
 8 

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 παηπκίδηα-

δηαγςκηζμμί). 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 μέκα είκαη πμιύ ζεμακηηθό κα 

γκςνίδς όηη μη μαζεηέξ μαξ αγαπάκε ημ ζπμιείμ. Θέιμομε 

κα ημοξ πνμζθένμομε θάηη ημ μπμίμ κα πενημέκμοκ με 

ακοπμμμκεζία!» Αοηά μμο είπε μ Δ/κηήξ, θ. ηένγημξ 

Παπαδυπμοιμξ, υηακ πήγα ζημ γναθείμ ημο γηα κα ημο δείλς 

ηηξ θςημγναθίεξ πμο ηνάβελα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

εθδνμμήξ μαξ ζημ έιη με ημοξ απυθμηημοξ μαζεηέξ ηεξ Σ. 

«Ηάζε πνςί πνμζπαζώ κα δώζς ζημοξ μαζεηέξ μμο ηεκ 

αίζζεζε όηη είκαη πενηζζόηενμ από εοπνόζδεθημη ζημ 

ζπμιείμ» μμο ελήγεζε ε μέκημνάξ μμο θα Δςή Ιαιηβίηζε (ε 

δαζθάια ηςκ Αγγιηθχκ), ηηξ πνχηεξ μμο μένεξ ζημ ζπμιείμ. 

Όηακ πνμζπαζχ κα ζοκμρίζς υια υζα βίςζα ζηε δηάνθεηα 
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ηςκ ηειεοηαίςκ 7 μεκχκ ζημ ζπμιείμ, αοηέξ μη δφμ 

πνμηάζεηξ μμο ένπμκηαη ζημ μοαιυ, γηαηί απυ ηεκ πνχηε μμο 

μένα ζηε Θεζ/κίθε, θαη ζημ ζπμιείμ, ακηηιήθζεθα ημκ ηνυπμ 

με ημκ μπμίμ αοημί μη θαιυθανδμη άκζνςπμη, εδχ μέζα 

ακηημεηςπίδμοκ μ έκαξ ημκ άιιμ θαζχξ θη εμέκα.  

Ιηα θαη δεκ είπα ένζεη πμηέ πνηκ ζηεκ Γιιάδα μφηε ήμμοκ ζε 

ζέζε κα μηιήζς ή κα δηαβάζς μία ιέλε ζηα ειιεκηθά, ήηακ 

άζθεζε ζάννμοξ κα μεηαθμμίζς ζηε Θεζ/κίθε θαη κα 

βμεζήζς ζηε δηδαζθαιία ηεξ αγγιηθήξ θαη γενμακηθήξ 

γιχζζαξ ζε έκα εκηειχξ κέμ πενηβάιιμκ. Γοηοπχξ μ δ/κηήξ 

θη μη ζοκάδειθμί μμο ήηακ πμιφ θηιυλεκμη θαη με έθακακ κα 

αηζζάκμμαη εοπνυζδεθηε θαη γεμάηε αοημπεπμίζεζε. 

Ηαζεμενηκά με νςημφζακ ακ ήηακ υια θαιά. Οη αγθαιηέξ θαη 

ηα παμυγεια ηςκ παηδηχκ ήηακ απυδεηλε ηεξ εθηίμεζήξ ημοξ 

ζημ πνυζςπυ μμο. Ιμο άνεζε κα δμοιεφς με μηθνέξ μμάδεξ 

μαζεηχκ, θαζχξ θαη κα παναθμιμοζχ μαζήμαηα ή κα βμεζχ 
ζε δηάθμνεξ ενγαζίεξ. Υάνε ζηε βμφιεζε ηςκ εθπ/θχκ θαη 

ηςκ γμκέςκ κα μνγακχκμοκ δηάθμνεξ θμηκςκηθέξ εθδειχζεηξ 

θαη γημνηέξ, ημ ζπμιείμ μαξ ήηακ θάηη πενηζζυηενμ απυ έκαξ 

ηυπμξ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ. Κηχζς ζακ κα είμαη θη εγχ 

έκα θμμμάηη αοημφ ημο ζπμιείμο.  

Ήηακ οπένμπμ κα αηζζάκμμαη πυζμ πνυζομμη ήηακ ηυζμη 

πμιιμί μαζεηέξ, δάζθαιμη θαη γμκείξ κα γκςνίζμοκ εμέκα, ημκ 

πμιηηηζμυ μμο θαη ημκ ηνυπμ ζθέρεξ μμο. Δς ζηε Θεζ/κίθε 

εδχ θη 8 μήκεξ θη έπς ζοκακηήζεη πμιιμφξ ακζνχπμοξ, υπη 

μυκμ απυ ηεκ Γιιάδα, αιιά θαη απυ υιμ ημκ θυζμμ. Ι’ αοηά 

πμο έπς δεη, θαηάιαβα πυζμ ζεμακηηθή είκαη ε ακηαιιαγή 

ηδεχκ ζπεηηθά με ηεκ εθπαίδεοζε θαη ηεκ θμηκςκία μαξ. 

Αιιά δεκ ήηακ μυκμ ε πανμοζία μμο ζημ ζπμιείμ πμο ηυκηδε 

ημ δηαπμιηηηζμηθυ παναθηήνα ημο, ή ημ «Good morning, Miss, 

how are you?», πμο αθμογυηακ απυ παηδηά δηαθμνεηηθχκ 

εζκχκ. Ήμμοκ πάκηα ειεφζενε κα θένς ζημ ζπμιείμ, ημοξ 

‘δηεζκείξ’ θίιμοξ μμο απυ ημ ζπίηη ή ημ Πακεπηζηήμημ θαη 

είμαη βέβαηε υηη αοηή ε υμμνθε θαη θηιηθή ζηάζε πνμξ ημοξ 

αιιμδαπμφξ εκηζπφεη ηεκ θαηακυεζε ακάμεζα ζημοξ ιαμφξ 

θαη απμηνέπεη ηεκ λεκμθμβία. Γπίζεξ, είμαη εοηοπήξ θαη 

εογκχμςκ πμο μμο δυζεθε ε εοθαηνία κα γκςνίζς απυ 

πνχημ πένη ημκ εθπιεθηηθυ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ημ ζπμιείμ 

μαξ θαιςζυνηζε ημοξ 21 μαζεηέξ θαη 37 εθπ/θμφξ απυ 13 

πχνεξ ηεξ Γονχπεξ. Όιμη αοημί μη μήκεξ πμο πέναζακ ηυζμ 

γνήγμνα ήηακ πιμφζημη ζε οπένμπεξ εμπεηνίεξ, υπη μυκμ ζε 

ζπέζε με ηα δηαθμνεηηθά εθπ/θά μαξ ζοζηήμαηα, αιιά θη 

ακαθμνηθά με ηεκ αιιειεγγφε θαη ηε θηιία μεηαλφ ηςκ εζκχκ. 

Έμαζα πμιιά γηα ηα εηδηθά πνμβιήμαηα ηυζμ ημο ζπμιείμο 

υζμ θαη ηεξ Γιιάδαξ, θη είμαη πεπεηζμέκε υηη ήηακ πμιφ 

πνήζημμ κα ένζς ακηημέηςπε θαη κα ζοδεηήζς αοηά ηα 

πνμβιήμαηα με ημοξ ζοκαδέιθμοξ μμο. Γίκαη ελαηνεηηθά 

δύζθμιμ γηα μέκα κα πς ακηίμ ζε όιμοξ εζάξ, αιιά ήδε 

λένς ηη ζα πάνς πίζς μαδί μμο: ημ πμνό, ημ ηναγμύδη, 

ημ θαγεηό θαη ημ γέιημ. Πε ζηάζε ημο κα θάκμομε ηα 

πνάγμαηα "όιμη μαδί"! Θα ήζεια κα ζαξ εοπανηζηήζς υιμοξ 

γηα ηεκ οπμζηήνηλή ζαξ θαη ημ πνμζςπηθυ ζαξ εκδηαθένμκ.  
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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.  

Οηεκ 3ε 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. 
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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 – εθπ/θέξ επηζθέρεηξ 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 ζπμιείμο- 

μηθμγέκεηαξ» ημ ζπμιείμ μαξ πναγμαημπμίεζε ηηξ παναθάης 

πανεμβάζεηξ θαη δναζηενηυηεηεξ (οπεφζοκεξ ηεξ δνάζεξ ζημ 

ζπμιείμ μαξ ε θα Σμοηδηάνε Ακηςκία, οπμδηεοζφκηνηα θαη ε 

θα Αζιακίδε Κάζηηα, δαζθάια ηεξ Σ.Τ.): 

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 

http://www.diapolis.auth.gr/
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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 Ημνδειημφ- 

Γουζμμο. 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 ειιεκμ-

αγγιμ-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; Γίζαη θαιά; Are you well? 

Άθθαηε Έια εδχ Come here 

Παΐ Κενυ  Water  

Ιμφηζη  Φηιί  Kiss  

Άθηε κηάθηε γηεθ μμφηζη Έια κα μμο δχζεηξ έκα θηιί Come and give me a kiss. 

Κη μα γθαβ Δε ζέις I don’t want 

Κηη θάθημοθε ’ αγαπχ I love you 

Καξ Φεφγεηξ You go 

Σνάκηαθ θμφνζα Οδεγχ αοημθίκεημ I drive a car 

Ιε ηδαθ ζπμιείμ Πεγαίκς ζημ ζπμιείμ I go to school 

Ιπανυ Ιεγάιμ Big  

Υμονκηυ Ιηθνυ  Small  

Ιμ θεν ζε μπανυ Σμ ζπίηη μμο είκαη μεγάιμ My house is big 

Αιηάβα Σμοαιέηα WC, bathroom 

Ιε ηδαθ άκηη αιηάβα Πάς ζηεκ ημοαιέηα I go to the bathroom 

Ιμοθέηα Υαιί  Carpet  

Ιάκθεη ηενη κάθημοθε γηεθ 

μμοθέηα; 

Κα ζμο πανίζς έκα παιί; Do you want me to give 

you a carpet? 

Οοναβάθ Φμνάς I wear 

Πακημοιάβα Πακηειυκη Trousers  

Φακέια Ιπιμφδα Blouse  

Φμφζηα  Φμφζηα  Skirt  

Θαηζυ Ηαιυ Good 

Ιπμοη μπαπηαιυ Πμιφ ηοπενυ Very lucky 

Πηνκυ Έλοπκμ Clever  

Ιπνμοζμφμ Βνμπή Rain 

Γηθ Υηυκη Snow  

Κηέμακ Δχζε μμο Give me 

Κηέμακ με θιίηζμνα Δχζ’ μμο ηα θιεηδηά μμο Give me my keys 

Πηάθ θαθάβα Πίκς θαθέ I drink coffee 

ίθενη  Δάπανε  Sugar  

Παμπάγη Ιήιμ Apple  

Ανκυ Αβγυ Egg  

Ηαη Φαιίδη Scissors  

Ηαιηανηέ Αζηοκμμία Police 

έβαθ πάμμ θνεβάηη Ημημάμαη ζημ θνεβάηη  I sleep in bed 

Ιπέζαθ κηέιε Ηάζμμαη θάης I sit down 

Ιαγθάθ ηε καζάθ Θέις κα θφγς I want to go 

Ηαηζάμακ ηε ζμβάθ Θα πάς κα θμημεζχ I’ll go to bed 

Ηαηζάθηε πεηναβάμακ Θα πάς βυιηα I’ll go for a walk 

οιηάβαθ Ηνοχκς I’m cold 

Ηα γηα δηίβιεκ ζακ θάη γηεθ 

οπμιμγηζηή 

Θα ηα γνάρς υια ζημκ οπμιμγηζηή I’ll write everything on 

the computer 

Ννόζςπμ 

Γηαθά Ιάηηα Eyes 

Καθ Ιφηε Nose 

Βμοζηά Υείιε Lips  

Πμοβά Φνφδηα Eyebrows  
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Δώα 

Σδμοθέι θφιμξ Dog  

Ιάηζηθα Γάηα Cat 

Ιαηζυ Φάνη Fish 

Σζηνηθιί Πμοιί Bird 

Αγειάδα Αγειάδα Cow 

νώμαηα 

Θμιυ Ηυθθηκμ Red 

Ιπιε Γαιάδημ  Blue 

Ηαιυ Ιαφνμ Black 

Πανκυ1 Άζπνμ  White  

Ηαιή θμφνζα Ιαφνμ αμάλη Black car 

Ανηζμμί 

Γηεθ Έκα One 

Κημοη Δομ  Two  

Σνηκ  Σνία   Three  

Ζζηάν  Σέζζενα  Four  

Πακηξ  Πέκηε  Five  

μθ  Έλη  Six  

Γθηά  Γθηά  Seven  

Οπηυ  Οπηχ  Eight  

Γκηά  Γκκηά  Nine  

Κηεξ  Δέθα  Ten  

Κηεξ μο γηεθ Έκηεθα  Eleven  

Κηεξ μο κημφη Δχδεθα  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   

 

 
 

  
 

 

http://ekped.gr/
http://ekped.gr/
http://e-diktyo.eu/
http://e-diktyo.eu/
http://e-diktyo.eu/
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.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 


