επίπεδα (μμάδεξ), Α'-Β', Γ'-Δ'
θαη Γ'-Σ'. Σα μαζήμαηα γίκμκηαη αμέζςξ μεηά ημ πέναξ ηςκ
μαζεμάηςκ ζημ ζπμιείμ. Ο ύιιμγμξ Γμκέςκ-Ηεδεμόκςκ ήηακ
θη είκαη ανςγόξ αοηήξ ηεξ πνμζπάζεηαξ (με πνςημβμοιία ηςκ
θαηά θαηνμύξ πνμέδνςκ Ιαίνε Γιεοζενηάδμο, Ιανίκα Βόηζε &
ηαονμύια Παπαδμπμύιμο θαη ηςκ οπόιμηπςκ μειώκ ημο
Δ..), έπμκηαξ δεμημονγήζεη ημ δηθό μαξ βεζηηάνημ ζημ
ζπμιείμ θη αγμνάδμκηαξ 57 παναδμζηαθέξ θμνεζηέξ,
δηαθόνωκ πενημπώκ ηεξ Ειιάδαξ. Παναθάης ακαθένμκηαη μη
παναζηάζεηξ, ηα θεζηηβάι, μη εθδειώζεηξ, όπμο ζομμεηείπαμε:

Γθδειώζεηξ:




ηεκ θεκηνηθή εθδήιςζε πμο δημνγάκςζακ ζηα πιαίζηα
ημο πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα, γηα ημ ζπ. έημξ 200607, ηα δομ Γναθεία Φοζ. Αγςγήξ (Ακαη. & Δοηηθήξ) ημο
κ. Θεζ/κίθεξ ζημ Ιμοζείμ Αζιεηηζμμύ ζηηξ 11/5/2006.
ηεκ θεκηνηθή εθδήιςζε πμο δημνγάκςζε ζηα πιαίζηα
ημο πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα γηα ημ ζπ. έημξ 200708, ημ Γναθείμ Φοζ. Αγςγήξ Δοηηθήξ Θεζ/κίθεξ ζημ
ζέαηνμ Αμπειμθήπςκ ζηηξ 5/6/2008.

Φεζηηβάι:




Φεζηηβάι
παηδηθώκ
πμνεοηηθώκ
ζογθνμηεμάηςκ
(ζομμεηέπμομε από ημ 2003 ςξ ζήμενα):Έκα θεζηηβάι,
ημ μπμίμ ζοκδημνγακώκεη θάζε πνόκμ ζε ζοκενγαζία με
ημ Δήμμ οθεώκ, ημ Γνγαζηήνη Παναδμζηαθώκ Χμνώκ
Δαζθάιςκ-Κεπηαγςγώκ Θεζ/κίθεξ θαη ζημ μπμίμ
ζομμεηέπμοκ πάκς από 150 πμνεοηηθά ζογθνμηήμαηα.
Φεζηηβάι
παηδηθώκ
πμνεοηηθώκ
ζογθνμηεμάηςκ
Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ & Θοθείςκ (ζομμεηέπμομε από
ημ 2005 ςξ ζήμενα): Έκα θεζηηβάι, ημ μπμίμ
δημνγακώκεη μ ύιι. Πηοπημύπςκ ηςκ πμιώκ Φοζηθήξ
Αγςγήξ με εηδηθόηεηα παναδμζηαθώκ πμνώκ Β. Γιιάδαξ.

Ιμοζηθμπμνεοηηθέξ παναζηάζεηξ
πμνεοηηθή μαξ μμάδα:




πμο

ακέβαζε

ε

1999-00: Ο θύθιμξ ηεξ δςήξ ζηεκ πανάδμζε (ηεκ
πανάζηαζε ακέβαζε μ ηόηε γομκαζηήξ ημο ζπμιείμο μαξ
με εηδηθόηεηα πμνμύ θνέθαξ Απόζημιμξ)
2001-02: Αξ θναηήζμοκ μη πμνμί (μμοζηθμπμνεοηηθή
ακαδνμμή ειιεκηθώκ θαη λέκςκ μμοζηθώκ νεομάηςκ ημο
αηώκα πμο πέναζε, ζοκενγάζηεθακ Παπασςάκκμο
Ηαηενίκα, Ηανάμπεια Δήμεηνα θαη πακμύ Ηςκ/κηά)
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2004-05: Πόκημξ, Ήπεηνμξ, Θνάθε, Ι. Αζία (Ιπαδέμε)
2005-06: Αιεζμόκεηεξ Παηνίδεξ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε
ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα μιμεμένμο θα Δεζμπμύιμο)
2006-07: Σμ Πανειζόκ θαη ημ Πανόκ μέζα από ημ πμνό
(ε Ιπαδέμε Ιανία ζε ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα
Χαιηαμάιηα Βαΐα θαη ηε γομκάζηνηα ημο μιμεμένμο & ημο
πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα Βμδεκηώημο Χνοζμπεγή)
2007-08: Όιμη μη δνόμμη μδεγμύκ ζηηξ νίδεξ μαξ
(ε Ιπαδέμε Ιανία ζε ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα ημο
ζπμιείμο Ανβακηηίδμο Βηνγηκία)
2008-09: Γάμμξ Γιιήκςκ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε
ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηά μαξ Ανβακηηίδμο Βηνγηκία)
2009-10: Ο ΡΓ … ΓΘΓΚΣΖΑ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε
ζοκενγαζία με ημ γκςζηό Ηαναγθημδμπαίπηε ηεξ
Θεζ/κίθεξ Αγάπημ Αγαπίμο)
2010-11: Ημνδειηό-Θεζ/κίθε, μ δνόμμξ ηεξ πνμζθογηάξ
πμο πόνερα θαη ηναγμύδεζα (Ιπαδέμε Ιανία)

Λίγα ιόγηα γηα ηε πμνμδηδάζθαιό μαξ θα Μανία Μπαδέμε:
Γεκκήζεθε ζηηξ έννεξ. Γίκαη πηοπημύπμξ ηςκ Σ.Γ.Φ.Α.Α.
Θεζ/κίθεξ με εηδηθόηεηα ζημοξ ειιεκηθμύξ παναδμζηαθμύξ
πμνμύξ. Γνγάζηεθε ςξ πμνμδηδάζθαιμξ, ζημοξ παναθάης
ζοιιόγμοξ θαη θμνείξ: ζημκ Πμιηηηζηηθό ύιιμγμ Κέμο θμπμύ
Θεζ/κίθεξ, ζηεκ Ακώηενε Γπαγγειμαηηθή πμιή Χμνμύ
ηαονμύπμιεξ, ζηεκ Ακώηενε Γπαγγειμαηηθή πμιή Χμνμύ ημο
Δήμμο ζεζ/κίθεξ, ζημ ημήμα ειιεκηθώκ πμνώκ ημο Δήμμο
ζεζ/κίθεξ, ζηε Δεμμηηθή Γπηπείνεζε ημο Δήμμο οθεώκ.
Δηδάζθεη ηα ηειεοηαία πνόκηα παναδμζηαθμύξ πμνμύξ ζημ 13 μ
Δεμμηηθό Θεζ/κίθεξ θαη ζημ 6μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό
Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ. Ακέιαβε ηα ηειεοηαία 6 πνόκηα ηεκ
θαιιηηεπκηθή δηεύζοκζε ηεξ Κεακηθήξ Γζηίαξ ημο Ζ.Κ. Αγίαξ
Παναζθεοήξ Ιεκεμέκεξ. Έπεη ακαιάβεη θη δηεθπεναηώζεη ηεκ
πανμοζίαζε μεγάιςκ παναζηάζεςκ ζε ζεμακηηθμύξ ζεαηνηθμύξ
πώνμοξ ηεξ πόιεξ, όπςξ: ζημ ζέαηνμ ΑΚΓΣΟΚ, ζηε Ιμκή
Θαδανηζηώκ, ζημ Δεμμηηθό ζέαηνμ οθεώκ.
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Projects ζηα πιαίζηα ηωκ μαζεμάηωκ ηωκ λέκωκ γιωζζώκ
(Αγγιηθά, Γενμακηθά, Γαιιηθά)
(ζπμιηθό έημξ 2010-11)
1. Έζημα – Customs - Coutumes – Gebräuche – έθδμζε εκηύπμο

ημ παναπάκω 26ζέιηδμ έκηοπμ
ηοπώζεθε θαη δόζεθε ζε θάζε
μαζεηή πμο ζομμεηείπε ζημ project

Η εθμάζεζε ηςκ λέκςκ γιςζζώκ απμβιέπεη ζηεκ πνμώζεζε
ηεξ επηθμηκςκίαξ θαη ημ ζεβαζμό ηεξ γιώζζαξ θαη ημο
πμιηηηζμμύ ηςκ δηαθόνςκ ιαώκ. Η δηδαζθαιία ηςκ λέκςκ
γιςζζώκ ζομβάιιεη ζηεκ θαηακόεζε ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ ηςκ
άιιςκ, αθοπκίδεη ημοξ μαζεηέξ ζηεκ πμιογιςζζία θαη
πμηθηιμμμνθία, πνμζθένμκηαξ πάκς απ’ όια ενγαιεία ζθέρεξ
θαη δνάζεξ, ώζηε αοημί κα θαζίζηακηαη ηθακμί κα πανάγμοκ ένγμ
ζε δηαθμνεηηθά γιςζζηθά θαη πμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα.
Μέζα από ηε δηαπμιηηηζμηθόηεηα δηαθοιάζζμκηαη ε αιιειεγγύε,
μ ζεβαζμόξ ζηε δηαθμνεηηθόηεηα, ε ελάιεηρε ηςκ
πνμθαηαιήρεςκ θαη ηςκ ζηενεμηύπςκ. Σηόπμξ αοημύ ημο
ζπεδίμο ενγαζίαξ ήηακ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ όηη ζε
ζέμαηα θμοιημύναξ δεκ οπάνπεη θαιύηενμ ή πεηνόηενμ πανά
μόκμ δηαθμνεηηθό. Ο όνμξ πμιηηηζμόξ είκαη έκα πενίπιμθμ
ζύκμιμ πμο πενηιαμβάκεη ηηξ γκώζεηξ, ηα πηζηεύς, ηεκ ηέπκε,
ημ δίθαημ, ηα ήζε-έζημα, ζα ιέγαμε δειαδή όηη δηαθνίκεηαη ζε
θάζε ηη πμο ιέμε ή θάκμομε. Εθόζμκ ιμηπόκ μ πμιηηηζμόξ είκαη
άννεθηα ζοκδεδεμέκμξ με ηε γιώζζα, ζα ήηακ πανάιμγμ κα ημκ
απμθιείζμομε από ηε δηδαζθαιία μηαξ λέκεξ γιώζζαξ.
Σημ πέναζμα ηςκ αηώκςκ όιμη μη ιαμί ημο θόζμμο έπμοκ
δηαμμνθώζεη έκακ ηενάζηημ πιμύημ εζίμςκ. Πμιιά από αοηά
είκαη θαζανά ημπηθά, άιια όμςξ είκαη θμηκά ακάμεζα ζε μεγάιεξ
μμάδεξ ακζνώπςκ, μόκμ πμο μ θάζε ηόπμξ βάδεη ηε δηθή ημο
πηκειηά. Εθείκμ όμςξ πμο μαξ εκηοπςζίαζε ζε αοηήκ ηεκ
ενγαζία είκαη ε θαζμιηθόηεηα μνηζμέκςκ εζίμςκ. Εθεί πμο
κμμίδαμε όηη μηα ζοκήζεηα είκαη μόκμ ημο δηθμύ μαξ ιαμύ, ηε
βνήθαμε με δηαθμνεηηθή παναιιαγή όπη μόκμ ζε άιιμοξ ηόπμοξ,
αιιά θαη ζε άιιεξ επμπέξ.
Τα ηειεοηαία πνόκηα παναηενμύμε μηα ζθόπημε ακαβίςζε ηςκ
παιηώκ εζίμςκ, πμο πνμζθένμκηαη πιέμκ ςξ έκα είδμξ
ζεαηνηθήξ πανάζηαζεξ ή ζεάμαημξ. Απμηειμύκ όμςξ θαη
αθμνμή γηα κα ζοκακηεζμύμε με ημοξ ζογγεκείξ μαξ, ημοξ θίιμοξ
μαξ, ηεκ μηθμγέκεηά μαξ. Κη αοηό έπεη μηα εοενγεηηθή ζοκέπεηα:
εκηζπύεη ημοξ μηθμγεκεηαθμύξ δεζμμύξ, θένκεη θμκηά ηηξ γεκηέξ
θαη δίκεη δύκαμε ζε όιμοξ μαξ. Τμ μήκομα ιμηπόκ πμο είπαμε ςξ
ζηόπμ κα πενάζμομε μέζα απ’ ημ project ήηακ ηενείηε ηηξ
παναδόζεηξ θαη μεηαδώζηε ηεξ θαη ζηηξ επόμεκεξ γεκεέξ.
Σημ ηέιμξ εθηοπώζαμε έκα έκηοπμ, ημ μπμίμ μμηνάζηεθε ζε
όιμοξ ημοξ μαζεηέξ ηεξ ΣΤ' ηάλεξ πμο ζομμεηείπακ ζημ
project. Οη Δαζθάιεξ ηςκ Ξέκςκ Γιςζζώκ πμο ζοκενγάζηεθακ
με ημοξ μαζεηέξ: Κμοζίδμο Σηέιια (Γενμακηθώκ), Μαιηβίηζε
Ζωή (Αγγιηθώκ), Σηζμακίδμο Χνοζάκζε (Αγγιηθώκ), Τόπε
Πακαγηώηα (Γαιιηθώκ), Τονηαθίδμο Σμθία (Γενμακηθώκ)
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2. Ζωγναθίδω έκα ηναγμύδη - Goethe-Institut Θεζζαιμκίθεξ
Σηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ ηςκ γενμακηθώκ, μη μαζεηέξ ηεξ
ΣΤ΄ ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ ζομμεηείπακ ζε δηαγςκηζμό
δςγναθηθήξ πμο δημνγάκςζε ημ Γενμακηθό Ικζηηημύημ
Θεζζαιμκίθεξ. Οη όνμη ημο δηαγςκηζμμύ ήηακ μη μαζεηέξ κα
μάζμοκ έκα γενμακηθό ηναγμύδη θαη ζηε ζοκέπεηα κα ημ
απμηοπώζμοκ ζημ πανηί. Με πμιύ εκζμοζηαζμό θαη θακηαζία μη
μαζεηέξ δμύιερακ ζε μμάδεξ λεδηπιώκμκηαξ ημ ηαιέκημ ημοξ
ζηε μμοζηθή, ημ πμνό θαη ηε δςγναθηθή.
Τμ απμηέιεζμα ήηακ θακηαζηηθό θαη ε εμπεηνία μμκαδηθή.
Υπεύζοκε δαζθάια γενμακηθώκ ε θα Κμοζίδμο Σηέιια
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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 ComeniusΠμιομενείξ 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.
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ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ
(ζςξλικό έηξπ 2010-11)
1. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ:
Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ
Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ
Β1 θαη Β2 μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ημκ θ. Ηαναγηάκκε
Πακαγηώηε θαη ηεκ θα Ιπειίδμο Φανμύια, οιμπμίεζακ
Πνόγναμμα Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ
Γν. Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ
θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:
Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ
Λόγξι επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ
Τμ ζέμα πνμθάιεζε ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ γηαηί ζπεηηδόηακ
άμεζα με ηεκ θαζεμενηκόηεηά ημοξ. Τμ πνόβιεμα έιιεηρεξ ημο
κενμύ ζε πμιιέξ πενημπέξ ημο πιακήηε αιιά θαη ζε πμιιέξ
πενημπέξ ηεξ παηνίδαξ μαξ ημ θαζηζημύζε επίθαηνμ.
Πνμζθένεηαη γηα δηαζεμαηηθή - ζοκενγαηηθή πνμζέγγηζε θαη δίκεη
εοθαηνίεξ γηα πνμβιεμαηηζμό, θνηηηθή ακάιοζε θαη αιιαγή ζηάζεξ
θαη ζομπενηθμνάξ. Σοκδέεηαη με ημ πενηεπόμεκμ εκμηήηςκ ηςκ
ζπμιηθώκ μαζεμάηςκ.
κξπξί και ζηόςξι ηξρ ποξγοάμμαηξπ
Οη μαζεηέξ:
 Κα μάζμοκ γηα ημ κενό (θύθιμξ ημο κενμύ, θοζηθέξ
θαηαζηάζεηξ, θιπ.)
 Κα δηαπηζηώζμοκ όηη ημ κενό απμηειεί πεγή δςήξ γηα
θάζε δςκηακό μνγακηζμό θαη κα θαηαγνάρμοκ ηηξ πνήζεηξ
ημο από ημκ άκζνςπμ.
 Κα πάνμοκ πνςημβμοιίεξ θαη κα πνμβμύκ ζε εκένγεηεξ
εοαηζζεημπμίεζεξ
ζομμαζεηώκγμκέςκημπηθήξ
θμηκςκίαξ γηα ελμηθμκόμεζε.
 Κα γκςνίζμοκ ημ κενό μέζα από ηεκ πανάδμζε, ηε
ζνεζθεία θαη ηεκ ηζημνία.
 Κα ακαπηύλμοκ πνμηάζεηξ θαη κα πνμηείκμοκ ιύζεηξ γηα
ηεκ μείςζε ηεξ ζπαηάιεξ θαη ηε ζςζηή πνήζε-δηαπείνηζε
ημο κενμύ.
Δοαζηηοιόηηηεπ
 Σηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ πναγμαημπμηήζεθακ
δηδαθηηθέξ
επηζθέρεηξ,
όπμο
ζομμεηείπακε
ζε
εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα, ζημ Ηέκηνμ Πενηβαιιμκηηθήξ
Γθπαίδεοζεξ (Η.Π.Γ.) Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ, ζημ Ιμοζείμ
Ύδνεοζεξ Θεζ/κίθεξ θαη ζηα Θμοηνά Θαγθαδά.
Α) ηξ ΚΠΓ Γλερθεοίξρ–Κξοδελιξύ παναθμιμοζήζαμε ημ
Πνόγναμμα: «Τμ κενό πζεξ, ζήμενα, αύνημ;».
Τμ πνόγναμμα λεθίκεζε με ηε γκςνημία ηςκ παηδηώκ με
ημοξ οπεύζοκμοξ ζημ ΗΠΓ. Ε γκςνημία έγηκε μέζα από
πανηηςμέκα ζπόιηα γηα ημ θάζε παηδί, ώζηε μη μαζεηέξ κα
αηζζακζμύκ άκεηα. Σηε ζοκέπεηα ημοξ δόζεθε ε
δοκαηόηεηα κα εθθναζημύκ μέζα από παηπκίδηα θαη
42

ηναγμύδηα ζπεηηθά με ημ κενό. Πνμζέγγηζακ με
δηαζεμαηηθό ηνόπμ, μέζα από μμαδηθέξ δναζηενηόηεηεξ,
ζέμαηα, όπςξ: ε θύζε ημο κενμύ, ε δηαζεζημόηεηά ημο
ζημκ πιακήηε, μ θύθιμξ ημο κενμύ, ε πνήζε ημο, ε
επάνθεηά ημο, ε ύδνεοζε θαη ε απμπέηεοζε, εμείξ θαη ημ
κενό, ημ κενό θαη μη άιιμη, θαζανό κενό γηα πάκηα. Ιέζα
από ηεκ πνμβμιή εηθόκςκ, ηε ζοδήηεζε, ηεκ μμάδα ζε
ενγαζίεξ θαζώξ θαη με μμαδηθό παηπκίδη γκώζεςκ γηα ημ
κενό επηπεηνήζεθε μηα μιηζηηθή πνμζέγγηζε ημο ζέμαημξ,
με ζθμπό ηεκ εοαηζζεημπμίεζε θαη ημκ πνμβιεμαηηζμό ηςκ
μαζεηώκ/ηνηώκ γηα ηεκ μνζμιμγηθή θαζεμενηκή πνήζε ημο
κενμύ θαη ηεκ πνμζηαζία ηςκ οδαηηθώκ πόνςκ. Ε
ζομμεημπή ζημ πνόγναμμα ήηακ πμιύ εοπάνηζηε γηα ημοξ
μαζεηέξ. Τμοξ δόζεθε ε εοθαηνία κα εθθναζημύκ γναπηά,
πνμθμνηθά, κα παίλμοκ θαη κα ζοδεηήζμοκ ημ ζογθεθνημέκμ
ζέμα, ημ μπμίμ έπεη ζπέζε με ηεκ θαζεμενηκόηεηά ημοξ θαη
ζοκδέεηαη με πιήζμξ εμπεηνηώκ ημοξ.
Β) ηξ Μξρζείξ Ύδοερζηπ επηζθεθηήθακε ημοξ
παναθάης πώνμοξ:
Σξ κεμηοικό κηίοιξ ηξρ αμηλιξζηαζίξρ: Γθεί βνίζθμκηαη ηα
μεπακήμαηα θίκεζεξ θαη παναγςγήξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ,
μη παιημί ειεθηνηθμί πίκαθεξ δηακμμήξ νεύμαημξ θαη ηα
μεγάια ακηιεηηθά ζογθνμηήμαηα πμο ηνμθμδμημύζακ με
κενό μιόθιενε ηεκ πόιε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ ςξ ημ 1978.
Η αίθξρζα πξλλαπλώμ ςοήζετμ (παλιό λεβηηξζηάζιξ),
πμο πενηιαμβάκεη θαη ημκ εκηοπςζηαθό, απμθαηεζηεμέκμ
πώνμ ηςκ παιηώκ αημμιεβήηςκ.
Σξ κηίοιξ διξίκηζηπ, όπμο ιεηημονγεί ελεηδηθεομέκε
βηβιημζήθε γηα ημ κενό θαη ηα οδναοιηθά ένγα θαη
δηαηίζεηαη έκα μμκαδηθό ανπείμ ηζημνηθώκ πανηώκ,
ζπεδίςκ ένγςκ ύδνεοζεξ ημο 19μο & 20μο αη., θαζώξ θαη
παιηέξ θςημγναθίεξ θαη ζπάκηα κημθμομέκηα από ημ
πιμύζημ ανπεηαθό οιηθό ηεξ ΓΥΑΘ.
Σξ Πάοκξ ηξρ Νεοξύ, όπμο εθηίζεκηαη ηζημνηθά
ακηιεηηθά ζογθνμηήμαηα θαη αγςγμί κενμύ. Γθεί
πςνίζηεθακ ζε ηέζζενηξ μμάδεξ θαη ημοξ δεηήζεθε κα
δςγναθίζμοκ ό,ηη ήζειακ μεηά από όζα είπακ αθμύζεη γηα
ημ κενό. Έπεηηα, ζημκ ελςηενηθό πώνμ ημο μμοζείμο μη
δομ ηάλεηξ έπαηλακ δηάθμνα παηπκίδηα πμο είπακ κα θάκμοκ
με ηνόπμοξ άκηιεζεξ κενμύ οπό ηεκ επίβιερε ηςκ
οπεοζύκςκ. Ε εμπεηνία θάκεθε κα άνεζε ζημοξ μαζεηέξ
θαζώξ
ήηακ θάηη δηαθμνεηηθό από ηηξ ζοκήζεηξ
εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ.
Γ) Γπηζθεθηήθακε ηα ιαμαηικά λξρηοά Λαγκαδά πμο
βνίζθμκηαη 19 πιμ. από ηε Θεζζαιμκίθε, δίπια ζηεκ πόιε
ημο Θαγθαδά θαη πμιύ θμκηά ζηεκ μμώκομε ιίμκε πμο
μκμμάδεηαη θαη Ημνώκεηα. Ιαξ οπμδέπηεθε μ οπεύζοκμξ
ημο Ηέκηνμο Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ΓιεοζενίμοΗμνδειημύ, θ. Δήζεξ Αγγειίδεξ, μ μπμίμξ πνμζέθενε
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λεκάγεζε θαζώξ θαη επηζηεμμκηθή-ηζημνηθή πιενμθόνεζε
γηα ημ πώνμ. Τα Θμοηνά ημο Θαγθαδά είκαη μηα
θαηαπνάζηκε όαζε με έθηαζε πενηζζόηενε από 880
ζηνέμμαηα. Οη ελςηενηθμί πώνμη είκαη δηαμμνθςμέκμη με
πνάζηκμ, δέκηνα, θαιιςπηζηηθμύξ ζάμκμοξ θαη γθαδόκ. Τμ
κενό ηςκ πεγώκ βνίζθεηαη ζηεκ ηδακηθή ζενμμθναζία ηςκ
39.2 °C πμο ημ θαζηζηά ςξ έκα από ηα θαηαιιειόηενα
ηόζμ γηα ιμοηνμζεναπεία όζμ θαη γηα πόζε. Ο ηόπμξ αοηόξ
είκαη ζηεκά ζοκδεδεμέκμξ με ηεκ ηζημνία, ηεκ ηέπκε θαη
ηεκ πανάδμζε ηεξ ηαμαηηθήξ οδνμζεναπείαξ, θαζώξ γηα
1.100 πνόκηα θηιμλέκεζε γεκηέξ ακζνώπςκ, μη μπμίεξ
θνόκηηζακ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ογεία θαη με εοπανίζηεζε
εθάνμμζακ ογηεηκέξ ζοκήζεηεξ, ζομπενηθμνέξ θαη ζηάζεηξ
δςήξ. Ζδηαίηενμ εκδηαθένμκ πανμοζηάδμοκ μη δύμ, ζπάκηαξ
ανπαημιμγηθήξ ζεμαζίαξ, βοδακηηκμί ιμοηήνεξ πμο
πνμκμιμγμύκηαη από ημ 900 θαη ημ 1400 μ.Φ. ακηίζημηπα.
Τα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα απμιαύζμοκ ηε θύζε θαη
ημοξ
ηενάζηημοξ
θαηαπνάζηκμοξ
πώνμοξ
πμο
πνμζθένμκηακ γηα παηπκίδη θαη ελενεύκεζε.


Σογθεκηνώζεθακ πιενμθμνίεξ από δηάθμνα βηβιία θαη
άνζνα εθεμενίδςκ θη έγηκε επελενγαζία ηςκ πιενμθμνηώκ
αοηώκ από ηα παηδηά, γηα κα θαηακμήζμοκ ηα πνμβιήμαηα
πμο δεμημονγμύκ μη ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ θαη μη
ζοκέπεηεξ ζηε πιςνίδα θαη ηεκ πακίδα.



Ιέζα από ημκ δηάιμγμ θαη ηεκ ένεοκα ηα παηδηά
θαηακόεζακ ηα αίηηα ηςκ πνμβιεμάηςκ ζημ πόζημμ κενό
θαη πνόηεηκακ ιύζεηξ.



Τηξ ώνεξ ηεξ εοέιηθηεξ δώκεξ αζπμιεζήθακε με δηάθμνεξ
δναζηενηόηεηεξ όπςξ ακάγκςζε μύζςκ θαη δηεγεμάηςκ,
δςγναθηθή, ηναγμύδηα, πάκηα ζπεηηθά με ημ κενό.



Σημ πιαίζημ ηεξ δηαζεμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ έγηκε ζύκδεζε
με ακηηθείμεκα ημο Ακαιοηηθμύ Πνμγνάμμαημξ Σπμοδώκ
(Γιώζζα, Ιειέηε Πενηβάιιμκημξ θαη Αηζζεηηθή Αγςγή).

Ανιξλόγηζη
Ύζηενα από ζοδεηήζεηξ ζηηξ ηάλεηξ, ζηε ιήλε θάζε θάζεξ
ελέιηλεξ θαη ζημ ηέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ, δηαπηζηώζεθε όηη μη
ζηόπμη είπακ επηηεοπζεί ζε πμιύ ηθακμπμηεηηθό βαζμό ζπεδόκ
από όιμοξ ημοξ μαζεηέξ. Σομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα με
εκζμοζηαζμό, εηδηθά ζημ δεμημονγηθό ημο θαη ροπαγςγηθό ημο
μένμξ.
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2. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπ/ζηπ: Σξ μεοό ζηημ καθημεοιμόηηηά μαπ
Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπ. έημοξ μη μαζεηέξ ημο Δ1 μαδί με ημ
δάζθαιό ημοξ θ. Ηαναηδίδε Σηνάημ, οιμπμίεζακ Πνόγναμμα ζε
ζοκενγαζία με ημ Γν. Πενηβαιι. Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη.
Θεζ/κίθεξ θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:
Σξ μεοό ζηημ καθημεοιμόηηηά μαπ
Σηα πιαίζηα ζογθεθνημέκεξ εκόηεηαξ ζημ μάζεμα ηεξ κεμειιεκηθήξ
γιώζζαξ ζπεηηθά με ημ κενό ςξ πεγή δςήξ θαη δεμημονγίαξ θαη με
αθμνμή ηε ζοδήηεζε θαη ημκ πνμβιεμαηηζμό πμο ακαπηύπζεθε
ύζηενα θαη από πνμβμιή μηθνήξ δηάνθεηαξ ειεθηνμκηθήξ
πανμοζίαζεξ γηα ηε μειιμκηηθή πνήζε ημο κενμύ, μη μαζεηέξ ημο
Δ1 απμθάζηζακ από θμηκμύ κα αζπμιεζμύκ με ηεκ ένεοκα
ζογθεθνημέκςκ παναμέηνςκ ημο παναπάκς ζέμαημξ. Σε
ζοκεκκόεζε με ημ δηδάζθμκηα απμθαζίζηεθακ κα μειεηήζμοκ ηα
ελήξ επημένμοξ ζέμαηα:
1. Ε πνμέιεοζε ημο πόζημμο κενμύ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ
(Αλιάκμξμαπ-Φξοέαπ Διαςείοιζηπ Δέληα Ανιξύ-ΛξρδίαΑλιάκμξμα).
2. Ε πμηόηεηα ημο πόζημμο κενμύ (Γηαιοία Ύδοερζηπ) ζημ
ζπμιείμ θαζώξ θαη ε πνςημγεκήξ θαζανόηεηά ημο ζηηξ
πεγέξ ηεξ ΓΥΔΑΠ. (πεηναμαηηθή ένεοκα, μειέηε πεδίμο).
3. Ε δηαπείνηζή ημο πόζημμο κενμύ ηόζμ από ηε ζπμιηθή
μμκάδα όζμ θαη από ημκ θαζέκα πςνηζηά ζημ ζπίηη.
(πμζμηηθή ένεοκα, πεηναμαηηθή ένεοκα).
4. Ιμνθέξ θαη ηνόπμη νύπακζεξ ημο πόζημμο κενμύ (παηπκίδη
νόιςκ-δναμαημπμίεζε, μειέηε πεδίμο).
5. Παγθόζμηεξ δηαζηάζεηξ ημο πνμβιήμαημξ ηεξ νύπακζεξ ημο
πόζημμο κενμύ (θαη ημο οδνμθόνμο μνίδμκηα).
Γπηπιέμκ, όμςξ, θαη γηα ηηξ ακάγθεξ ημο πνμγνάμμαημξ «EcoCitizens of Common Europe 2009-2011», ζημ μπμίμ ζομμεηείπε ημ
ζπμιείμ μαξ θη εκενγά ημ ημήμα, ε ένεοκά μαξ έιαβε ηζημνηθέξ
πνμεθηάζεηξ μειεηώκηαξ ημ νόιμ ημο κενμύ ζηε θιαζηθή θαη
πνμθιαζηθή ανπαία Γιιάδα ηδηαίηενα ζηεκ ηέπκε θαη ηηξ
θαζεμενηκέξ ακάγθεξ ζίηηζεξ.
ΣΟΥΟΙ ΓΡΓΤΝΑ
Ανπηθόξ ζθμπόξ ημο ζπεδίμο ενγαζίαξ ήηακ ε ακαγκώνηζε από
πιεονάξ ηςκ μαζεηώκ ημο νόιμο ημο κενμύ γηα ηεκ ογεία θαη ηεκ
πμηόηεηα δςήξ ηςκ ακζνώπςκ θαη ε θαηακόεζε ημο αεηθμνηθμύ
ηνόπμο δηαπείνηζήξ ημο γηα ηηξ επόμεκεξ γεκηέξ. Οη επημένμοξ ζηόπμη
ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ, μη μαζεηέξ:
1. Κα γκςνίζμοκ ηηξ πεγέξ πνμέιεοζεξ ημο πόζημμο κενμύ
ηεξ ζπμιηθήξ ημοξ μμκάδαξ (πμηάμηα, ιίμκεξ πεγέξ,
οδνμθόνμη μνίδμκηεξ).
2. Κα θαηακμήζμοκ ηα δηαθμνεηηθά ζηάδηα θαζανηζμμύ ημο
κενμύ θαη ημοξ θμνείξ αοημύξ πμο θνμκηίδμοκ γηα ηε
μεηαηνμπή ημο κενμύ ζε πόζημμ.
3. Κα γκςνίζμοκ ημκ θύθιμ ημο κενμύ ζηε θύζε θαζώξ θαη ηηξ
δηαθμνεηηθέξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο μέζα από
πεηναμαηηθή θαη βηβιημγναθηθή ένεοκα.
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4. Κα θαηακμήζμοκ ηηξ εκκμημιμγηθέξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ
όνςκ, πόζημμ-ηαμαηηθό κενό, ύδνεοζε-άνδεοζε, οδνμθόνμη
μνίδμκηεξ, επηθακεηαθά κενά θ.α.
5. Κα θαηακμήζμοκ ηεκ πνεζημόηεηα ηεξ μνζμιμγηθήξ
δηαπείνηζεξ ημο πόζημμο κενμύ θαη ηε ζεμαζία ημο όνμο
αεηθμνία.
6. Κα ακηηιεθζμύκ ζε παγθόζμημ θαη ημπηθό επίπεδμ ημοξ
ιόγμοξ θαη ηηξ μμνθέξ νύπακζεξ ηςκ οδάηςκ θαζώξ θαη ηηξ
επηπηώζεηξ αοηώκ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα ηςκ ακζνώπςκ.
7. Κα ελμηθεηςζμύκ με πναθηηθέξ μείςζεξ ηεξ θαηακάιςζεξ
κενμύ.
8. Κα απμθηήζμοκ δεληόηεηεξ επηζηεμμκηθώκ μεηνήζεςκ.
9. Κα αζθεζμύκ ζε δηαδηθαζίεξ ιήρεξ απμθάζεςκ.
ΤΛΟΠΟΙΗΜΓΝΓ ΔΡΑΓΙ
Σημ ανπηθό ζηάδημ ηεξ ένεοκαξ μη μαζεηέξ επηζθέθηεθακ ημ
Ιμοζείμ Ύδνεοζεξ Θεζζαιμκίθεξ, όπμο εθεί είπακ ηεκ εοθαηνία κα
ιύζμοκ πμιιέξ απμνίεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμέιεοζε ημο πόζημμο
κενμύ ηεξ πενημπήξ ημοξ αιιά θαη ηεκ θαηάζηαζε ημο οπάνπμκημξ
δηθηύμο ύδνεοζεξ αιιά θαη ηεξ ζύκημμεξ αιιά εκδηαθένμοζαξ
ηζημνίαξ ημο. Σημ ηέιμξ ηεξ λεκάγεζήξ ημοξ εθεί, έζεζακ
ζογθεθνημέκεξ ενςηήζεηξ ζημκ οπεύζοκμ ημο μμοζείμο θαη πνώεκ
οπάιιειμ ηεξ ΓΥΑΘ. Ηαζ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκέκηεολεξ μμάδα
μαζεηώκ έζεηε ηηξ ενςηήζεηξ εκώ θάπμηα άιιε μμάδα θαηέγναθε
ηηξ απακηήζεηξ. Οη ηειεοηαίεξ ακαθμηκώζεθακ ζηε μιμμέιεηα ηεξ
ηάλεξ ηεκ επμμέκε μένα, μπόηε θαη έγηκε γκςζηό όηη ε πνςηανπηθή
πεγή οδνμδόηεζεξ ηεξ πόιεξ μαξ είκαη μη πεγέξ ηεξ Αναβοζζμύ θαη
μ ηαμηεοηήναξ κενμύ ημο Αιηάθμμκα.
Τμ ηειεοηαίμ έδςζε ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ κα απμθαζίζμοκ
όηη ημ επόμεκμ ζηάδημ ηεξ ένεοκαξ ζα έπνεπε κα είκαη μηα επίζθερε
ζημ ημμέα δηαπείνηζεξ ημο πμηαμμύ Αιηάθμμκα όπμο θαη εθεί ζε μία
μειέηε πεδίμο κα ζογθνίκμοκ ημ κενό ημο πμηαμμύ με ημ θαζανό
κενό ηεξ βνύζεξ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζηεκ ηάλε θαηαζθεοάζηεθακ
θίιηνα κενμύ με ηεκ θαζμδήγεζε εηδηθμύ θύιιμο ενγαζίαξ θαη ηε
πνήζε οιηθώκ θαζεμενηκήξ πνήζεξ (πιαζηηθά μπμοθάιηα, πέηνεξ
θαη άμμμξ εκοδνείμο, βαμβάθη). Ε εθδνμμή ζημκ Αιηάθμμκα δεκ
πναγμαημπμηήζεθε μηαξ θαη μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ ηεξ επμπήξ (μέζα
πεημώκα) δε ζα επέηνεπακ ηεκ απνόζθμπηε μειέηε ημο κενμύ.
Πανόια αοηά έγηκε πνήζε ημο θίιηνμο πνεζημμπμηώκηαξ κενό
πμηαμμύ πμο μαξ έθενε έκαξ μαζεηήξ από ημκ Αιηάθμμκα ζε
θάπμηα ελόνμεζε εθεί με ημοξ γμκείξ ημο. Τα παηδηά είπακ ηεκ
εοθαηνία κα ζογθνίκμοκ ημ κενό πνηκ ημκ θαζανηζμό θαη μεηά θαη κα
θαηαγνάρμοκ ηηξ παναηενήζεηξ ημοξ θαη ηα ζομπενάζμαηά ημοξ ζε
ζεμεηςμαηάνημ-εμενμιόγημ πμο πνεζημμπμημύζακ θαζ’ όιε ηε
δηάνθεηα ηεξ ένεοκαξ.
Ε επόμεκε επίζθερε ηεξ ενεοκεηηθήξ μμάδαξ ήηακ ζημ ΗΠΓ ΓιΗμνδειημύ όπμο θαη εκεμενώζεθακ γηα ηα πνμβιήμαηα πμο
ζπεηίδμκηαη με ηε με αεηθμνηθή δηαπείνηζε ημο κενμύ ζηεκ
θαζεμενηκόηεηα ηςκ ακζνώπςκ. Γθεί, επίζεξ, είπακ ηεκ εοθαηνία
κα δεμημονγήζμοκ αθίζεξ ζηηξ μπμίεξ απμηύπςζακ ιύζεηξ
ελμηθμκόμεζεξ κενμύ θαη ζςζηήξ δηαπείνηζεξ ημοξ.
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Ε παναπάκς επίζθερε έγηκε αθμνμή γηα ηα παηδηά κα μειεηήζμοκ
πενηζζόηενμ ηηξ ζομπενηθμνέξ ζημ μηθείμ πενηβάιιμκ ημοξ
(ζπμιείμ, ζπίηη) γηα εκδεπόμεκε μνζμιμγηθή ή με δηαπείνηζε ημο
πόζημμο κενμύ. Έηζη αθηενώζαμε δύμ δηδαθηηθέξ ώνεξ γηα κα
δηαμμνθώζμομε έκα ενςηεμαημιόγημ δέθα ενςηήζεςκ ηηξ μπμίεξ
ζηε ζοκέπεηα μία μμάδα μαζεηώκ ηηξ έγναρε ειεθηνμκηθά με ηε
βμήζεηα θάπμημη πνμγνάμμαημξ επελενγαζηή θεημέκμο. Αθμύ ε
ηειηθή μμνθή πανμοζηάζηεθε ζε όιε ηεκ ηάλε ζηε ζοκέπεηα δόζεθε
ημ ενςηεμαημιόγημ ζε μαζεηέξ άιιςκ ηάλεςκ ημο ζπμιείμο
πνμθεημέκμο κα ημ ζομπιενώζμοκ. Ιεηά από δύμ μένεξ αθμύ
πήναμε ζομπιενςμέκα ηα ενςηεμαημιόγηα μη μμάδεξ ηςκ μαζεηώκ
ηεξ ηάλεξ ηα απμδειηίςζακ θαη ζηε ζοκέπεηα με ηε βμήζεηα ημο
δηδάζθμκηα θαη θαηάιιειμο θύιιμο ενγαζίαξ ηα απμηειέζμαηα ηα
πανάζηεζακ ζε ναβδμγνάμμαηα θαη πίκαθεξ ζημκ οπμιμγηζηή.
Ταοηόπνμκα με ηεκ παναπάκς δναζηενηόηεηα μη μαζεηέξ ηεξ ηάλεξ
είπακ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ θαη μηα άιιε πηοπή ημο κενμύ
πενηζζόηενε επηζηεμμκηθή. Σογθεθνημέκα δηεκήνγεζακ πεηνάμαηα
ζηεκ ηάλε με οιηθά θαζεμενηκήξ πνήζεξ, μέζα από ηα μπμία
ακηηιήθζεθακ ηηξ δηάθμνεξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο κενμύ, ημ
γεγμκόξ όηη ζε αοηό οπάνπεη αέναξ αιιά θαη θάπμηα πνάγμαηα
ζπεηηθά με ηεκ πίεζε πμο οπάνπεη ζε αοηό.
Ε ηειεοηαία δνάζε πμο πναγμαημπμηήζεθε θέημξ ζημ ζογθεθνημέκμ
πνόγναμμα ζπεηηδόηακ, όπςξ πνμακαθένζεθε με ημ εον. πνόγναμμα
Πημ ζογθεθνημέκα μειεηήζακε ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεμάηςκ ηεξ
ηζημνίαξ ημ νόιμ ημο κενμύ ζε ζογθεθνημέκεξ ηζημνηθέξ πενηόδμοξ
ζηε ανπαία Γιιάδα. Οη μαζεηέξ γκώνηζακ μέζα θαη από ηεκ
ακαδήηεζε ημοξ ζημ δηαδίθηομ πώξ μη πνόγμκμη ηςκ Γιιήκςκ
θαηαζθεύαδακ με ηε βμήζεηα ηεξ ιάζπεξ (πειμύ) θαη ημο κενμύ
πήιηκα αγγεία γηα ηεκ απμζήθεοζε μεηαλύ ηςκ άιιςκ θαη κενμύ.
Γκώνηζακ δηαθμνεηηθμύξ ηύπμοξ αγγείςκ θαη επηπιέμκ έθπιεθημη
εκεμενώζεθακ όηη με ημ κενό θαη ηε ιάζπε θηηάπκμκηακ θαη ανπαία
πνμζςπεία πμο πνεζημμπμημύκηακ από ημοξ εζμπμημύξ ημο ανπαίμο
ειιεκηθμύ ζεάηνμο. Βέβαηα, αοηή ε ζεςνεηηθή πνμζέγγηζε
επεθηάζεθε θαη ζηε πναθηηθή. Έηζη με ηε βμήζεηα πειμύ θαη κενμύ
θαηαζθεύαζακ πήιηκα αγγεία (όπη ηνηζδηάζηαηα) αιιά θαη ανπαία
πνμζςπεία
πνεζημμπμηώκηαξ
θαηάιιεια
εθμαγεία
πμο
δεμημονγήζεθακ από ζογθεθνημέκμ αγγεημπιάζηε ηεξ Θεζ/κίθεξ.
Γπιπλέξμ μα ζημειώζξρμε όηι ξι δημιξρογίεπ ητμ μαθηηώμ
παοξρζιάζηηκαμ ζηξ 16ξ Φεζηιβάλ Παιδείαπ ηξρ Δήμξρ
Κξοδελιξύ-Γρόζμξρ. ήμεοα κξζμξύμ ηξρπ ηξίςξρπ ητμ
διαδοόμτμ ηξρ ζςξλείξρ μαπ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Τμ ζπέδημ ενγαζίαξ δηήνθεζε ηέζζενηξ μήκεξ
πενίπμο. Σημ δηάζηεμα αοηό δε οιμπμηήζεθακ όιμη μη ζηόπμη πμο
είπακ ηεζεί ελ ανπήξ, αιιά ζίγμονα μ θύνημξ θμνμόξ ημοξ. Δεκ
πναγμαημπμηήζεθακ όιεξ μη δνάζεηξ θαη μη επηζθέρεηξ ζε πώνμοξ
πμο επηιέλαμε ιόγς μηθμκμμηθώκ δοζθμιηώκ πανά ηε ζεμακηηθή
οιηθή βμήζεηα από πιεονάξ ηεξ δηεύζοκζεξ ημο ζπμιείμο θαη μόκμ
από αοηήκ. Από ημ ζύκμιμ ημο πνμγνάμμαημξ μη μαζεηέξ ζίγμονα
έγηκακ ζμθόηενμη γηα ζέμαηα ζπεηηθά με ημ κενό
αιιά ημ
θονηόηενμ, έμαζακ κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα ιεηημονγμύκ ζε μμάδεξ.
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3. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ:
Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ
Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ
Δ2 θαη ΣΤ2 μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ημκ θ. Ηαννά Γοζύμημ
θαη ηεκ θα Ηαναγηάκκε Έιζα, οιμπμίεζακ Πνόγναμμα
Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Γν.
Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ θαη
ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:
Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ
Κοιηήοια επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ
 Ε άμεζε ζπέζε ημο κενμύ με ηα παηδηά ζηεκ θαζεμενηκή
δςή ημοξ.
 Ε έιιεηρε ημο κενμύ ζε παγθόζμημ επίπεδμ.
 Ε ακαγθαηόηεηα ηεξ γκώζεξ γηα ηε ζςζηή δηαπείνηζή ημο.
 Αγαζό μηθείμ ζηα παηδηά άνα θαη εκδηαθένμκ.
 Πνμζθένεηαη γηα βηςμαηηθή, δηαζεμαηηθή, ζοκενγαηηθή
πνμζέγγηζε θαη δίκεη εοθαηνίεξ γηα πνμβιεμαηηζμό θαη
αιιαγή ζηάζεξ θαη ζομπενηθμνάξ.
ηόςξι και ζκξπξί ηξρ ποξγοάμμαηξπ
 Κα θαηακμήζμοκ ηε ζπμοδαηόηεηα ημο κενμύ γηα ηε δςή
θαη ηεκ ςθειημόηεηά ημο μέζα ζημ πώνμ θαη ζημ πνόκμ.
 Κα εοαηζζεημπμηεζμύκ θαη κα απμθηήζμοκ θνηηηθή ζηάζε
γηα ηε ζςζηή δηαπείνηζε ημο κενμύ.
 Κα ζοκενγαζημύκ μεηαλύ ημοξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε
πνμβιεμάηςκ.
 Κα ένζμοκ ζε επαθή με ελςζπμιηθμύξ θμνείξ θαη
πενηβαιιμκηηθέξ μνγακώζεηξ.
 Κα μάζμοκ κα παναηενμύκ, κα ράπκμοκ θαη κα ακηιμύκ
πιενμθμνίεξ από δηάθμνα μέζα, κα ζοζπεηίδμοκ ηα
δεδμμέκα, κα ηα ζογθνίκμοκ, κα ηα ηαληκμμμύκ θαη ηέιμξ κα
ηα εθθνάδμοκ με πμιιμύξ ηνόπμοξ
Δοαζηηοιόηηηεπ
 Δηαβάζακε θαη απμιαύζακε ιμγμηεπκηθά θείμεκα θαη
πμηήμαηα ζπεηηθά με ημ κενό.
 Γίδακ θαη παναηήνεζακ μέζα από πάνηεξ θαη απ’ ημ
δηαδίθηομ ηεκ ακαιμγία κενμύ θαη λενάξ ζηε γε θαη πόζμ
από αοηό πνεζημμπμηείηαη ςξ πόζημμ κενό γηα μηθηαθή
πνήζε, ζηε γεςνγία θαη ςξ ροπαγςγία θαη ζηε βημμεπακία
θαη πώξ νοπαίκεηαη απ’ ημκ άκζνςπμ.
 Σοδεηήζακε γηα ηε ζπαηάιε κενμύ, ημοξ ηνόπμοξ
απμιύμακζήξ ημο γηα κα γίκεη πόζημμ θαη πώξ οδνμδμηείηαη
γηα κα θηάζεη ζημ ζπίηη μαξ
 Ηάκακε πεηνάμαηα μέζα απ’ ηα μπμία παναηήνεζακ θαη
εμπέδςζακ ηηξ ηνεηξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο κενμύ.
 Ηαηαζθεοάζακε πακό με δεμημονγίεξ ηςκ μαζεηώκ πμο
είπε ζακ θεκηνηθό ζέμα ημ δεθάιμγμ ελμηθμκόμεζεξ ημο
κενμύ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα.
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Γπηζθεθζήθακε ημ Ιμοζείμ Ύδνεοζεξ Κενμύ, όπμο
λεκαγεζήθακε
ζηηξ
δομ
αίζμοζέξ
ημο
θαη
παναθμιμοζήζακε ηηξ εκεμενώζεηξ πμο έγηκακ από ημκ
οπεύζοκμ ημο μμοζείμο. Τέιμξ, ηα παηδηά ζομμεηείπακ ζε
παηπκίδηα ζπεηηθά με ημ κενό πμο έγηκακ ζημκ ελςηενηθό
πώνμ ημο μμοζείμο.

Ανιξλόγηζη ηξρ ποξγοάμμαηξπ
Ε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ ζημ πνόγναμμα έγηκε με εοπάνηζημ
ηνόπμ. Ηαιιηένγεζακ ηε θακηαζία ημοξ, ηε δεμημονγηθόηεηά ημοξ,
ηεκ θνηηηθή ημοξ ζθέρε θαη ηε ζοκενγαζία πνεζημμπμηώκηαξ
δεμημονγηθά δηάθμνεξ πεγέξ γκώζεξ π.π. δηαδίθηομ Ακέπηολακ
ημκ πνμθμνηθό θαη γναπηό ημοξ ιόγμ. Γπίζεξ, μέζα απ’ όιε αοηή
ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία ηα παηδηά ακηαπμθνίζεθακ ζεηηθά ζημ
πνόγναμμα θαη ζηηξ δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ. Τέιμξ ενγάζηεθακ
με εοπάνηζηε δηάζεζε θαη έγηκακ πενηζζόηενμ εοαίζζεηα θαη
οπεύζοκα ζε πενηβαιιμκηηθά ζέμαηα.

4. Πεοιβαλλξμηικό Ποόγοαμμα Δοαζηηοιξηήητμ ζηξ «Πλαηαμόοεμα»

Οη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ' ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ μαδί με ημοξ
δαζθάιμοξ θ. Δώε Απόζημιμ (ΣΤ1), θα Ηαναγηάκκε Έιζα (ΣΤ2),
ηεκ θα Φαιηαμάιηα Βάκκα (γομκάζηνηα), ηεκ θα Αζιακίδε Κάζηηα
(δαζθάια Τ. Υ. Παιηκκμζημύκηςκ) θαη ηεκ θα Γημύκηηζ Ιπόμαξ
(Comenius Assistaship) ζομμεηείπακ ζε πενηβαιιμκηηθό
πνόγναμμα εθπ/ζεξ πμο έγηκε ζημ Αγνόθηεμα Πιαηακόνεμα ζηε
Ιεγάιε Πακαγηά Φαιθηδηθήξ, ηίηιμξ ημο: «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΓ ΣΗ
ΦΤΗ». Σηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ:
1. Γκςνημία με ηηξ θοζηθέξ μμμνθηέξ ημο ηόπμο μαξ
2. Αγάπε πνμξ ημ πενηβάιιμκ
3. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ
4. Γκςνημία με ηα δώα
5. Υπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ θαη ακαροπή
Ήηακ έκα πνόγναμμα πμο ζοκδύαδε ηεκ πενηβ. εθπαίδεοζε, ηηξ
οπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ θαη ηεκ ακαροπή. Ιέζα ζ’ έκα πώνμ
ηνηακηαπέκηε (35) ζηνεμμάηςκ, πμο μνημζεηείηαη από έκα θοζηθό
οδάηηκμ μμκμπάηη με ημ αοημθοέξ πιαηακόδαζμξ, μη μαζεηέξ είπακ
ηε δοκαηόηεηα κα δήζμοκ, κα αηζζακζμύκ θαη κα γεοημύκ ηεκ
αιεζηκή εμπεηνία ηεξ θύζεξ πμο ζοκδοάδεη ημ βμοκό θαη ηε
ζάιαζζα! Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μέναξ πενηεγήζεθακ ζημ
αγνόθηεμα, ηε ιίμκε με ηηξ πάπηεξ, ηηξ γαιμπμύιεξ, ημοξ
θαζηακμύξ, ηα παγώκηα, ηα αγνημγμύνμοκα, ηα θαηζηθάθηα θαη ηα
πνόβαηα, ηα άιμγα, ηα γασδμύνηα αιιά θαη κα δηαζθεδάζμοκ με ηηξ
οπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ όπςξ: ακαννίπεζε, ημλμβμιία, ζηίβμ
πενηπέηεηαξ θαη flying fox. Ζδηαίηενα μ ζηίβμξ πενηπέηεηαξ ήηακ
μία ζεηνά από αζοκήζηζηεξ θαη εκηοπςζηαθέξ αζθήζεηξ, μη μπμίεξ
πνόζθενακ ζηα παηδηά ηε πανά θαη ηεκ εοπάνηζηε έθπιελε από
ηεκ ακαθάιορε ηθακμηήηςκ, πμο δεκ είπακ βνεη πηζακώξ πμηέ ημκ
δνόμμ γηα κα εθθναζημύκ. Γπίζεξ μη μαζεηέξ είπακ ηε δοκαηόηεηα,
κα θάκμοκ ηππαζία θαη κα κηώζμοκ έζης θαη ιίγμ ηε πανά κα έπμοκ
ζηα πένηα ημοξ ηα γθέμηα εκόξ ηόζμ θηιηθμύ δώμο.
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5. Υιξμξδοξμικό Κέμηοξ ελίξρ Βέοξιαπ - Γπαθή με ηξ άθλημα ηξρ ζκι
Τα παηδηά ηεξ ΣΤ' ηάλεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Δήμμ ΓιεοζενίμοΗμνδειημύ ζομμεηείπακ ζε έκα εθπ/θό πνόγναμμα εθμάζεζεξ ζθη
θη ακαροπήξ ζημ Φημκμδνμμηθό Ηέκηνμ Σειίμο Βένμηαξ, ημ μπμίμ
είκαη ημ πνώημ μνγακςμέκμ πημκμδνμμηθό θέκηνμ ηεξ Γιιάδαξ, με
ηε μεγαιύηενε ηζημνία, θαζώξ ιεηημονγεί από ημ 1934, πνμκηά
πμο μνγακώζεθακ μη πνώημη Πακειιήκημη αγώκεξ πημκμδνμμίαξ.
Βνίζθεηαη ζε ορόμεηνμ 1530 μέηνα. Δηαζέηεη δεθαηνείξ πίζηεξ
θαηάβαζεξ θαη δύμ πίζηεξ δνόμςκ ακημπήξ, θαζώξ θαη ηέζζενα
baby lifts γηα ημοξ ανπάνημοξ Ήηακ μηα μμκαδηθή εμπεηνία γηα ηα
παηδηά μαξ, γηαηί έγηκε ε πνώηε ημοξ επαθή με ημ άζιεμα ημο ζθη.

6. Γπίζκεση ζηξ Πεοιβαλλξμηικό Πάοκξ Δεοβεμίξρ
Δεμ πεηάμε… αλλά αμακρκλώμξρμε
Οη μαζεηέξ ηςκ Γ, Δ, Γ ηάλεςκ ημο μιμήμενμο πνμγνάμμαημξ
ζομμεηείπακ ζε πενηβαιιμκηηθό πνόγναμμα ημο πενηβαιιμκηηθμύ
Πάνθμο Δενβεκίμο.
Τμ πνόγναμμα πναγμαημπμηήζεθε ζε δομ θάζεηξ. Σηεκ πνώηε
παναθμιμύζεζακ μηα ακαιοηηθή εκεμένςζε γηα ζέμαηα ζπεηηθά
με ημ πενηβάιιμκ, ηεκ ακαθύθιςζε θαη ημοξ ΦΥΤΑ, από ηεκ
οπεύζοκε ημο Πενηβαιιμκηηθμύ Πάνθμο Δενβεκίμο θα
Παπαδμπμύιμο Ιανία ζηεκ αίζμοζα ημο Δ1, ζημ ζπμιείμ.
Έγηκε πανμοζίαζε, μέζς power point, με ζέμα ηε μεηαμόνθςζε
ηεξ πςμαηενήξ Δενβεκίμο ζε Πενηβαιιμκηηθό Πάνθμ, με ηε
θύηεοζε δέκηνςκ θαη θοηώκ, ηεκ θαηαζθεοή πώνςκ άζιεζεξ,
παηδηθήξ πανάξ, γεπέδςκ πμδμζθαίνμο, μπάζθεη, βόιεσ θαη ηέκηξ.
Ε θα Παπαδμπμύιμο μίιεζε ζημοξ μαζεηέξ γηα ηε δεμημονγία
πώνςκ ΦΥΤΑ θαη ημκ ηνόπμ θαηαζθεοήξ ημοξ. Ακαθένζεθε,
επίζεξ, ζημ ζέμα ηεξ ακαθύθιςζεξ θαη ζοδήηεζε εθηεκώξ με
ηα παηδηά γηα ηα ακαθοθιώζημα οιηθά θαη ημοξ θάδμοξ
ακαθύθιςζεξ. Σημ ηέιμξ, μη μαζεηέξ έπαηλακ έκα παηπκίδη
ενςηήζεςκ, με απακηήζεηξ πμιιαπιώκ επηιμγώκ, πάκς ζηα
ζέμαηα πμο
ζοδεηήζεθακ. Ιέζα
από
ηηξ
παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ, μη μαζεηέξ απέθηεζακ γκώζεηξ γηα ηε ζςζηή
δηαπείνηζε ηςκ ζθμοπηδηώκ, ηεκ ελμηθμκόμεζε θοζηθώκ θαη
μηθμκμμηθώκ πόνςκ θαη ηε μείςζε ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ
επηπηώζεςκ από ηα ζθμοπίδηα. Υημζέηεζακ θαζεμενηκέξ
πναθηηθέξ γηα ηεκ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ απμννημμάηςκ θαη ηεκ
παναπένα αλημπμίεζή ημοξ.
Σηε δεύηενε θάζε, επηζθέθηεθακ από θμκηά ημ Πενηβαιιμκηηθό
Πάνθμ Δενβεκίμο θαη λεκαγήζεθακ ζε όιμοξ ημοξ πώνμοξ ημο.
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7. Γπίζκεση ζηξ Γθμικό Πάοκξ Λιμμώμ Κξοώμειαπ–Βόλβηπ & Μακεδ. Σεμπώμ
Ο Φμνέαξ Δηαπείνηζεξ θαη ζογθεθνημέκα μη θ.θ. Αζηενίμο Ιάνημξ,
Παπαδμπμύιμο Γεςνγία, Ημοιμγηάκκεξ Σςηήνεξ θαη Ηνάββα
Ιανία οπμδέπηεθακ πμιύ ζενμά, ζημ πώνμ ημο Ηέκηνμο
Πιενμθόνεζεξ ζηεκ Απμιιςκία, ηημ ξμάδα ητμ 58 νέμτμ
εκπαιδερηικώμ και μαθηηώμ, καθώπ και 23 μαθηηέπ ηηπ Γ1’
ηάνηπ ηξρ ζςξλείξρ μαπ μαδί με ηε δαζθάια ημοξ ηεκ θα Ιάπε
Ηεζθηιίδμο ζηα πιαίζηα ημο Γον. Πνμγνάμμαημξ «Eco-Citizens of
Common Europe 2009-2011», ζημ μπμίμ ζομμεηείπε ημ ζπμιείμ.
Οη ζομμεηέπμκηεξ ανπηθά λεκαγήζεθακ ζημκ εθζεζηαθό πώνμ ημο
Ηέκηνμο θαη εκ ζοκεπεία παναθμιμύζεζακ 20ιεπημ κημθημακηέν.
Γκηύπςζε ημοξ πνμθάιεζε ε πιμύζηα βημπμηθηιόηεηα ηεξ
πενημπήξ αιιά θαη ε θαηάζηαζε ζηεκ μπμία έπεη πενηέιζεη ε ιίμκε
Ημνώκεηα. Πμιιμί από αοημύξ εκδηαθένζεθακ κα μάζμοκ ηα αίηηα
ηεξ οπμβάζμηζεξ ημο μηθμζοζηήμαημξ, θαζώξ επίζεξ θαη ηα μέηνα
πμο παίνκμοκ μη ειιεκηθέξ ανπέξ γηα ηεκ απμθαηάζηαζή ημο.
Ηαηόπηκ, ηα παηδηά επέδεηλακ ηηξ ηθακόηεηεξ ημοξ ζηε
πεηνμηεπκία, θαηαζθεοάδμκηαξ μία μάζθα με πενηβαιιμκηηθό
πενηεπόμεκμ. Οιμθιενώκμκηαξ ημ πνόγναμμα, ε μμάδα
επηζθέθζεθε ημ πώνμ ηςκ ιμοηνώκ ηεξ Κέαξ Απμιιςκίαξ, όπμο
έγηκε μνκηζμπαναηήνεζε ζηε ιίμκε Βόιβε με ηειεζθόπημ θαη
θηάιηα. Πενπάηεζακ θαηά μήθμξ ηεξ ιίμκεξ θαη εκζμοζηάζηεθακ
με ημ θοζηθό πενηβάιιμκ θαη ηεκ ενεμία ηεξ πενημπήξ,
απμθμμίδμκηαξ ηηξ θαιύηενεξ εκηοπώζεηξ. Όπςξ μαξ μμμιόγεζακ
θαη μη οπεύζοκμη ημο Φμνέα ήηακ θαη γηα αοημύξ μηα λεπςνηζηή
εμπεηνία, πμο ζα ημοξ μείκεη αλέπαζηε.

8. Γπίζκεση ζηξ Γθμικό Πάοκξ Γαλλικξύ-Ανιξύ-Λξρδία-Αλιάκμξμα
Ο Φμνέαξ Δηαπείνηζεξ έπεη μνγακώζεη ηα ηνία ηειεοηαία πνόκηα
μία εθπαηδεοηηθή δηαδνμμή γηα ημοξ μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ
επηζθέπηεξ, μη μπμίμη μέζα από ημ ζαομαζηό θόζμμ ηςκ εκηόμςκ
θαη ηςκ πμοιηώκ μπμνμύκ κα γκςνίζμοκ ηεκ μμμνθηά θαη ηηξ αλίεξ
ημο ογνόημπμο. Ο θαηνόξ ήηακ θακηαζηηθόξ με απμηέιεζμα κα
είκαη εύθμιε ε παναηήνεζε ηςκ πμοιηώκ με ημ ηειεζθόπημ θαη ηα
θηάιηα θαη επηπιέμκ, μη μηθνμί μαζεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα
εθθνάζμοκ ηηξ θαιιηηεπκηθέξ ημοξ ηάζεηξ δςγναθίδμκηαξ πμοιηά
θαη βάθμκηαξ πέηνεξ από ημ πμηάμη. Οι 58 νέμξι δάζκαλξι και
μαθηηέπ, μεηά ηεκ οπμδμπή θαη ηεκ εκεμένςζε πμο ημοξ
ελαζθάιηζακ μη ενγαδόμεκμη ημο Φμνέα Δηαπείνηζεξ θαη
ζογθεθνημέκα μη θ.θ. Γύα Ηαηνάκα, Ημνίκα Ιπέμπε, Φνύζα
Βμύιηζημο θαη Θεακώ Ηαραπείιε, απόιαοζακ ημκ ειηόιμοζημ
θαηνό πενπαηώκηαξ, θαηά μήθμξ ηεξ πανάθηηαξ δώκεξ ημο
Θενμασθμύ Ηόιπμο, ζημκ πμδειαηόδνμμμ πμο λεθηκάεη από ημ
παναηενεηήνημ μέπνη ημ ιημακάθη ηεξ Κέαξ Αγαζμύπμιεξ. Οη
ενγαδόμεκμη ημο Φ.Δ. εοπανίζηεζακ ηηξ δαζθάιεξ θαη ζοκενγάηεξ
ημο ζπμιείμο, όπςξ θαη ημοξ λέκμοξ επηζθέπηεξ γηα ηεκ άρμγε
ζοκενγαζία, επηθμηκςκία θαη γηα ημ αζηείνεοημ θέθη ημοξ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
(ζπμιηθό έημξ 2010-11)
1. Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ Θεζ/κίθεξ – Γθπ/θό πνόγναμμα γηα ηεκ B' ηάλε
Τμ πνόγναμμα «Μηα μένα ζημ δςμιμγηθό θήπμ ημο μμοζείμο»
απεοζοκόηακ ζημοξ μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ Β1 θαη Β2 θη είπε
δηάνθεηα μηάμηζε ώνα (90 ιεπηά).
Μμνθέξ από ημ δςηθό θαη θοηηθό βαζίιεημ απμηειμύζακ έκα από
ηα αγαπεμέκα ζέμαηα δηαθόζμεζεξ ζηεκ ηέπκε ηςκ ανπαίςκ
Γιιήκςκ. Η δύκαμε ηεξ θύζεξ πνμθαιεί δέμξ ζημκ ανπαίμ
άκζνςπμ, μ μπμίμξ πιάζεη μύζμοξ γηα κα ελεγήζεη ηεκ εκαιιαγή
ηςκ επμπώκ θαη ηα θαηνηθά θαηκόμεκα, ηα μπμία επενεάδμοκ
απμθαζηζηηθά ηε δςή ημο. Γίκαη άληα ζαομαζμμύ ε πνμζπάζεηα
ημο ανπαίμο ηεπκίηε κα απμδώζεη ιεπημμένεηεξ, κα ημκίζεη
θάπμηα ζεμεία με πνώμα, κα παναζηήζεη με όζμ ημ δοκαηό
μεγαιύηενε πηζηόηεηα ηε ζηάζε ημο ζώμαημξ ηςκ δώςκ. Καζώξ
ηα παηδηά δείπκμοκ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ηα δώα θαη ηε θύζε ε
επίζθερε ζημ Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ Θεζζαιμκίθεξ μπμνεί κα
μεηαηναπεί ζε εοπάνηζηε πενηπέηεηα.
Οη μαζεηέξ εκημπίδμοκ δηάθμνα δώα, μειεημύκ ημκ αθαηνεηηθό
ηνόπμ με ημκ μπμίμ έπμοκ απμδμζεί ζηεκ ανπαία ηέπκε θαη
θαηακμμύκ ηε ζηεκή επαθή ημο ανπαίμο ακζνώπμο με ηε θύζε.
ηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ
 Τμ πνόγναμμα ζηόπεοε ζηεκ ακάπηολε ηεξ μπηηθήξ
ακηίιερεξ, ηεξ αοημπεπμίζεζεξ θαη ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ
ηςκ παηδηώκ.
 Να δηαπναγμαηεοημύκ ζοκαηζζήμαηα θαη ηδέεξ πμο
πνμθύπημοκ από ηηξ δοκαηόηεηεξ έθθναζεξ ηεξ ηέπκεξ.
 Ιδηαίηενε ζεμαζία δόζεθε ζημ κα εθηημήζμοκ ηα παηδηά ηα
δεμημονγήμαηα ηεξ ανπαίαξ Γιιάδαξ μέζα από ηηξ
δηάθμνεξ μμνθέξ οιηθμύ πμιηηηζμμύ.
Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ ζημ Μμοζείμ
Τμ πνμζςπηθό ημο Μμοζείμο οπμδέπζεθε ημοξ μαζεηέξ θαη ημοξ
οπέδεηλε ημ ζεμείμ από ημ μπμίμ ζα λεθηκμύζακ ηεκ πενηήγεζε,
θαζώξ θαη ημοξ πνμμήζεοζε με ημ ακάιμγμ οιηθό, πμο ζα ημοξ
πνεηαδόηακ θαηά ηε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ.
 Τα παηδηά πςνίζηεθακ ζε 4 μμάδεξ θαη μμηνάζηεθακ ηα
θοιιάδηα ενγαζίαξ (έκα θοιιάδημ ενγαζίαξ ακά 2 παηδηά).
 Καηόπηκ δεηήζεθε από ηα παηδηά κα πενηεγεζμύκ ημ πώνμ
ηεξ έθζεζεξ θαη κα απακηήζμοκ ζηα θοιιάδηα ενγαζίαξ
(ζημ ηέιμξ ηςκ μδεγηώκ οπήνπακ μη ζηάζεηξ).
 Σηεκ αίζμοζα ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πνμγναμμάηςκ ηα
παηδηά ζε μμάδεξ έπαηλακ έκα παηπκίδη μκήμεξ
πνμζπαζώκηαξ κα ακηηζημηπίζμοκ ηηξ θςημγναθίεξ με ηα
ακηηθείμεκα ημο Μμοζείμο, ακαθεθαιαηώκμκηαξ έηζη όζα
είδακ ζημκ πώνμ ηεξ έθζεζεξ.
 Σημ ηέιμξ μη μαζεηέξ αθμύ δςγνάθηζακ ηα μένε ηςκ
μοζηθώκ δώςκ, ηα ζοκανμμιόγεζακ (ηα απαναίηεηα οιηθά
ημοξ δόζεθακ από ημ Μμοζείμ).
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2. Βοδακηηκό Μμοζείμ Θεζ/κίθεξ – Γθπαηδεοηηθό πνόγναμμα γηα ηεκ Α' ηάλε
Τμ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα «Παίδμομε ακαζθαθή;» γηα ημοξ
μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ Α1 θαη Α2, ζηόπεοε ζημ κα ελμηθεηςζμύκ
ηα παηδηά με ηεκ έκκμηα ημο πανειζόκημξ, ζημ βαζμό βέβαηα πμο
αοηό είκαη εθηθηό ζηε ζογθεθνημέκε ειηθία, κα μάζμοκ όηη ηα
ακηηθείμεκα μπμνμύκ κα μαξ πιενμθμνήζμοκ γηα ημ πανειζόκ, κα
ελμηθεηςζμύκ με έκκμηεξ ηεξ ανπαημιμγηθήξ πναθηηθήξ, όπςξ
«ζηνςμαημγναθία», «ακαζθαθή», θαζώξ θαη με όνμοξ, όπςξ
«ανπαίμξ», «ανπαημιόγμξ», «ζοκηενεηήξ». Γπηπιέμκ, κα ένζμοκ
ζε επαθή, ζε πνώημ επίπεδμ, με ηεκ πναθηηθή ηεξ ακαζθαθήξ θαη
ηεξ ζοκηήνεζεξ μέζα από ηε βηςμαηηθή πνμζέγγηζε. Τμ πνόγναμμα
δηανζνςκόηακ ζε ηνεηξ εκόηεηεξ.
Η πνώηε δηελαγόηακ ζηεκ αίζμοζα «Ακαθαιύπημκηαξ ημ
πανειζόκ», όπμο, με αθμνμή ημ ρεθηδςηό πμο εθηίζεημ, γηκόηακ
ζοδήηεζε γηα ηα ακηηθείμεκα ημο πανειζόκημξ θαη πώξ αοηά
θηάκμοκ έςξ ηηξ μένεξ μαξ, γηα ηεκ ανπαημιμγηθή πναθηηθή θαη γηα
ηεκ ακαζθαθή. Γηα ηεκ θαιύηενε θαηακόεζε αοηώκ ηςκ εκκμηώκ ηα
παηδηά ζομμεηείπακ ζε ζεαηνηθό παηπκίδη.
Σηε δεύηενε εκόηεηα ηα παηδηά πςνίδμκηακ ζε μμάδεξ θαη
μδεγμύκηακ ζημκ οπαίζνημ πώνμ ημο Μμοζείμο, όπμο οπμδύμκηακ
ημοξ ανπαημιόγμοξ θαη ζομμεηείπακ ζε «ακαζθαθή», πμο γηκόηακ
ζε εηδηθά δηαμμνθςμέκμ πώνμ. Γθεί ηα παηδηά ακαθάιοπηακ
μιόθιενα θαη ζπαζμέκα ακηηθείμεκα, ακηίγναθα αοζεκηηθώκ, ηα
μπμία θαζάνηδακ θαη ζηε ζοκέπεηα ημπμζεημύζακ ζε ζαθμοιάθηα,
όπςξ γίκεηαη θαη ζηεκ πναγμαηηθή ακαζθαθή. Έπεηηα ζομμεηείπακ
ζε ενγαζηήνηα ζοκηήνεζεξ, όπμο ζογθμιιμύζακ ηα ζπαζμέκα
ακηηθείμεκα. Σηεκ ηνίηε εκόηεηα ηα παηδηά ζομμεηείπακ ζε
δεμημονγηθέξ-εηθαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ (θαηαζθεοή παδι) &
ηέιμξ ζοδεημύζακ γηα ηε δμοιεηά ημο ανπαημιόγμο θαη ημο
ζοκηενεηή, αθμύ πιέμκ είπακ πνμζςπηθή γκώζε ηεξ δηαδηθαζίαξ.
Φεύγμκηαξ πήνακ μαδί ημοξ μηα αθίζα, ςξ ακαμκεζηηθό ηεξ
επίζθερεξ ημοξ ζημ Μμοζείμ. Τμ ζογθεθνημέκμ πνόγναμμα θάκεη
πνμζηηό ημ μμοζεηαθό πώνμ ζηηξ μηθνέξ ειηθίεξ, θαζηζηά ηεκ
επίζθερε επμηθμδμμεηηθή, πμιύπιεονε, εοπάνηζηε εμπεηνία θαη
εκηζπύεη γκςζηηθέξ θαη ροπμθηκεηηθέξ δεληόηεηεξ μέζα από ημ
παηπκίδη θαη ηηξ δεμημονγηθέξ δναζηενηόηεηεξ.
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3. Πενηβαιιμκηηθέξ δνάζεηξ με ηζημνηθέξ θαη πμιηηηζηηθέξ πνμεθηάζεηξ
ομμεημπή ηςκ 21 λέκςκ μαζεηώκ από 13 εονςπασθά θνάηε πμο
θηιμλεκήζεθακ ζημ ζπμιείμ μαξ από 5/4 – 11/4/2011 ζηα πιαίζηα ημο
εονςπασθμύ πνμγνάμμαημξ “Eco citizens of Common Europe”
Η πνμβμιή παναθηενηζηηθώκ ζημηπείςκ ημο ανπαίμο ειιεκηθμύ
πμιηηηζμμύ από ηε Γεςμεηνηθή θαη Κιαζηθή Γιιάδα θαη ε
ηαοηόπνμκε ζοζπέηηζή ημοξ με ηεκ πενηβαιιμκηηθή εοαηζζεζία
ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ θαη ηεκ αεηθμνηθή εθμεηάιιεοζε-από
πιεονάξ ημοξ-ηςκ αγαζώκ πμο ημοξ πνμζέθενακ ηα
μηθμζοζηήμαηα ηεξ επμπήξ εθείκεξ, απμηέιεζακ ημ θμνμό ηεξ
όιεξ δνάζεξ.

Γηζαγςγηθό ηάδημ: Πνμβιήζεθε μία μιηγόιεπηε πανμοζίαζε

με ειεθηνμκηθέξ δηαθάκεηεξ. Σημ πνώημ ζθέιμξ ηεξ, μη λέκμη
μαζεηέξ πιενμθμνήζεθακ γηα ηα πνμσόκηα πμο πανήγαγακ μη
ανπαίμη μαξ πνόγμκμη από ηεκ ειηά θαη ηα αμπέιηα, δειαδή ημ
ειαηόιαδμ θαη ημ θναζί. Γηα ηα δύμ ηειεοηαία θαη επηπιέμκ γηα ημ
κενό, έμαζακ, επίζεξ, όηη ςξ πώνμξ απμζήθεοζήξ ημοξ ή ςξ μέζμ
μεηαθμνάξ ημοξ ζηεκ ανπαηόηεηα πνεζημμπμημύκηακ θεναμηθά
αγγεία
δηαθμνεηηθώκ μμνθώκ (οδνίεξ,
αμθμνείξ
θ.α.).
Πνμβιήζεθακ ανθεηά αγγεία με ηηξ μκμμαζίεξ ζημοξ ζηα αγγιηθά.
Σημ δεύηενμ ζθέιμξ ηεξ, μη μαζεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ημ ανπαίμ
ειιεκηθό ζέαηνμ θαη ημ παναθηενηζηηθό ημο γκώνηζμα δειαδή ηε
πνήζε θεναμηθώκ πνμζςπείςκ από ημοξ εζμπμημύξ θαη ηα μέιε
ημο πμνμύ. Γκώνηζακ ηεκ ανπαία ηναγςδία θαη θςμςδία θαη
μπνμζηά ζηε ζέα θάπμηςκ πνμζςπείςκ εκζμοζηάζηεθακ, αιιά θαη
αζηεηεύηεθακ με ηα πανάλεκα παναθηενηζηηθά ημοξ. Αθμιμύζεζε
ζοδήηεζε μέζα από ηεκ μπμία δηαηοπώζεθακ ανθεηέξ ενςηήζεηξ
θη έδεηλακ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ημκ ηνόπμ θαηαζθεοήξ ηςκ
παναπάκς αγγείςκ θαη πνμζςπείςκ.

Καηαζθεοή θεναμηθώκ αγγείςκ θαη πνμζςπείςκ: Σημ
δεύηενμ ζηάδημ μη λέκμη μαζεηέξ πςνίζηεθακ ζε 6 μμάδεξ,
θαζεμία από ηηξ μπμίεξ πενηειάμβακε δύμ δηαθμνεηηθέξ πώνεξ
ηεξ Γονώπεξ. Η θάζε μμάδα ακέιαβε κα δεμημονγήζεη 4
δηαθμνεηηθμύ ηύπμο αγγεία θαη 2 ανπαία πνμζςπεία μεηαλύ ηςκ
ηεζζάνςκ πμο είπακ κα επηιέλμοκ. Γδώ ζα πνέπεη κα
ζεμεηώζμομε όηη ηα εθμαγεία γηα ηηξ ανπαίεξ μάζθεξ θαηαζθεύαζε
ε αγγεημπιάζηνηα Αηθαηενίκε Κςκζηακηηκίδμο.
Όζμκ αθμνά ηα αγγεία, μη μηθνμί μαζεηέξ πήνακ ηα πενηγνάμμαηα
θάπμηςκ αγγείςκ πμο επέιελακ μεηαλύ είθμζη δηαθμνεηηθώκ
επηιμγώκ. Αθμύ έπιαζακ ημκ εηδηθό θεναμηθό πειό πμο είπακ
πνμμεζεοηεί, πάκς ζε ιεπηά θύιια πμο είπακ ακμίλεη με ηε
βμήζεηα πιάζηε, ημπμζέηεζακ ημ πενίγναμμα ημο αγγείμο θαη με
ηε βμήζεηα γιοπηηθήξ γιοθίδαξ έθμρακ ημ πειό ζημ ζπήμα ημο
αγγείμο. Καηόπηκ πάναλακ δηάθμνα γεςμεηνηθά ζπέδηα πάκς ζημ
πήιηκμ, πιέμκ, αγγείμ ημοξ, δεμημονγώκηαξ έηζη έκα πνόηοπμ ηςκ
γεςμεηνηθώκ πνόκςκ.
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Τμ επόμεκμ ζθέιμξ ηεξ δεμημονγίαξ ήηακ ε θαηαζθεοή ανπαίμο
πνμζςπείμο. Κάζε ζπμιείμ έπνεπε κα θαηαζθεοάζεη μία μάζθα
είηε από ηεκ ανπαία ηναγςδία είηε ηεκ ανπαία θςμςδία.
Η δνάζε αοηή ιόγς ηεξ ηδηαίηενεξ δοζθμιίαξ απαηημύζε ηεκ
ηδηαίηενε βμήζεηα ηςκ ζοκημκηζηώκ ηεξ δνάζεξ ημο θ. Καναηδίδε
Σηνάημο (δαζθάιμο ημο Δ1) θαη ηεξ θαξ Αζιακίδε Νάζηηα
(δαζθάιαξ ηεξ Τ.Υ.).
Οη μηθνμί Οηθμ-πμιίηεξ ηεξ Γονώπεξ εκζμοζηάζηεθακ με ηηξ
παναπάκς δεμημονγίεξ. Σημ ηέιμξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ μ θ.
Σηνάημξ πανόηνοκε ημοξ μαζεηέξ κα ημπμζεηήζμοκ ηα αγγείααθμύ ζηεγκώζμοκ- πάκς ζε πνςμαηηζηά πανημκάθηα, θμιιώκηαξ
ζε αοηά θάπμηα θιαδηά ειηάξ ή μηθνέξ θιεμαηανηέξ ακάιμγα με ηε
πνεζημόηεηα ημο αγγείμο ημοξ ζηεκ ανπαία Γιιάδα, θαζώξ θαη κα
γνάρμοκ ημ όκμμα ημο αγγείμο ζηα αγγιηθά ή ζηε δηθή ημοξ
γιώζζα με ηε βμήζεηα ηςκ δαζθάιςκ ημοξ.

Σμ

μήκομα:

Η όιε δναζηενηόηεηα δεκ είπε θαζανά
πενηβαιιμκηηθό παναθηήνα, αιιά απμηειμύζε μηα δηαζεμαηηθή
δνάζε ζηεκ μπμία εμπιέθμκηακ θαη ε πμιηηηζηηθή ηζημνία.
Σηόπμξ δεκ απμηέιεζε ε ακάδεηλε ηεξ μμκαδηθόηεηαξ ημο ανπαίμο
ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ, μα ε ζοκεηδεημπμίεζε όηη ε πνμζηαζία θαη μ
ζεβαζμόξ ζημ πενηβάιιμκ, αιιά θονίςξ ε ελοπενέηεζε ηςκ
θαζεμενηκώκ μαξ ακαγθώκ μπμνεί κα επηηεοπζεί μέζα από ημ
πενηβάιιμκ με μηα μάιιμκ πημ βημθηιηθή θαη αεηθμνηθή ζηάζε
απέκακηη ημο, ζύμθςκα με ημκ ηνόπμ δςήξ θαη ηε δνάζε ηςκ
ανπαίςκ πνμγόκςκ μαξ. Τμ ζογθεθνημέκμ μήκομα θάκεθε όηη ηα
παηδηά ηεξ Γονώπεξ ημ ζοκεηδεημπμίεζακ θαη… ίζςξ ηα παηδηά
είκαη ηα μόκα πμο ημ μήκομα αοηό μπμνμύκ κα ημ θάκμοκ πνάλε
ζημ μέιιμκ.
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Πξλιηιζηικά Ποξγοάμμαηα
(ζςξλικό έηξπ 2010-11)
1. Τξ δωδεκάθεξ και ξι μρθικξί ήοωεπ
Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ημο Γ 1 μαδί με
ηε δαζθάια ημοξ θα Γηακκαθμύια Αηθαηενίκε οιμπμίεζακ
Πμιηηηζηηθό Πνόγναμμα ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. Πμιηηηζηηθώκ
Θεμάηςκ & Ηαιιηηεπκηθώκ Αγώκςκ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη.
Θεζ/κίθεξ θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Ραπαζάκε Ηαηενίκα με ζέμα:

Τξ δωδεκάθεξ και ξι μρθικξί ήοωεπ
Κοιηήοια επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ
 Ε άμεζε ζπέζε ημο ζέμαημξ με ημ μάζεμα ηεξ Ζζημνίαξ
ηεξ Γ΄ ηάλεξ
 Ε γκςνημία με ημοξ 12 ζεμύξ θαη ημοξ μοζηθμύξ ήνςεξ
 Ε εοθαηνία πμο δίκεηαη ζημοξ μαζεηέξ γηα ζοιιμγή,
θαηαγναθή θαη μνγάκςζε πιενμθμνηώκ
Σηόςξι ηξρ ποξγοάμμαηξπ
 Να γκςνίζμοκ ηα παηδηά έκα μένμξ ηεξ ειιεκηθήξ
μοζμιμγίαξ θαη κα πανμύκ ηεκ μμμνθηά ηςκ ανπαίςκ
μύζςκ
 Να γκςνίζμοκ ημοξ 12 ζεμύξ ημο Οιύμπμο, ηηξ
ηδηόηεηεξ,
ηα
παναθηενηζηηθά
ημοξ
θαη
ημκ
ακζνςπμμμνθηθό ημοξ παναθηήνα
 Να ακαγκςνίδμοκ ημοξ μοζηθμύξ ήνςεξ
 Να ζοκδέμοκ ημοξ μύζμοξ με ημκ ηνόπμ δςήξ ηςκ
ακζνώπςκ θαη κα ακηιμύκ ζημηπεία γηα ημκ πμιηηηζμό θαη
ηε ζνεζθεοηηθή δςή ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ
 Να ακαδεημύκ ενμεκείεξ ηςκ μύζςκ
 Να ζοζπεηίζμοκ πιενμθμνίεξ ηεξ μοζμιμγίαξ με
ζύγπνμκεξ θαηαζηάζεηξ
 Να ακαπηύλμοκ ενεοκεηηθό πκεύμα θαη δηάζεζε θνηηηθήξ
ζηάζεξ απέκακηη ζηα πενηεπόμεκα ηεξ μοζμιμγίαξ
Δοαζηηοιόηηηεπ
 ογθέκηνςζε πιενμθμνηώκ από βηβιημζήθεξ, δηαδίθηομ,
ελςζπμιηθά θαη ζπμιηθά βηβιία (οπάνπεη πιήζμξ
ηέημηςκ βηβιίςκ ζηεκ παηδηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε
ημο ζπμιείμο)
 Πανμοζίαζε ημο οιηθμύ ζηεκ ηάλε
 Γπηιμγή, θαηαγναθή θαη ηαληκόμεζε ημο οιηθμύ
 Δεμημονγηθή έθθναζε με εηθαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ,
όπςξ δςγναθηέξ θαη ακαπανάζηαζε μύζςκ
 Παναθμιμύζεζε ζπεηηθώκ με ημ ζέμα μαξ DVD,
ακάγκςζε μύζςκ, ενμεκεία μύζςκ
 Πανμοζίαζε ζηεκ ηάλε δηαθόνςκ ιμγηζμηθώκ ζπεηηθά με
ηεκ ειιεκηθή μοζμιμγία (power point)
 Γκαζπόιεζε με αθνμζηηπίδεξ, ζηαονόιελα
 Δεμημονγία εκόξ μηθνμύ βηβιίμο ηςκ ζεώκ με ηεκ
ηαοηόηεηα ημο θάζε ζεμύ
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Ανιξλόγηζη ηξρ ποξγοάμμαηξπ
Ε οιμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ βμήζεζε ηα παηδηά:
 Να γκςνίζμοκ ημοξ 12 ζεμύξ ημο Οιύμπμο θαη ημοξ
μοζηθμύξ ήνςεξ ηεξ ειιεκηθήξ μοζμιμγίαξ με ηα
πνμηενήμαηα θαη ηα ειαηηώμαηά ημοξ.
 Να γκςνίζμοκ μύζμοξ με ημοξ μπμίμοξ μη ανπαίμη
ελεγμύζακ γεγμκόηα ή θαηκόμεκα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ
 Να δηαπηζηώζμοκ ηεκ επηβίςζε ηεξ ειιεκηθήξ
μοζμιμγίαξ ζηε ζύγπνμκε επμπή (αζηνμκμμία, μκμμαζίεξ
εηαηνηώκ θιπ.)
 Να μάζμοκ κα ράπκμοκ, κα ενεοκμύκ γηα πνάγμαηα πμο
ημοξ εκδηαθένμοκ.
 Να ακαπηύλμοκ πνςημβμοιίεξ.

2. Σςξλική Μαθηηική Εθημεοίδα - Ο κόζμξπ ζηα μάηια ηωμ παιδιώμ
Τάνειπ: Σ1, Σ2 - Υπεύθρμξι Εκπ/ηικξί: Δώεξ Απόζημιμξ,
Ηαναγηάκκε Έιζα, Αζιακίδε Νάζηηα, Μαονμμάηεξ Γαβνηήι,
Μαιηβίηζε Δςή, Παπαδόπμοιμξ ηένγημξ
Σκξπξί-ζηόςξι: Ηαηακόεζε εκκμηώκ, όπςξ επηθαηνόηεηα,
ένεοκα θαη αιιειεπίδναζε ημοξ με άιια ζέμαηα. Ακάπηολε
θώδηθα αληώκ θαη ζομπενηθμνάξ, αοημβειηίςζε, αοημεθηίμεζε &
αοημζεβαζμόξ. Να ακαθαιύρμοκ ηα ζεηηθά ζημηπεία ηεξ
δηαθμνεηηθόηεηαξ, ηε ζεμαζία ημο «εμείξ», ημο αιιειμζεβαζμμύ, ηεξ
ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ δεμημονγηθήξ επηθμηκςκίαξ.
Δοαζηηοιόηηηεπ: Σα παηδηά ενγάζηεθακ ζε μμάδεξ γηα ηεκ
ακάπηολε πκεύμαημξ ζοκενγαζίαξ, μμαδηθόηεηαξ θαη ζεβαζμμύ
ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ ηςκ απόρεςκ. Ε ιήρε απμθάζεςκ
γηκόηακ με δεμμθναηηθέξ δηαδηθαζίεξ, μέζα από δηάιμγμ. Γηα ηεκ
επελενγαζία ηςκ ζεμάηςκ, ηα παηδηά έθακακ πνήζε ηόζμ ηεξ
βηβιημζήθεξ όζμ θαη ηςκ ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ. Πμιιά
από ηα θείμεκα μεηαθνάδμκηακ ζε άιιεξ γιώζζεξ, από ηηξ
πώνεξ πνμέιεοζεξ θάπμηςκ μαζεηώκ (νςζηθά, αιβακηθά,
γενμακηθά, θαη αγγιηθά).
Απξηελέζμαηα: Παναγςγή ηνηώκ (3) ηεοπώκ έγπνςμεξ
12/ζέιηδεξ πμιοπμιηηηζμηθήξ ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ ζε έκηοπε
μμνθή με ηε πνήζε Ε/Τ, ε μπμία ηοπςκόηακ ζε 2.500 ακηίηοπα
ζε ηοπμγναθείμ. Έθηακε ζε όια ηα παηδηά ημο ζπμιείμο (300),
ζηεκ ημπηθή θμηκςκία ημο Δήμμο Ημνδειημύ-Γοόζμμο. Γπίζεξ
απμζηειιόηακ ηαποδνμμηθώξ (μέζς ηςκ γναθείςκ εθπ/ζεξ) ζε
όια ηα δεμμηηθά ζπμιεία ημο κμμμύ Θεζ/κίθεξ, ζηα 26
δηαπμιηηηζμηθά ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ, ζημκ Πνόεδνμ ηεξ
Δεμμθναηίαξ, ζημκ Πνςζοπμονγό, ζημοξ ανπεγμύξ ηςκ
θμμμάηςκ, ζηε Μεηνόπμιε Νεαπόιεςξ & ηαονμοπόιεςξ, ζημ
Τπμονγείμ Παηδείαξ-Δηα Βίμο Μάζεζεξ & Θνεζθεομάηςκ,
ζημοξ βμοιεοηέξ ηεξ Θεζ/κίθεξ, ζημ Α.Π.Θ (Παηδαγςγηθή
πμιή), ζηα ΜΜΓ θαη ζε άιιμοξ θμνείξ. Μπμνμύζε κα
δηαβαζηεί θαη ζηεκ ειεθηνμκηθή ηεξ μμνθή ζηε βναβεομέκε γηα
5 ζοκεπόμεκα πνόκηα (2007-2011) ηζημζειίδα μαξ. Σα παηδηά
ήηακ εκζμοζηαζμέκα θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ.
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3. Ποόγοαμμα Φιλαμαγμωζίαπ: Τανίδια με ηα βιβλία μέζα από αθίζεπ
Οη μαζεηέξ ημο ημήμαημξ Δ1 μαδί με ημ δάζθαιμ ημοξ θ.
Ηαναηδίδε ηνάημ οιμπμίεζακ έκα πνςηόηοπμ πνόγναμμα
θηιαγκςζίαξ. Ε ακάγθε γηα γκςνημία με ηεκ παηδηθή ιμγμηεπκία
λέκε θαη ειιεκηθή ηςκ παηδηώκ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ηάλεξ ώζεζε ημ
δάζθαιμ ηεξ ηάλεξ κα δεμημονγήζεη μηα ζεηνά θηκήηνςκ γηα
ακάγκςζε από πιεονάξ ηςκ παηδηώκ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ.
Έκα από αοηά ήηακ θαη ε δεμημονγία αθίζαξ από πιεονάξ ηςκ
παηδηώκ γηα θάζε βηβιίμ πμο δηάβαδακ. ηεκ αθίζα θάζε βηβιίμο
ηα παηδηά είπακ ηε δοκαηόηεηα κα δςγναθίζμοκ θάηη ζπεηηθό με ημ
βηβιίμ, μοζηαζηηθά κα δεμημονγήζμοκ έκα άιιμ ελώθοιιμ γηα ημ
βηβιίμ θαη επηπιέμκ κα γνάρμοκ ζηεκ αθίζα ημκ ηίηιμ ημο θαη ημ
όκμμα ημο/ ηεξ ζογγναθέα. Ο θαζέκαξ από ημοξ μαζεηέξ δηάβαζε
ζοκμιηθά 4 βηβιία ηε θεηηκή πνμκηά, μπόηε θαη ζπεδίαζε 4
δηαθμνεηηθέξ αθίζεξ μεγάιμο μεγέζμοξ. Ε επηιμγή ηςκ βηβιίςκ
θάζε θμνά γηκόηακ από ηε ζπμιηθή βηβιημζήθε. Σμκ πνώημ ιόγμ
ζηεκ επηιμγή ημκ είπακ μη μηθνμί μαζεηέξ, εκώ μ δάζθαιμξ ηεξ
ηάλεξ με ηε βμήζεηα ηεξ οπεύζοκεξ εθπαηδεοηηθμύ γηα ηε
βηβιημζήθε, πνόηεηκακ θαη θαζμδεγμύζακ, όπμο πνεηαδόηακ. Θα
πνέπεη κα ζεμεηώζμομε, όηη πμιιέξ θμνέξ θάπμημη μαζεηέξ όηακ
λεθηκμύζακ έκα βηβιίμ ζοκεηδεημπμημύζακ όηη δεκ ημοξ πνμζέιθοε
ε ηζημνία ή ημοξ θαηκόηακ δοζκόεηε ε γιώζζα μπόηε θαη είπακ ηεκ
δοκαηόηεηα κα ημ επηζηνέρμοκ θαη κα δηαιέλμοκ θάπμημ άιιμ.
Πνμζπαζήζαμε, μη μαζεηέξ κα αγαπήζμοκ ημ βηβιίμ θαη όπη κα ημ
δμοκ ςξ έκα αθόμε ζπμιηθό εγπεηνίδημ πμο ημοξ επηβιήζεθε θαη
πμο έπνεπε κα ημ δηαβάζμοκ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ζπμιείμο. Σέιμξ
ζα πνέπεη κα ζεμεηώζμομε όηη μη μηθνμί μαζεηέξ δεκ έγναθακ γηα
θάζε βηβιίμ θάπμηα πενίιερε, όπςξ δοζηοπώξ ζοκεζίδεηαη ζηα
ζπμιεία, αιιά είπακ ηε δοκαηόηεηα ζηεκ ώνα ημο μαζήμαημξ ηεξ
Νεμειιεκηθήξ γιώζζαξ κα πανμοζηάζμοκ ηηξ δεμημονγίεξ ημοξ
αιιά θαη κα πενηγνάρμοκ ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ με ιίγα ιόγηα ημ
πενηεπόμεκμ ημο βηβιίμο ημοξ. Σηξ ηέλξπ ηηπ ζςξλικήπ ςοξμιάπ
ξι καλύηεοεπ αθίζεπ παοξρζιάζηηκαμ ζηξ 16ξ Φεζηιβάλ
Παιδείαπ ηξρ Δήμξρ Ελερθεοίξρ Κξοδελιξύ-Ερόζμξρ. Σα παηδηά
εοειπηζημύκε ημο πνόκμο κα ζοκεπίζμοκε ημ πνόγναμμα θαιώκηαξ
θαη θάπμημκ επώκομμ ζογγναθέα παηδηθώκ βηβιίςκ μεηαλύ ηςκ
άιιςκ δνάζεςκ-πνμζανμμζμέκςκ γηα μεγαιύηενεξ ειηθίεξπνμθεημέκμο ζηα μάηηα ηςκ παηδηώκ μ ιόγμξ κα απμθηήζεη θαη
πνόζςπμ.
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Action Aid - Πρόγραμμα Ακαδοτής Παηδηού
Σέηρα, ο μηθρός μας αδειθός από ηε Καμπόηδε

Ο ζύιιμγμξ γμκέωκ θαη θεδεμόκωκ, με ηε
ζύμθωκε γκώμε ημο ζοιιόγμο δηδαζθόκηωκ έπεη
πνμπωνήζεη εδώ θαη 3 πνόκηα ζε μηα πμιύ
αληέπαηκε πνάλε θαη ημο αλίδμοκ ζογπανεηήνηα.
Πνμπώνεζε ζηεκ ακαδμπή εκόξ παηδημύ, (ζηα
πιαίζηα ηωκ πνμγναμμάηωκ ηεξ Actionaid) εκόξ
αγμνημύ 13 εηώκ ζήμενα από ηεκ Καμπόηδε. Τα
πνήμαηα πμο ακαιμγμύκ ζε θάζε παηδί ημο
ζπμιείμο γηα ηεκ ακαδμπή είκαη μόκμ 0,78 €).
Λίγα ιόγηα γηα ηο Σέηρα, ηο μηθρό μας αδειθό από ηεκ Καμπόηδε:

Το όκομα ηοσ είκαη Chetra (Σέηρα). Ο Σέηρα γεκκήζεθε ηο 1998 θη έτεη έκακ
αθόμα αδειθό. Η οηθογέκεηα ηοσ δεκ εθηρέθεη δώα. Η θοκηηκόηερε πεγή
θαζαρού πόζημοσ κερού βρίζθεηαη μαθρηά από ηο ζπίηη ηες οηθογέκεηας. Ο Σέηρα
περπαηάεη μεγάιες αποζηάζεης γηα κα βρεη κερό θαη κα ηο μεηαθέρεη ζηο ζπίηη
ηοσ. Η οηθογέκεηα ηοσ έτεη ζηε δηάζεζε ηες έκα θομμάηη γε γηα θαιιηέργεηα. Το
ζπίηη ηοσ είκαη θηηαγμέκο με ηζίγθο. Ο Σέηρα πεγαίκεη ζηο ζτοιείο. Όηακ
αρρωζηήζεη θάποηο μέιος ηες οηθογέκεηας ηοσ πρέπεη κα ηο μεηαθέροσκ με ηα
πόδηα ζηοκ θοκηηκόηερο ζηαζμό σγείας ποσ βρίζθεηαη ζε απόζηαζε μεγαιύηερε
ηωκ πέκηε τηιηομέηρωκ από ηο ζπίηη ηοσς. Η οηθογέκεηα ηοσ όπως θαη όιοη ζηεκ
Καμπόηδε μηιούκ Χμερ. Ο Σέηρα θαη ε οηθογέκεηα ηοσ είκαη Βοσδηζηές.

Με ηε ζομμεημπή μαξ ζημ πνόγναμμα ακαδμπήξ δε βμεζάμε απιώξ έκα παηδί κα
μεγαιώζεη ζε θαιύηενεξ ζοκζήθεξ δωήξ, αιιά:
- δίκμομε ειπίδα ζε όια ηα παηδηά θαη ηηξ μηθμγέκεηεξ πμο δμοκ ζε μηα θηωπή θαη
απμμμκωμέκε θμηκόηεηα κα πηίζμοκ έκα θαιύηενμ μέιιμκ
- δίκμομε ηε δοκαηόηεηα ζηεκ Actionaid κα δναζηενημπμηεζεί απμηειεζμαηηθά γηα ηε
βειηίωζε ηωκ ζοκζεθώκ δωήξ θαη ηεκ ελαζθάιηζε ηωκ δηθαηωμάηωκ ηωκ ακζνώπωκ
όπη μόκμ ζημ επίπεδμ ηεξ θμηκόηεηαξ, αιιά θαη ζε εζκηθό επίπεδμ
- γηκόμαζηε μέιε μηαξ μεγάιεξ παγθόζμηαξ μηθμγέκεηαξ πμο μμηνάδεηαη έκα θμηκό
όναμα θαη ενγάδεηαη γηα έκακ θμηκό ζθμπό
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UNICEF
ΥΟΚΕΘΑ ΤΠΕΡΑΠΘΣΕ ΣΩΜ ΠΑΘΔΘΩΜ 2010-11
Εμβόιηα, θαγεηό θαη ζπμιεία από ηα παηδηά γηα ηα παηδηά

Με αοηό ημ θεκηνηθό ζύκζεμα ε Γιιεκηθή Γζκηθή Γπηηνμπή ηεξ
UNICEF θάιεζε ηα ζπμιεία κα ιάβμοκ μένμξ ζημ Πακειιήκημ
Γθπαηδεοηηθό Πνόγναμμα πμο απεοζοκόηακ ζε όιεξ ηηξ
βαζμίδεξ
εθπαίδεοζεξ
(Πνμζπμιηθή,
Πνςημβάζμηα,
Δεοηενμβάζμηα) θαη οιμπμηήζεθε ζε ζοκενγαζία με ημ
Υπμονγείμ Παηδείαξ, Δηα Βίμο Μάζεζεξ & Θνεζθεομάηςκ.

Εηδηθή εθδήιςζε γηα ημ παηδί θαη ηα δηθαηώμαηα ημο
Οη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ΄ ηάλεξ, ζε ζοκενγαζία με ηεκ θα Φαιηαμάιηα
Βάκκα (γομκάζηνηα) θαη ηεκ θα Μαιηβίηζε Δςή (Αγγιηθόξ)
δημνγακώζακε εηδηθή γημνηή με μμηιίεξ, ζεαηνηθά, πμνεοηηθά,
ηναγμύδηα θαζώξ θαη πνμβμιή βίκηεμ θαη slides.
Κη όια αοηά γηα κα μεκ λεπκάμε. Να μεκ λεπκάμε ηε θηώπεηα,
ηεκ εθμεηάιιεοζε, ηεκ αμάζεηα, ηε δοζηοπία ζηεκ μπμία δμοκ
εθαημμμύνημη άκζνςπμη θαη εηδηθόηενα παηδηά ζε όιμ ημκ θόζμμ.
Όπςξ παναθηενηζηηθά ακέθενε ζηεκ μμηιία ημο μ μαζεηήξ ημο
ΣΤ 1 Λάμπεξ Σίμμξ «δοζηοπώξ, πανά ηα μέηνα πμο έπμοκ
πανζεί γηα ημ παηδί, αθόμα θαη ζήμενα εθαημμμύνηα παηδηά
ελαθμιμοζμύκ κα οπμθένμοκ από ηε θμβενή ελαζιίςζε ηεξ
θηώπεηαξ θαη κα πεζαίκμοκ από ηεκ πείκα. Εθαημκηάδεξ
πηιηάδεξ ζθμηώκμκηαη ή αθνςηενηάδμκηαη ζημοξ πμιέμμοξ,
πμιιά μνθακεύμοκ θαη πμιιά ηα θάκμοκ με ημ δόνη
ζηναηηώηεξ. Πμιιά ηέιμξ ζθμηώκμκηαη από ηηξ αννώζηηεξ
γηαηί δεκ έπμοκ πνόζβαζε ζε θάνμαθα, κμζμθμμεία θαη
γηαηνμύξ. Εθαημμμύνηα παηδηά ακηί κα πεγαίκμοκ ζημ ζπμιείμ
ακαγθάδμκηαη κα δμοιέρμοκ γηα κα δήζμοκ…»
Κάηη ηέημημ είδαμε θαη ζημ ζθεηζάθη με ημκ θίιμ μαξ ημκ
Παθηζηακό, ημκ Ομάν, πμο ακηί κα πάεη ζημ ζπμιείμ («ημκ
ηοπενό!») πμοιμύζε πανημμάκηηια ζηα θακάνηα, θη έηνςγε θαη
λύιμ ακ ηύπαηκε κα λεπαζηεί ζηεκ θμοβέκηα.
Τα παηδηά όμςξ έπμοκ δηθαηώμαηα! Δηθαηώμαηα πμο έπμοκ
πανημγναθεζεί εδώ θαη δεθαεηίεξ θαη πμο πανόια αοηά
παναβηάδμκηαη όιμ θαη πημ ζοπκά. Αοηά ηα δηθαηώμαηα ηα έπεη
θάζε παηδί πςνίξ δηαπςνηζμό ιόγς θοιήξ, πνώμαημξ, θύιμο,
γιώζζαξ, ή ζνεζθείαξ. Σμ ΠΑΘΔΘ ζα ηοπαίκεη εηδηθήξ
πνμζηαζίαξ, από ηε γέκκεζή ημο ζα θένεη έκα όκμμα θαη μηα
εζκηθόηεηα, ζα απμιαμβάκεη ηα αγαζά ηεξ θμηκςκηθήξ
αζθάιηζεξ, ζα πανέπεηαη εηδηθή θνμκηίδα ζε αοηά πμο είκαη
ζςμαηηθά, πκεομαηηθά ή θμηκςκηθά μεημκεθηηθά, πνεηάδεηαη
εθπαίδεοζε, αγάπε θαη θαηακόεζε γηα ηεκ πιήνε θη ανμμκηθή
ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ ημο, ζα πνμζηαηεύεηαη από
θάζε μμνθή αμέιεηαξ, ζθιενόηεηαξ θη εθμεηάιιεοζε. Αξ γίκεη
βίςμα μαξ, ημ ζύκζεμα πμο θώκαλακ μη ζομμαζεηέξ μαξ ζε
ηόζεξ γιώζζεξ (ειιεκηθά, αγγιηθά, νςζηθά, αιβακηθά,
ηζηγγάκηθα θ.ά.): Σα παηδηά έπμοκ ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΗ ΖΩΗ.
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Αξ μεκ λεπκάμε ιμηπόκ

Όιεξ μη θοβενκήζεηξ, μη θμηκςκίεξ, μη μηθμγέκεηεξ αιιά θαη
εμείξ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη μη έθεβμη πνέπεη κα ορώζμομε ημ
ακάζηεμα θαη ηε θςκή μαξ θαη κα βμεζήζμομε κα μεηαηναπεί
αοηό ημ δηθαίςμα ζε θαζεμενηκή πναγμαηηθόηεηα. Όιμη μαξ
πνέπεη κα θηηάλμομε έκα κέμ όναμα γηα έκα θαιύηενμ θόζμμ
ζημκ 21μ αηώκα. Σμ δηθαίςμα ζε μηα δςή αλημπνέπεηαξ,
ζεβαζμμύ, θνμκηίδαξ θη αγάπεξ είκαη έκα δηθαίςμα δςήξ πμο
δηθαημύκηαη όια ηα παηδηά.

ΕΜΩΘΕΘΣΕ

Ακ όιμη θηηάπκαμε μηα αιοζίδα αγάπεξ
ό,ηη είπαμε πεη ζα γηκόηακ αιήζεηα.
Ακ όιμη βμεζμύζαμε μ έκαξ ημκ άιιμκ,
ε θηώπεηα δε ζα ήηακ ζοκήζεηα.
Ακ όιμη δμύζαμε με εηνήκε θαη θνμκηίδα
γηα ηεκ παηδεία ζα οπήνπε αθόμε μηα ειπίδα.
Ακ όιμη εκςζμύμε ζε μηα αιοζίδα αγάπεξ,
ηα ιάζε ημο θόζμμο όιμο ζα δημνζώζμομε
θαη ηα παηδηά όιεξ ηεξ γεξ ζα μμνθώζμομε.
Τα παηδηά πμο δεκ πάκε ζπμιεηό βμεζήζηε,
είκαη δηθαίςμα ημοξ ζθεθηείηε.
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ΘΓΑΣΡΟ-ΥΟΡΟ-ΥΟΡΩΔΙΑ-ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ
(ζπμιηθό έημξ 2010-11)
1. Παναθμιμύζεζε ζεαηνηθήξ πανάζηαζεξ
– Ο Σνηγςκμρανμύιεξ επηζηνέθεη…

Παναθμιμοζήζαμε μηα πμιύ ςναία ζεαηνηθή πανάζηαζε ζημ
θηκεμαημζέαηνμ: ΟΛΤΜΠΙΟΝ Τμ Νέμ ζέαηνμ Θεζ/κίθεξ
πανμοζίαζε με ηε Νεακηθή Σθεκή ημο ημ ένγμ ημο Βαγγέιε
Ηιηόπμοιμο: «Ο Σνηγςκμρανμύιεξ επηζηνέθεη».
Ο Τνηγςκμρανμύιεξ, ημ δηαθμνεηηθό ράνη, έδεηλε ζηα παηδηά ηεκ
απμδμπή ημο «άιιμο» θαη ημ ζεβαζμό ζημ δηαθμνεηηθό μέζα από
ηα έλη βηβιία ημο. Ήνζε ηώνα γηα πνώηε θμνά θαη ζημ ζέαηνμ
ακαδεηθκύμπκηαξ ςξ μεγαιύηενε ανεηή ηεκ «εκζοκαίζζεζε»,
δειαδή κα μπμνεί μ έκαξ κα μπαίκεη ζηε ζέζε ημο άιιμο θαη κα
ημκ θαηακμεί.
Ο ζθεκμζέηεξ Κονηάθμξ Ανγονόπμοιμξ, ακέβαζε ημ ένγμ με ηεκ
ηεπκηθή ημο μαύνμο ζεάηνμο, δεμημονγώκηαξ έκα μαγηθό βοζό.
Τα παηδηά παναθμιμοζώκηαξ ηεκ πανάζηαζε δεκ ήηακ παζεηηθμί
ζεαηέξ, αιιά ζοκενγάηεξ ημο Τνηγςκμρανμύιε, μ μπμίμξ
επέζηνερε γηα κα ζώζεη ημ βοζό…

2. Η ζεαηνηθή ζθεκή ημο ζπμιείμο μαξ
Σηε ζεαηνηθή ζθεκή ημο ζπμιείμο μαξ ηεκ μπμία
πνεζημμπμημύμε από θμηκμύ με ημ 6μ Νεπηαγςγείμ θαη ημ 3μ
Γομκάζημ (ζοζηεγάδμκηαη μαδί μαξ) ηα παηδηά μαξ ακέβαζακ
θέημξ δηάθμνεξ μηθνέξ παναζηάζεηξ ζημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ
ανπέξ Ιμοκίμο θαζώξ θαη ηεκ 28ε Οθηςβνίμο, ηεκ εμένα ημο
εμνηαζμμύ ημο Πμιοηεπκείμο, ηα Υνηζημύγεκκα, ηεκ 25ε
Μανηίμο θαη ηεκ Παγθόζμηα Ημένα ημο Παηδημύ.

3. Φεζηηβάι Παηδηθώκ Υμνεοηηθώκ ογθνμηεμάηςκ Δήμμο Γοόζμμο
16μ ΦΓΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΓΤΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ

Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ θαη Λοθείςκ ημο κ. Θεζ/κίθεξ

Σημ θεζηηβάι αοηό, ημ μπμίμ δημνγακώκεη θάζε πνόκμ μ
ύιιμγμξ Πηοπημύπςκ ηςκ πμιώκ Φοζηθήξ Αγςγήξ με
εηδηθόηεηα παναδμζηαθώκ πμνώκ Βόνεηαξ Γιιάδαξ, πήνε
μένμξ θαη ε πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ γηα 7ε
ζοκεπόμεκε πνμκηά, με 2 ημήμαηα θαη 35 πμνεοηέξ μαξ από ηηξ
Γ', Δ', Γ', ΣΤ' ηάλεηξ με μεγάιε πανά. Τεκ επημέιεηα ηεξ
μμάδαξ είπε ε θα Μπαδέμε Μανία.
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4. Φεζηηβάι Παηδηθώκ Υμνεοηηθώκ ογθνμηεμάηςκ Δήμμο οθεώκ
19μ ΦΓΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΓΤΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ

Σημ θεζηηβάι αοηό, ημ μπμίμ ζοκδημνγάκςζε με ημ Δήμμ
Σοθεώκ ημ Γνγαζηήνη Παναδμζηαθώκ Υμνώκ ΔαζθάιςκΝεπηαγςγώκ Θεζ/κίθεξ ζομμεηείπακ 160 ζογθνμηήμαηα, πήνε
μένμξ γηα 9ε ζοκεπόμεκε πνμκηά θαη ε πμνεοηηθή μμάδα ημο
ζπμιείμο μαξ με 2 ημήμαηα θαη 38 πμνεοηέξ μαξ ηεξ Α θαη Β
ηάλεξ, με μεγάιε πανά. Τα έζμδα δηαηέζεθακ ζηεκ «Υπενεζία
Αηόμςκ με Ακαπενία Σοθεώκ» θαη ημ «Σύιιμγμ Αζιμύμεκςκ
Αηόμςκ με Γηδηθέξ Ακάγθεξ “Ο Φίιηππμξ”». Τεκ επημέιεηα ηεξ
μμάδαξ είπε ε θα Μπαδέμε Μανία.

4. Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνςδία ημο ζπμιείμο μαξ
Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνςδία μαξ, ε μπμία απμηειείημ ημ ζπ.
έημξ (2010-11) από 35 μαζεηέξ ηεξ Γ' ςξ Σ' ηάλεξ θαη
κέα μμοζηθό με μνγακηθή ζέζε ζημ ζπμιείμ ηεκ θα Καιασηδή
Γοαγγειία ζομμεηείπε θέημξ με μεγάιε επηηοπία:
 Σε όιεξ ηηξ παναζηάζεηξ θη εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο.
 Σηε γημνηή οπμδμπήξ (Απνίιημξ 2011, ζημ Grand Hotel
Palace), ηςκ 37 λέκςκ εθπ/θώκ θαη 21 λέκςκ
μαζεηώκ από 13 εονςπασθέξ πώνεξ, ζηα πιαίζηα ημο
πνμγνάμμαημξ Eco-citizens of Common Europe, ζημ
μπμίμ ζομμεηείπαμε.
 Σημ πιαίζημ ηεξ ηειηθήξ δνάζεξ ημο εονςπ. ένγμο
MORE (music-orality-roots-europe), ζημ Μέγανμ
Μμοζηθήξ Θεζ/κίθεξ, ηέιε Μαΐμο 2011, ζηεκ έκανλε
εκόξ εονςπασθμύ ζομπμζίμο εθπ/ζεξ εθπαηδεοηώκ με
ζέμα: Traditional music as tool for intercultural
education (Η παναδμζηαθή μμοζηθή ςξ ενγαιείμ γηα ηε
δηαπμιηηηζμηθή εθπ/ζε).

5. Γπίζθερε ζημκ θηκεμαημγνάθμ
Παναθμιμοζήζαμε ηεκ θηκεμαημγναθηθή ηαηκία θηκμομέκςκ
ζπεδίςκ Toy Story 3 ζημ θηκεμαημγνάθμ: ΦΑΡΓΚΑΝΗ.
Λίγα ιόγηα γηα ηεκ ηαηκία: Με ημκ Andy κα έπεη πηα μεγαιώζεη
θαη κα εημημάδεη βαιίηζεξ γηα ημ θμιέγημ, ηα παηπκίδηα ημο
ανπίδμοκ κα αγςκημύκ βάζημα γηα ηεκ ηύπε ημοξ. Ο Woody
(Tom Hanks), μ Buzz (Tim Allen), μ Rex (Wallace Shawn), ημ
δεύγμξ Potato Head θαη μη άιιμη ήνςεξ ηςκ παηδηθώκ πνόκςκ
ημο αθεκηηθμύ ημοξ ειπίδμοκ πςξ δε ζα ηα λεπάζεη, αιιά
ηνέμμοκ μήπςξ βνεζμύκ ζε θακέκα θάδμ ζθμοπηδηώκ. Όηακ
ηειηθά βνεζμύκ ζε θάπμημ παηδηθό ζηαζμό ακάμεζα ζε άιια
παναηεμέκα παηπκίδηα, ζα ημοξ θαθμθακεί μεκ, ζα έπμοκ όμςξ
ηεκ ειπίδα όηη ζα βνμοκ αγάπε ζηα πένηα παηδηώκ πμο ηα έπμοκ
ακάγθε. Ή μήπςξ όπη; Ή μήπςξ μ Andy δεκ ηα έπεη γηα
πέηαμα, όπςξ κόμηδακ; Σε θάζε πενίπηςζε, ε πενηπέηεηα
άνπηζε θη... άληδε! Σμ γέιημ, ε δνάζε θαη ε ζογθίκεζε
πνμζθένζεθακ απιόπενα ζημοξ μηθνμύξ μαξ ζεαηέξ.
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6. «Οη πανμημίεξ παίδμοκ» - θίκεζε-παηπκίδη-μάζεζε-πανά

Α ηάλε

Β ηάλε

Γ ηάλε

Δ ηάλε

Γ ηάλε

Σ ηάλε

Σημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ, ηα παηδηά όιςκ ηςκ ηάλεςκ
ημο ζπμιείμο, πανμοζίαζακ ζημκ αύιεημ πώνμ θηκεηηθά
παηπκίδηα. Σηόπμξ ημοξ ήηακ ε εογεκή άμηιια, ε δηαζθέδαζε θη
όπη μ ακηαγςκηζμόξ.
Οη δομ γομκάζηνηεξ ημο ζπμιείμο θα Φαιηαμάιηα Βαΐα (πνςί)
θαη ε θα Αογένε Αζακαζία (μιμήμενμ), επηιέλακε κα
πανμοζηάζμοκ παηπκίδηα με ζέμα: «μη πανμημίεξ παίδμοκ». Τμ
θάζε παηπκίδη δειαδή είπε ημκ ηίηιμ μηαξ πανμημίαξ θαη ημ θάζε
παηπκίδη ήηακ δηαζθεοαζμέκμ πάκς ζε αοηή.
Η Α ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Όζα δε θηάκεη ε
αιεπμύ, ηα θάκεη θνεμαζηάνηα». Έκα παηδί από θάζε ημήμα, ε
αιεπμύ-θεκογόξ πνμζπαζμύζε κα πηάζεη ηα παηδηά πμο
ηνέπακε, θναηώκηαξ ζηα πένηα ημοξ από έκα μηθνό θώκμ, πμο
είπακε θιέρεη από ηε θςιηά ηεξ αιεπμύξ. Νηθεηήξ ημ ημήμα
πμο είπε μαδέρεη ημοξ πημ πμιιμύξ θώκμοξ.
Η Β ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «ηαιαγμαηηάζηαιαγμαηηά, γεμίδεη ε ζηάμκα ε πιαηηά». Μπνμζηά από
θάζε ημήμα ζε δομ ηζάνηζμεξ μμάδεξ, οπήνπε ζημκ 1 μ ζηαζμό
έκαξ θμοβάξ γεμάημξ με κενό θη έκα ζθμογγάνη θαη ζημ 2 μ
ζηαζμό έκα άδεημ μπμοθάιη. Νηθήηνηα μμάδα, όπμηα έβαδε πημ
πμιύ κενό ζε θάζε μπμοθάιη.
Η Γ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Όπμημξ θαεί ζημ
ποιό, θοζάεη θαη ζημ γηαμύνηη». Σε δοάδεξ ηνέπακε ηα
παηδηά πνμξ ημ θέκηνμ ηεξ αοιήξ, θναηώκηαξ από έκα γηαμύνηη.
Ο έκαξ με θιεηζηά μάηηα, ηάηδε ημκ άιιμκ πμο είπε ακμηπηά
μάηηα. Νηθήηνηα μμάδα, όπμηα ηειείςκε ηα γηαμύνηηα πνώηε.
Η Δ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Θα ζε πμνέρς
ζημ ηαρί». Μπνμζηά από θάζε ημήμα οπήνπακ ζθμνπηζμέκα
ηόζα ζηεθάκηα όζα ηα παηδηά μείμκ έκα. Με ημ ζύκζεμα, έπνεπε
κα ηνέλεη ημ θάζε παηδί ζημ ζηεθάκη ημο θη όπμημ δεκ
πνμιάβαηκε έβγαηκε έλς. Έηζη μ κηθεηήξ ημο θάζε ημήμαημξ
πέναζε ζημκ ηειηθό, όπμο εθεί ακαθενύπηεθε μ ηειηθόξ κηθεηήξ
ηεξ ηάλεξ.
Η Γ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Άιιαλε μ
Μακςιηόξ θη έβαιε ηεκ θάπα ημο αιιηώξ». Οη μαζεηέξ θάζε
ημήμαημξ έπνεπε κα κηύζμοκ με δηάθμνα νμύπα έκα ζομμαζεηή
ημοξ πμιύ γνήγμνα, αιιά θαη κα ημκ λεκηύζμοκ θαηόπηκ.
Νηθεηήξ, όπμημξ ημ πεηύπαηκε πνώημξ.
Η Σ ηάλε πανμοζίαζε ημ παηπκίδη με ηίηιμ: «Καιύηενα κα
ζμο βγεη ημ μάηη, πανά η’ όκμμα». Τα παηδηά πςνηζμέκα ζε
ηζάνηζμεξ απέκακηη μμάδεξ, έπνεπε ηνέπμκηαξ ημ θαζέκα κα
βνεη η ’όκμμα ημο μέζα από έκα θαιάζη, κα πάνεη έκα μακηειάθη
θαη κα ημ θνεμάζεη ζε έκα ζπμηκί πμο οπήνπε ζηα θαιάζηα ημο
μπάζθεη. Νηθήηνηα μμάδα όπμηα ηειείςκε πνώηε με ημ
θνέμαζμα ηςκ μκμμάηςκ.
Σηεκ ανπή ηςκ αζιεηηθώκ παηπκηδηώκ ηα θμνίηζηα ηεξ Γ θαη ΣΤ
ηάλεξ πανμοζίαζακ δηθέξ ημοξ μμκηένκεξ πμνμγναθίεξ.
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AΘΘΓ ΔΡΑΣΕΡΖΟΣΕΣΓ ΗΖ ΓΠΖΗΓΨΓΖ
(ζπμιηθό έημξ 2010-11)
1. Παγθόζμηα εμένα αθηενωμέκε ζημοξ Ρμμά (Σζηγγάκμοξ)
Με αθμνμή ηεκ 8ε Απνηιίμο ςξ παγθόζμηα μένα ηςκ ΡΟΜΑ
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 Μαιηβίηζε
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-Κεδεμόκςκ 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 Νίθε 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 Μεζμγεηαθήξ 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 ΜΕΝ γίκμομε Παπύζανθμη;-Ση είκαη ε
Μεζμγεηαθή Δηαηνμθή-Πμηα είκαη ε ποναμίδα ηεξ
Τγηεηκήξ Δηαηνμθήξ;-Ση είκαη ηα Μεηαιιαγμέκα Σνόθημα
(Γ.Σ.Ο.)-Γηαηί ηα ιέκε έηζη;-Ση είκαη μ Καηακαιςηήξ;-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.
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3. Δεμμηηθή Βηβιημζήθε – Ε γηαγηά δηαβάδεη παναμύζηα
Λίγεξ 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 ΚΑΠΕ
ημο Δήμμο μαξ. Σα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα απμιαύζμοκ
πνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα με ηε ζοκμδεία μμοζηθώκ
μνγάκςκ από ηα μέιε ημο ΚΑΠΕ, θαζώξ θαη κα ζοδεηήζμοκ
μαδί ημοξ.
ηε ζοκέπεηα, ηα παηδηά θάζηζακ όια ζε θύθιμ ζε έκα
ηενάζηημ παιί θαη μία θονία ημο ΚΑΠΕ 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 Κνήηεξ, Ε ζπειηά ηεξ γμνγόκαξ,
Καζζάκδνα, ε μάκηηζζα ηεξ Σνμίαξ
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5. Εμενήζηα εθδνμμή ημο ζπμιείμο γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11
Σμ ζπμιείμ πναγμαημπμίεζε ζηηξ 6/6/2011 ηεκ εηήζηα εμενήζηα
εθδνμμή ημο ζηε ΛΑ ΠΛΑΔΑ, 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.

6. Απόθνηεξ
Όπςξ θάζε πνόκμ, έηζη έγηκε θαη θέημξ, μ απμθνηάηηθμξ
πμνόξ ημο ζπμιείμο μαξ, μ μπμίμξ δημνγακώζεθε από ημ
ζύιιμγμ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ. ομμεηείπακ ζε αοηόκ
δςνεάκ όια ηα παηδηά ημο ζπμιείμο. Μπμνεί ημ
Κανκαβάιη 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 ή απιά κα
γημνηάζεη ηεκ αγάπε ημο γηα ηε δςή. Παηδηά, γμκείξ θαη
δάζθαιμη ζομμεηείπακ με μεγάιμ θέθη θαη πανά.
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΜΗΝΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΔΓΛΙΟΤ-ΓΤΟΜΟΤ
16Ο ΦΓΣΙΒΑΛ ΠΑΙΔΓΙΑ
ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2010-11
ΚΟΡΔΓΛΙΟ-ΘΓ/ΝΙΚΗ, Ο ΔΡΟΜΟ ΣΗ ΠΡΟΦΤΓΙΑ
ΠΟΤ ΥΟΡΓΦΑ ΚΑΙ ΣΡΑΓΟΤΔΗΑ
ΜΙΑ ΜΟΤΙΚΟΘΓΑΣΡΙΚΟΥΟΡΓΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ
…Ιηα

ηζημνία μηθνή μα ζεμακηηθή θη επίθαηνε ζοκάμα. Ο δνόμμξ ηεξ πνμζθογηάξ εκόξ ακζνώπμο από
ημοξ ηόζμοξ πμιιμύξ πμο πενπάηεζε από ημ Ημνδειηό ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ ωξ ηε Θεζζαιμκίθε. Θα
αθμύζμομε ηηξ ζύμηζέξ ημο, κα κμζηαιγεί ζηηγμέξ θαζεμενηκέξ, γημνηηκέξ …θαη λαθκηθά θωηηά,
θαηαζηνμθή, λενηδωμόξ ζε μηα μόκμ ζηηγμή θαη ηεκ επόμεκε κα βνίζθεηαη πωνίξ παηνίδα, πωνίξ ζπίηη,
πωνίξ ζογγεκείξ θαη μηθμγέκεηα, πμιιέξ θμνέξ μόκμ με έκα εηθόκηζμα ζηα πένηα θη έκακ αγώκα, κα
δήζεη. … Γοηοπώξ ε μάκα ΓΘΘΑΔΑ ημοξ αγάπεζε με ημκ θαηνό θη όιμη μαδί δοκαμώζακε ημκ θμνμό
πμο ιέγεηαη ΠΑΣΡΖΔΑ…
σμμεηείταμ:
Σα παηδηά ηεξ παναδμζηαθήξ πμνεοηηθήξ μμάδαξ (73 πμνεοηέξ ηεξ Α' ωξ Σ' ηάλεξ) ζε
παναδμζηαθμύξ & ιαϊθμύξ πμνμύξ, ε θα Ιπαδέμε Ιανία θαη ε θα Δέζπμηκα Ιαθνίδμο.
Σα ομόμαηα ηωμ 73 μαθηηώμ-τορεσηώμ ηης παραδοζιακής τορεσηικής ομάδας (αλθαβ. ζειρά):
A' ηάλε (19): Αιελέεβα Ιανία, Απμζημιίδμο Γιέκε, Βανδμπμύιμο Αζακαζία, Γιεοζενηάδεξ Ιηπάιεξ,
Ηαιαϊηδή Χνηζηίκα, Ηαναπάκηζη Ιανηκέια, Ηαηζαβάθε ηεθακία, Ημοιθόβα Αιίκα, Ηώηζμξ Σάζμξ,
Θαδανίδμο Έιεκα, Ιειηδμκηώηε Ακαζηαζία, Ιηπαειίδεξ Θεόδωνμξ, Καμομίδμο Ιανία, Πεηαιίδμο
Ιανία, αιηζίδεξ Ζωάκκεξ, ωηενάθμξ Θάδ., Σναϊακμύ Ρεβέθθα, Φηδμάκη Γνζηέικηα, Φηιηππίδεξ Ακη.
Β' ηάλε (19): Αζιακίδμο Ιανία, Γιεοζενηάδμο Θεμδώνα, Θεμδωνίδεξ Πέηνμξ, Ηαννάξ Παΐζημξ,
Ηαζηάνα Ιανηάκζε, Ηαθθάκη Χνηζημθόνα, Ημθηκκμμάηεξ Πμιύβημξ, Ημοκημονγηάκκε Ιανία, Ιειθμκηάκ
Βαιένηα, Ιπέϊηηα αμπίκα, Ιπεθίνη Ηεβίκ, Κημμμηζίδεξ Βαζίιεξ, Πακηειώκα Ακζμύια, Παπία
Γιεάκα, ηδενμπμύιμο Φωηεηκή, Σζαθηιηώηεξ Αζακάζημξ, Σζαθηιηώηεξ Ηωκ/κμξ, Σζέπα Θμνέκηζμ,
Φαπηνίδμο Κηθμιέηα.
Γ' ηάλε (16): Γεναθάθεξ Ζμνδάκεξ, Γηακκάθ Θεοηένεξ, Ζγκαηηάδεξ Πακαγηώηεξ, Ηαηζαβάθε
Ηαηενίκα, Ηαηζαβάθεξ Άθεξ, Ηαηζαβάθεξ Βαγγέιεξ, Ημοημηδίδμο Ακαζηαζία, Ημύζε Ακζή, Ιαονμοδή
Ωναία, Ιέμμο Βαζηιηθή, Ιπαιάζθαξ Χανάιαμπμξ, Πακηειώκα Γιεοζενία, όκμοξ Χνηζηίκα,
Σζαθηιηώηε Γοαγγειία, Φηιηππίδεξ Θεοηένεξ, Φοκηακάθε Ακαζηαζία.
Δ' ηάλε (5): Ηαθθέξ Δεμήηνεξ, Ημοηζμύνα Αζακαζία, Θηάπε Αζακαζία, Παπαδόπμοιμξ Βαζίιεξ,
Παπαθώζηα Βαζηιηθή.
Γ' ηάλε (7): Ημοκημονγηακκή Ρμδή, Ημύζεξ Γεώνγημξ, Ιανγανηηάνη Ραΐζα, Παπαδόπμοιμξ ηάζεξ,
Πόηζη Χνηζηίκα, αμακίδμο Θεμδώνα, Σαπακίδεξ Πακαγηώηεξ.
Σ' ηάλε (7): Δαγθμπμύιμο μθία, Γιεοζενηάδμο ομέια, Ημοιεμάκεξ Ηωκ/κμξ, Ιαζηνμμακώιεξ
Θεόδωνμξ, Πεηαιίδεξ Ζμνδάκεξ, ανμαδάθεξ Θεμδόζεξ, Σζαθίνε Ηωκ/κα.
Τπεύθσμη εκδήλωζης: Ε Ιπαδέμε Ιανία (πμνμδηδάζθαιμξ ζπμιείμο), ε μπμία επημειήζεθε ηεκ όιε
εθδήιωζε, ηα θείμεκα θαη ημοξ πμνμύξ.
Μοσζικοί: Θαμύημ: Κάηζημο μθία, Ιπμοδμύθη: Κάηζημξ Ακηώκεξ, Βημιί: Ιπιέηζμξ Αιέλακδνμξ,
Ηνμοζηά-θηζάνα-ηναγμύδη: Σζμιέθαξ Δεμήηνεξ, Σναγμύδη: Δμύθα Ηαηενίκα
Γσταριζηούμε για ηη βοήθειά ηοσς: Σεκ Ακηηδήμανπμ Παηδείαξ ημο Δήμμο Ημνδειημύ-Γοόζμμο θα
αββίδμο Αβνόνα, ημκ Πνόεδνμ ημο Πκεομαηηθμύ Ηέκηνμο θαη ηεξ Δεμμηηθήξ Γπηπείνεζεξ ημο
Δήμμο Ημνδειημύ-Γοόζμμο θ. Παπαδόπμοιμ Θεμθάκε, ημκ θ. Ηεζόγιμο Ζάθωβμ (ζύδογμ ηεξ θαξ
Ιπαδέμε) θαη ηεκ θα Δέζπμηκα Ιαθνίδμο γηα ηεκ όιε μνγάκωζε ηωκ μμάδωκ ζηα παναζθήκηα, ηεκ θα
Χνύζα Ιηπαιμύδε-Παπαδμπμύιμο (μεηένα μαζεηή ημο ζπμιείμο) γηα ηα παιηά ακηηθείμεκα πμο
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έκηοζακ ημ ζθεκηθό θαη ηεκ πανάζηαζε θαη γηα ηεκ πμιύηημε βμήζεηά ηεξ ηα ηειεοηαία πνόκηα, ηεκ
πνόεδνμ ημο οιιόγμο Γμκέωκ & Ηεδεμόκωκ θα Βόηζε Ιανίκα θαη ηα μέιε ημο Δ.. (Δέθμο
Ακαζηαζία, Ηαζζάνε Χνηζηίκα, Πακαγηωηίδμο Γιηζάβεη, ανβακίδμο Φωηεηκή, Σαιαηά Ζωάκκα,
Χαηδή-Παπαδμπμύιμο ηαονμύια) πμο βμήζεζακ θαζόιε ηε δηάνθεηα ηεξ πνμκηάξ ιύκμκηαξ
πνμβιήμαηα πμο πανμοζηάδμκηακ θαζώξ θη όιμοξ ημοξ δαζθάιμοξ ημο ζπμιείμο.
ηο ηέλος ηης εκδήλωζης ο ύλλογος Γομέωμ ηίμηζε:
Σηξ μαζήηνηεξ: Θεμδωνίδμο Ηωκ/κα (Σ ηάλε, αζπμιείηαη με ηεκ εκόνγακε γομκαζηηθή), Σδηώνα
Δήμεηνα (Σ ηάλε, ζπμιείηαη με ηεκ θμιύμβεζε), Σμπμύδε Κηθμιέηα (Γ ηάλε, αζπμιείηαη με ηεκ
αθνμβαηηθή γομκαζηηθή) πμο θάκμοκ πνωηαζιεηηζμό, έπμοκ επηηοπίεξ θαη ηημμύκ με ημ όκμμά ημοξ ημ
ζπμιείμ μαξ.
Γπίζεξ επεηδή ημ ζπμιείμ ζομμεηείπε με μεγάιε επηηοπία από ημ 2009-2011, ζημ Γονωπαϊθό
Πνόγναμμα Comenius-Πμιομενείξ πμιηθέξ ομπνάλεηξ, με άιια 15 ζπμιεία ηεξ Γονώπεξ, με ηίηιμ:
Eco Citizens of Common Europe-Οηθμπμιίηεξ ηεξ Ημηκήξ Γονώπεξ, μ ύιιμγμξ Γμκέωκ &
Ηεδεμόκωκ, ακαγκωνίδμκηαξ ηεκ πνμζθμνά ηωκ δαζθάιωκ ημο ζπμιείμο, απμθάζηζε κα ηημήζεη ηηξ
θεξ Ιάπε Ηεζθηιίδμο θαη Ιανηάκζε Ιπαζιή, ωξ εθπνόζωπμη ημο οιιόγμο Δηδαζθόκηωκ, θαη
ζοκημκίζηνηεξ ημο πνμγνάμμαημξ, γηα ηε μεγάιε πνμβμιή ημο ζπμιείμο ζηεκ Γονώπε, θαζώξ θαη ηεκ
θα Judith Bomas από ηε Γενμακία, ωξ Comenius Assistantship ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11, ζημ
ζπμιείμ μαξ.

Έμα μεγάλο Μπράβο!!!
ζε όλα ηα παιδιά ποσ πήραμ μέρος ζηημ παράζηαζη, ήηαμ καηαπληκηικά
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Οη εθδόζεηξ μαξ

2002 ωξ 2011 Ο θόζμμξ ζηα
μάηηα ηωκ παηδηώκ (εθεμενίδα)

2004-ζηα πιαίζηα Εονωπαϊθμύ
Πνμγνάμμαημξ Comenius (βηβιίμ)

2005-ζηα πιαίζηα Εονωπαϊθμύ
Πνμγνάμμαημξ Comenius (βηβιίμ)

2005–Ημενίδα 6 Δηαπμιηηηζμηθώκ
Δεμμηηθώκ Ν. Θεζ/κίθεξ (βηβιίμ)

2006-ζηα πιαίζηα Εονωπαϊθμύ
Πνμγνάμμαημξ Comenius (βηβιίμ)

2008–Δηαπ. Εθπ/ζε (Νόμμη,Υ.Α.
Εγθύθιημη, Πιενμθμνίεξ) (βηβιίμ)

2007 – εηθμκμγναθεμέκμ ιεληθό ζε 6 γιώζζεξ (θανημπαηπκίδη)
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2009- Όηακ ημ ζπμιείμ ακμίγεη
πανάζονα ζημκ θόζμμ… (βηβιίμ)

2007 – Παηπκίδηα πωνίξ Σύκμνα (βηβιίμ)

2010-Όηακ ημ ζπμιείμ
δεμημονγεί αλίεξ (βηβιίμ)

2008- ζηα πιαίζηα ημο Πνμγνάμμαημξ Καιιηπάηεηνα
(θανημπαηπκίδη ζε 6 γιώζζεξ)

2010-Τμ κενό ηεξ δωήξ (βηβιίμ)
(Das Wasser des Lebens)

2009- Γιωζζμ…μαγεηνέμαηα – Γεύζεηξ ημο Κόζμμο (βηβιίμ)

2010-Τμ επμπηηθό & δηδαθηηθό
οιηθό ημο ζπμιείμο (βηβιίμ)
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2009– ημ πνώημ μαξ μμοζηθό CD με 12 ηναγμύδηα από 11 πώνεξ
ημο θόζμμο, επμγναθεμέκμ ζε Studio

2011-Έκα ζπμιείμ γηα όιμοξ
(βηβιίμ)

θαηεβάζηε ηώνα δωνεάκ
όιεξ ηηξ εθδόζεηξ μαξ
(downloads) από ηε
βναβεομέκε ηζημζειίδα
ημο ζπμιείμο:
http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr

2006 ωξ 2011 έκηοπμ με όια ηα
βηβιία ηεξ παηδηθήξ δακεηζηηθήξ
βηβιημζήθεξ ημο ζπμιείμο
(δίκεηαη ζε θάζε μαζεηή)
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2011-Έζημα – Customs
Coutumes – Gebräuche (βηβιίμ)

