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1 – Γξάςηε κία πεξίιεςε ηεο θαηλνηόκνπ δξάζεο (ζως 1 σελίδα).
ηδ δφζημθδ επμπή πμο γμφιε, ζηδκ μπμία δ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ
ακαθχκεηαζ ζημκ αβχκα ηδξ πνμζανιμβήξ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ γςήξ, υπμο ημ άβπμξ,
ηα αδζέλμδα ηαζ μζ αζμηζηέξ ακάβηεξ επζηναημφκ έκακηζ ηςκ πκεοιαηζηχκ ακδζοπζχκ,
ζήιενα, πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ θμνά, οπάνπεζ ακάβηδ βζα θίβεξ κυηεξ
αζζζμδμλίαξ ηαζ εθπίδαξ βζα υθμοξ ιαξ, αθθά ηονίςξ βζα ηα κέα παζδζά πμο έπμοκ
βίκεζ, άεεθά ημοξ, δέηηεξ απαζζζυδμλςκ ιδκοιάηςκ ηαζ «εφιαηα» ημο πανάθμβμο
ηυζιμο πμο ηθδνμδμηήζαιε ειείξ μζ ιεβαθφηενμί ημοξ. Μέζα, θμζπυκ, ζ΄ αοηυ ημ,
ζοκεπχξ, δζαιμνθμφιεκμ πενζαάθθμκ, μζ κέμζ ιαξ πνέπεζ κα ζηδνζπημφκ , κα
εκηαπεμφκ μιαθά ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ηαζ κα εκζζποεμφκ ζημκ αβχκα ημοξ, βζα
πνυμδμ ηαζ εοδιενία. Αοηυ ημ νυθμ ιπμνεί κα ακαθάαεζ δ Σέπκδ, πμο ςξ ημζκςκζηυ
θαζκυιεκμ, ςξ ημζκςκζηή θεζημονβία, έπεζ ηδ δφκαιδ κα ηαθθζενβεί, κα ορχκεζ, κα
ιμνθχκεζ ηαζ κα δζαιμνθχκεζ ημοξ πμθίηεξ ημο «αφνζμ».
Με βκχιμκα αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ, μιάδα ιαεδηχκ ημο ζπμθείμο ιαξ- ιε ηδκ
πνμζςπζηή ιμο

ηαεμδήβδζδ

ηαζ

ζοκημκζζιυ- ζηα πθαίζζα

πμθζηζζηζημφ

πνμβνάιιαημξ πμο εβηνίεδηε ηαζ οπμζηδνίπηδηε απυ ημ φθθμβμ Γζδαζηυκηςκ,
απμθαζίζαιε κα ακαθάαμοιε ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ αθζενχιαημξ ζημ ιεβάθμ πμζδηή
Νζηδθυνμ Βνεηηάημ, κα ιεθεηήζμοιε ηδκ πμθοηφιακηδ γςή ημο ηαζ ηδκ ηυζμ
ζοκοθαζιέκδ ι΄ αοηή πμίδζή ημο.

ελ. 1 από 27

Ζ ιεθέηδ, δ ένεοκα, δ επίζηερδ ζηα πχιαηα ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ ημο, δ
επαθή ιε ανπεζαηυ οθζηυ ηαζ ιε άημια πμο ημκ βκχνζζακ, απμηέθεζακ έκα πθμφζζμ
οθζηυ πμο ζοιπθήνςζε ημ παγθ εκυξ ακενχπμο αθζενςιέκμο, ζε υθδ ημο ηδ γςή,
ζηδκ αβάπδ βζα ημκ άκενςπμ. Σμ επζζηέβαζια υθμο αοημφ ημο εβπεζνήιαημξ ήηακ δ
εηδήθςζδ-αθζένςια πμο δζαηνακχεδηε ζημ «Αθελάκδνεζμ» οκεδνζαηυ Κέκηνμ
Λμοηναηίμο, ηδκ 1δ Φεανμοανίμο 2013, ζε έκα εενιυ ημζκυ, απμηεθμφιεκμ απυ
βμκείξ,

ζοββεκείξ,

πνμζηεηθδιέκμοξ.

θίθμοξ,
Δηηυξ

ιαεδηέξ,
απυ

ημ

ηαεδβδηέξ

ηαζ

πμθθμφξ

εεςνδηζηυ-θζθμθμβζηυ

άθθμοξ

πενζεπυιεκμ,

πανμοζζάζηδηακ ιεθμπμζδιέκα πμζήιαηά ημο ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ ζοιιεηείπακ
ηαζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε αβάπδ ηαζ βκχζεζξ ζηδ ιμοζζηή ηαζ ημ ηναβμφδζ. Γζα ηδκ
οθμπμίδζδ αοηήξ ηδξ δνάζδξ, οπήνλε ζοκενβαζία ιε ημ φθθμβμ Γμκέςκ, ιε
ημπζημφξ θμνείξ ηαζ ανςβή απυ ηαεδβδηέξ ημο ζπμθείμο ιαξ ηαζ ζε δεζηυ ηαζ ζε
πναηηζηυ επίπεδμ.
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2 – Πεξηγξάςηε ην πώο πξνέθπςε ε θαηλνηόκνο δξάζε (1 έσο 2 ζειίδεο).
Ζ επζθμβή ιμο –βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ζπμθείμο - κα αζπμθδεχ πενζζζυηενμ, ζημ
ςνμθυβζμ πνυβναιιά ιμο, ιε άθθα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα, ιμο έπμοκ ζηενήζεζ, ηα
ηεθεοηαία πνυκζα, ηδ δοκαηυηδηα ηδξ επαθήξ ιε ημ ιάεδια ηδξ Λμβμηεπκίαξ, έκακ
ημιέα πμο αβαπχ ζδζαίηενα. Έηζζ, δ ακαηήνολδ ημο 2012, ςξ έημοξ αθζενςιέκμο ζημ
Ηςαδθαίμ εκυξ ιεβάθμο πμζδηή, ημο Νζηδθυνμο Βνεηηάημο, ήηακ βζα ιέκα δ ηαθφηενδ
εοηαζνία κα ακαθάας, εηηυξ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαηυξ ιμο, αοηυ ημ πμθζηζζηζηυ
πνυβναιια, πμο εα έδζκε, πανάθθδθα, ζημζπεία επζηαζνυηδηαξ ζημ εβπείνδιά ιμο. H
πνχηδ ακαγήηδζδ οθζημφ βζα ηδ γςή ηαζ ημ ένβμο ημο Βνεηηάημο, ιε εκηοπςζίαζε,
ηαεχξ δεκ ιμο ήηακ ζδζαίηενα βκςζηυξ απυ ηα ζπμθζηά αζαθία, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ακαηάθορα έκακ ζεικυ άκενςπμ πμο έγδζε ιαηνζά απυ ηα θχηα ηδξ δδιμζζυηδηαξ,
ίζςξ βζ΄ αοηυ κα ιδκ πμθοζογδηζυηακ. Σμ εαοιάζζμ ένβμ ημο, πεγυ ηαζ πμζδηζηυ, δ
βαθήκδ ηαζ δ δνειία ημο, δ αβάπδ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ηδκ εζνήκδ, έπαζλακ
ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ απυθαζή ιμο. Έκαξ, ελίζμο, ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ήηακ ημ
εκδζαθένμκ, αθθά ηαζ ημ ηαθθζηεπκζηυ ηαζ ιμοζζηυ οπυααενμ ιεβάθμο πμζμζημφ
ιαεδηχκ/ηνζχκ ημο ζπμθείμο ιαξ, ηαεχξ ηαζ μζ πκεοιαηζηέξ ημοξ ακδζοπίεξ πμο
γδημφζακ εηηυκςζδ, αθθά ηαζ δ οπμζηήνζλδ ημο οθθυβμο Καεδβδηχκ πμο ήηακ
επέββομ βζα ηδκ επζηοπή οθμπμίδζδ ηδξ δνάζδξ.
Ζ ακαημίκςζδ ηδξ ακάθδρδξ ημο πνμβνάιιαημξ εκεμοζίαζε ηα παζδζά ηαζ δ
ζοιιεημπή ημοξ ήηακ ζοβηζκδηζηή. Οζ 42, ανπζηά, ιαεδηέξ/ηνζεξ παναημθμφεδζακ ημ
πνυβναιια ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ελέθζλήξ ημο ηαζ άθθμζ 20 ζοιιεηείπακ ζηδκ ηεθζηή
θάζδ ηδξ εηδήθςζδξ. Ανπζηά είπε απμθαζζζηεί κα ζοιιεηέπμοκ ιυκμ παζδζά απυ ηα
έλζ ηιήιαηα ηδξ Α΄ Σάλδξ ηαζ απυ ηα πέκηε ηδξ Β΄ Σάλδξ, ζηδ ζοκέπεζα, υιςξ, μ
δζαηαήξ πυεμξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ΄ Σάλδξ ακέηνερε ηα ανπζηά δεδμιέκα ηαζ έηζζ
ζοιπενζθήθεδηακ ηαζ ηεθεζυθμζημζ, αθμφ έπνεπε κα ζεααζημφιε ηδκ απυθαζή ημοξ,
ςξ πκεοιαηζηή ακάβηδ ηαζ ροπαβςβία.
Σμ πνυβναιια, αθμφ ελαζθάθζζε δφμ αηυια ζοκμδμφξ ηαεδβδηέξ, πενζέθααε
ηνζήιενδ εηπ/ηή εηδνμιή ζηδ Λαηςκία, πνμηεζιέκμο κα ζοβηεκηνςεεί πνςηυηοπμ
οθζηυ. Δπζπθέμκ, δ ελ μθμηθήνμο ακάθδρδ ηδξ εοεφκδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ηναβμοδζχκ,
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πμο εα εκζςιαηχκμκηακ ζηδκ εηδήθςζδ, απυ ημκ ανπζιμοζζηυ ηδξ Φζθανιμκζηήξ
Λμοηναηίμο, ήηακ εββφδζδ βζα έκα αλζυθμβμ απμηέθεζια. Ζ αθζθμηενδήξ πνμζθμνά
βμκέα, πνμηεζιέκμο κα αμδεήζεζ ζηδκ παναβςβή ημο έκηοπμο οθζημφ (αθίζεξπνμζηθήζεζξ), μ ημπζηυξ Σφπμξ (έκηοπα –δθεηηνμκζηά ιέζα), μζ οπεφεοκμζ ηαεδβδηέξ
ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ημο ζπμθείμο ηαζ μ φθθμβμξ Γμκέςκ ήηακ ανςβμί
ζηδκ πνμαμθή ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκδιένςζδξ. Σέθμξ, μζ πνμδβμφιεκεξ δνάζεζξ
πμθθχκ απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ, μζ ιεηαλφ ημοξ θζθζηέξ ζπέζεζξ,

δ

δζάεεζδ ζοκενβαζίαξ, δ οπεοεοκυηδηα, δ ζμαανυηδηα ηαζ ημ ορδθυ αίζεδια εοεφκδξ,
ήηακ πανάβμκηεξ πμο εα ακαηνμθμδμημφζακ ηάεε θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ.
Τπενηενάζηδηακ πμθθά πνμαθήιαηα: «ζθζηηυ» ςνμθυβζμ πνυβναιια, έθθεζρδ
οπμδμιχκ

ηαζ

μζημκμιζηχκ

πυνςκ,

δοζημθία

ιεηαηζκήζεςκ,

πενίμδμξ

δζαβςκζζιάηςκ, πενίμδμξ ελεηάζεςκ πζζημπμίδζδξ λέκςκ βθςζζχκ ηαζ άθθα πμθθά
πμο ακηζιεηςπίζηδηακ ιε ηαθή δζάεεζδ. Σμ ιυκμ πμο δεκ ηαημνεχζαιε ήηακ κα βίκεζ
δ εηδήθςζδ ιέζα ζημ 2012 ηαζ εηενμπνμκίζηδηε βζα έκα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια.
Με ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα πνμζθένεζ
αβςβή ηαζ εηπαίδεοζδ, κα πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ κα ακαθαιαάκμοκ
πνςημαμοθίεξ, δνάζεζξ ηαζ πανειαάζεζξ, κα είκαζ εθηοζηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, κα είκαζ ακμζηηυ
ζηδκ ημζκςκία, κα δζαπέεζ ιδκφιαηα ηαζ αλίεξ, ήνεε δ απυθαζδ βζα ημ ιεβάθμ
«ζημίπδια».

ελ. 4 από 27

3 – Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηελ θαηλνηόκν δξάζε θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ζην
ζρνιηθό πξόγξακκα ή ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (5 έσο 12 ζειίδεο).
Α΄ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΓΡΑΖ

Ζ ανπζηή ζφθθδρδ ηδξ ζδέαξ ακάθδρδξ πμθζηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ημ
Λάηςκα πμζδηή Νζηδθυνμ Βνεηηάημ λεηίκδζε ημ Μάνηζμ 2012, υηακ ημ Τπμονβείμ
Πμθζηζζιμφ ηαζ Σμονζζιμφ ακαηήνολε ημ 2012 «Έημξ Βνεηηάημο» ιε αθμνιή ηδκ
επέηεζμ ηςκ 100 πνυκςκ απυ ηδ βέκκδζή ημο ηαζ ακέεεζε ζημ Δεκζηυ Κέκηνμ Βζαθίμο
(ΔΚΔΒΗ) ημκ επζηεθζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ. Έηημηε ηαζ
ιέπνζ ημ επηέιανζμ- ανπή ηδξ κέαξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ – μθμηθδνχεδηακ απυ ειέκα,
ιεηά απυ ένεοκα ηαζ ιεθέηδ ιδκχκ, ημ πθάκμ ηαζ μζ ζηυπμζ πάκς ζηα μπμία εα
ιπμνμφζε κα ηζκδεεί υθδ δ δζαδζηαζία ημο πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ δμιήεδηε ζε
ηέζζενζξ θάζεζξ.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα ππνζέκαηα (δηαζηάζεηο – όςεηο) πνπ ζα
πξνζεγγίδακε:
 Σα ζδιακηζηυηενα βεβμκυηα ηδξ πνμζςπζηήξ ημο γςήξ ημο πμζδηή
 Ζ επίδναζδ ηςκ ιεβάθςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ (Δθθδκζηχκ ηαζ Παβηυζιζςκ) ημο
20μο αζχκα, ζηδκ πμίδζδ ημο Βνεηηάημο
 Οζ ηέζζενζξ πενίμδμζ ηδξ ζοββναθζηήξ ημο δδιζμονβίαξ
 Σμ πμζδηζηυ ημο ένβμ
 Σμ πεγμβναθζηυ ημο ένβμ
 Οζ μνίγμοζεξ ηδξ πμίδζήξ ημο
 Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ πμζδηζηήξ ημο βναθήξ
Οη παηδαγσγηθνί ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ:
ΓΔΝΗΚΟΗ (εκδεζηηζηή ακαθμνά)
 Γδιζμονβία εοέθζηημο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ (ενεείζιαηα- ειπεζνίεξ) ηαζ
αεθηίςζδ πμζυηδηαξ δζδαζηαθίαξ (μ ηαεμδδβδηζηυξ νυθμξ ημο ηαεδβδηή)
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 Δκίζποζδ

επζημζκςκζαηήξ

ζηακυηδηαξ

ηαζ

πνμαβςβή

εεηζημφ

ηθίιαημξ

ζοκενβαζίαξ. Τζμεέηδζδ αλζχκ (μιαδζημφ πκεφιαημξ ηαζ αοηεκένβεζαξ) ηαζ
ηαθθζένβεζα ζηάζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ πμο ζοιαάθθμοκ εεηζηά ζηδκ
εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ
 Αλζμπμίδζδ ημο δοκαιζημφ ημοξ ηαζ επέηηαζδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ
ζοκμθζηήξ ημοξ ακάπηολδξ. Δκδοκάιςζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ζοκαηυθμοεδ εκίζποζδ ηδξ αοημεηηίιδζήξ ημοξ.
 Δλμζηείςζδ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ – έηθναζδξ, ζφθθδρδξ ηαζ
ενιδκείαξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ζοκενβαζία , ιέζς ηδξ μιάδαξ, ιε ημ οπυθμζπμ
ζπμθζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ
 πεδζαζιυξ,

μνβάκςζδ,

ζοκημκζζιυξ

ηαζ

δζελαβςβή

δναζηδνζμηήηςκ

(μιαδμζοκενβαηζηή πνμζέββζζδ – αοηεκένβεζα). Ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ επίθοζδξ
πνμαθδιάηςκ
 Παναβςβή αθδβδιαηζηχκ ηεζιέκςκ , ηαηάθθδθςκ βζα πανμοζίαζδ
 Δλμζηείςζδ ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ, δδιζμονβία πνςηυηοπμο οθζημφ
 Υνήζδ ιέζςκ ηαζ πυνςκ
ΔΗΓΗΚΟΗ (εκδεζηηζηή ακαθμνά)
 Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ δ Πμίδζδ δεκ απέπεζ απυ ηα ηεηηαζκυιεκα ζηδκ ημζκςκία
ηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ ακηζζηναηεφεηαζ ηάεε ιμνθή ελμοζίαξ, ηαεχξ απυ ηδ θφζδ ηδξ,
ζηφαεζ ιε αβάπδ ζημκ άκενςπμ, ζημκ αδφκαιμ, ζημκ δζεηδζημφκηα.
 Ζ πνμζθμνά αζζεδηζηήξ ηαθθζένβεζαξ, υηακ ιάθζζηα οπάνπεζ δ ηάζδ κα εεςνείηαζ
πενζηηή ή λεπεναζιέκδ ζε ιζα επμπή πμο ααζζθεφεζ δ ηεπκμθμβία.
 Ζ βθςζζζηή ηαθθζένβεζα ηςκ ιαεδηχκ, ηαεχξ δ δδιζμονβζηή ηαζ παναβςβζηή
αθμιμίςζδ ηςκ θέλεςκ βνήβμνα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε βθςζζζηή πνμίηα ηαζ
αζζεδηζηή πθήνςζδ.
 Ζ απυθαοζδ, εηηίιδζδ ηαζ απμδμπή ηδξ ηαθήξ ιμοζζηήξ ηαζ δ επζδίςλδ κα ηδκ
αημφζμοκ ηαζ κα ηδκ ηναβμοδήζμοκ.
 Ζ ακάπηολδ ηςκ αημιζηχκ ημοξ ιμοζζηχκ ζηακμηήηςκ.
 Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ιμοζζηήξ,

βζα κα ακαπηφζζμοκ πκεφια μιαδζηυηδηαξ,
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ζοκενβαζίαξ, οπεοεοκυηδηαξ, πεζεανπίαξ, αοημπεζεανπίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ.
Μεζνδνινγία πινπνίεζεο-ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο
 Ένεοκα ζημ δζαδίηηομ ηαζ ακαγήηδζδ πνυζθμνμο αζμβναθζημφ ηαζ ενβμβναθζημφ
οθζημφ ημο πμζδηή (ακαθοηζηά ζηδ αζαθζμβναθία)
 οκενβαζία ιε Γδιυζζα Κεκηνζηή Βζαθζμεήηδ πάνηδξ ( Ανπείμ πμζδηή)
 Αλζμπμίδζδ οθζημφ απυ ηδ Βζαθζμεήηδ πμθείμο ιαξ ηαζ ημο Γήιμο Λμοηναηίμο
 οκεκηεφλεζξ, επαθέξ ηαζ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο πμζδηή (
Κςκ/κμξ Βνεηηάημξ –βζμξ ημο πμζδηή, Πέηνμξ Κμοημφπδξ –θίθμξ ημο πμζδηή,
Ζθίαξ Πακαβζςηαηάημξ – ακηζδήιανπμξ Γήιμο Δονχηα, Σγζκζένδ-Σγακεηάημοδ/κηνζα αζαθζμεήηδξ πάνηδξ)
 Δπζημζκςκία ηαζ ακαγήηδζδ οθζημφ απυ ζοκεέηεξ πμο ιεθμπμίδζακ πμζήιαηα ημο
Βνεηηάημο (Πδβή Λοημφδδ – ζοκεέηνζα ηδξ εκυηδηαξ ηναβμοδζχκ «Χμνεύμκηαξ
ιε ημκ Ταΰβεημ», ζε πμίδζδ Νζηδθυνμο Βνεηηάημο)
 οκενβαζία ιε ημ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ ημο Γήιμο Λμοηναηίμο ηαζ ημκ
ανπζιμοζζηυ ηδξ Φζθανιμκζηήξ ημο Γήιμο
 Σνζήιενδ εηπαζδεοηζηή εηδνμιή ζηδ Λαηςκία (πάνηδ, Κνμηεέξ, Γφεεζμ,
Πεηνίκα)
Φάζεηο πινπνίεζεο:
Α΄ ΦΑΖ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΜΑΓΑ –ΤΠΟΟΜΑΓΩΝΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΛΗΚΟΤ
Απυ ημ επηέιανζμ, άνπζζε δ ζηεθέπςζδ ηδξ μιάδαξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο εα
ακαθάιαακακ, ιε ηδκ πνμζςπζηή ιμο αμήεεζα ηαζ ηαεμδήβδζδ, ηδκ οθμπμίδζδ υθδξ
ηδξ δνάζδξ. Μεθέηεξ, άνενα, δζαηνζαέξ, αθζενχιαηα, κημηζιακηέν, ηαζκία, αζμβναθζηά
ζημζπεία, πμζδηζηά ηαζ πεγά ένβα, δμηίιζα ηαζ μιζθίεξ ημο πμζδηή, ιεθμπμζήζεζξ
πμζδιάηςκ, θςημβναθίεξ, πεζνυβναθα, δνάζεζξ απυ εηδδθχζεζξ δζαθυνςκ θμνέςκ
ακαγδηήεδηακ ηαζ ζοβηεκηνχεδηακ, πνμηεζιέκμο ηα παζδζά κα ιεθεηήζμοκ ηδ γςή
ηαζ ημ ένβμ ημο πμζδηή.

ελ. 7 από 27

Ζ μθμιέθεζα ήνεε ζε επαθή ιε υθμ ημ οθζηυ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα,
ηαηακειήεδηακ ζηζξ οπμμιάδεξ, ακάθμβα ιε ηα εκδζαθένμκηα ηςκ παζδζχκ, μζ ημιείξ
ιε ημοξ μπμίμοξ εα αζπμθμφκηακ. Οζ ζοκακηήζεζξ πναβιαημπμζμφκηακ ζημ πχνμ ημο
ζπμθείμο ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηιδιαηζηά, ηαεχξ δ μιάδα ήηακ πμθοπθδεήξ (45 ζημ
ανπζηυ ζηάδζμ), ιεηά ημ πέναξ ηςκ ιαεδιάηςκ ή ηςκ ζπμθζηχκ πενζπάηςκ ή ηάπμζεξ
θμνέξ , ηδκ 7δ χνα πμο ηάπμζμζ ιαεδηέξ είπακ ηεθεζχζεζ ημ πνυβναιιά ημοξ.
διεζςηέμκ, υηζ δ δζηή ιμο ζοιιεημπή βζκυηακ, πένακ ημο ηακμκζημφ ςνανίμο ιμο,
πςνίξ οπενςνζαηή απαζπυθδζδ.
Β΄ ΦΑΖ: ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ ΤΠΟΟΜΑΓΔ
ηδ θάζδ αοηή, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ενβάζηδηακ ζοκημκζζιέκα ζηζξ οπμμιάδεξ ημοξ, ιε
ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ εκενβεζχκ ηαζ πναηηζηχκ.
 Ζ πνχηδ μιάδα ιεθέηδζε ηα αζμβναθζηά ηαζ ενβμβναθζηά ζημζπεία πμο είπαιε ζηδ
δζάεεζή ιαξ, ηαζ δδιζμφνβδζε έκα ζχια πθδνμθμνζχκ ιε ηίηθμ: «Η γςή ημο
πμζδηή…ιέζα από ημ ένβμ ημο», ιε ακαθμνέξ ζημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζηαειμφξ
ηδξ γςήξ ηαζ ημο ένβμο ημο Νζηδθυνμο Βνεηηάημο. Μέζα απυ ηδ ιεθέηδ, έβζκε
ακηζθδπηυ υηζ υθδ δ δζαδνμιή ημο πμζδηή πςνίγεηαζ ζε ηέζζενζξ πενζυδμοξ, ιε
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά δ ηαεειία. Έηζζ, δ μιάδα απμθάζζζε κα εκζςιαηχζεζ,
ζημ ηέθμξ ηάεε πενζυδμο, ιζηνή ακαθμνά ζ΄ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά, ιέζα απυ
ζοβηεηνζιέκα πμζήιαηα ηαζ ζοθθμβέξ.
 Ζ δεφηενδ μιάδα αζπμθήεδηε ιε ζοθθμβή θςημβναθζχκ, βζα κα δζακείζμοκ ηδκ
ενβαζία ηδξ πνχηδξ μιάδαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία 70

δζαθακεζχκ

Πανμοζίαζδξ (powerpoint). Πνάβιαηζ, πνμέηορε έκα πνςηυηοπμ ένβμ, βζα ημ
μπμίμ πνεζάζηδηε, πμθθέξ θμνέξ, κα πενάζμοκ ζε αθθαβέξ, ιέπνζ κα
μνζζηζημπμζδεεί.
 ε ζοκενβαζία ιε ηδκ παναπάκς, θεζημφνβδζε ηαζ ηνίηδ μιάδα, δ μπμία, ιέζα απυ
ζοθθμβή θςημβναθζχκ, ζε πνμκμθμβζηή ζεζνά, δδιζμφνβδζε πνςηυηοπδ 15/θεπηδ
μπηζηή πανμοζίαζδ-video, ιε ηίηθμ: «Τμ μδμζπμνζηό ιζαξ γςήξ». Δβπείνδια
δφζημθμ, ημ μπμίμ απαζημφζε ηεπκμβκςζία, ηαεχξ πνεζάζηδηε μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα
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ενβαζημφκ ιέζα απυ ημ πνυβναιια movie maker ηαζ κα εκζςιαηχζμοκ ηαζ
ιμοζζηή οπυηνμοζδ. Ζ ενβαζία αοηή εα πνμααθθυηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ
εηδήθςζδξ.
 Ζ ηέηανηδ μιάδα ακαγήηδζε οθζηυ ηαζ ιεθέηδζε πενζζζυηενμ ημ πμζδηζηυ ηαζ
πεγυ ένβμ ημο Βνεηηάημο. Δπζθέπηδηακ ηα ακηζπνμζςπεοηζηυηενα πμζήιαηα –πεγά
πμο εα ζοιπθήνςκακ ηδκ ενβαζία ηςκ δφμ πνχηςκ μιάδςκ, ηαζ υθα ιαγί εα
απμηεθμφζακ ημ δεφηενμ ηαζ ηεκηνζηυ ιένμξ ηδξ εηδήθςζδξ. οβηεκηνχεδηε έκαξ
ιεβάθμξ υβημξ πμζδιάηςκ ηαζ πεγχκ, πνμηεζιέκμο κα ακαγδηδεμφκ ηαζ κα
απμηοπςεμφκ μζ μνίγμοζεξ ηδξ πμίδζδξ ημο Βνεηηάημο: δ Φοζζμθαηνία ημο, δ
αβάπδ ημο βζα ημκ Σαΰβεημ ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ παηνίδα ημο , δ ακηζπμθειζηυηδηά
ημο, δ ακηζηονακκζηυηδηά ημο ηαζ μ αβχκαξ ημο βζα ηδκ Δζνήκδ, μ Οοιακζζιυξ ηαζ
δ αβάπδ ημο βζα ημκ Άκενςπμ, ημ πάεμξ ημο βζα ηδκ εθεοεενία ηδκ ζζυηδηα ηαζ ηδ
ημζκςκζηή Γζηαζμζφκδ, μ Ήθζμξ ηαζ ημ Φςξ, ημ ενδζηεοηζηυ ζημζπείμ, δ αβάπδ βζα
ημ παζδί, πμζήιαηα βζα ηδκ Πμίδζδ, ηδκ Δθθδκζηή Γθχζζα.
 Ζ πέιπηδ μιάδα ζοβηέκηνςζε οθζηυ βζα ιεθεηήζεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ Γεκζάξ
ημο ΄30. Αημθμφεςξ εκημπίζηδηακ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ πμζδηζηήξ
θθέααξ ημο Βνεηηάημο: πνςημηοπία ηδξ ζοββναθήξ, ηαεανή ηεπκμηνμπία,
ανζζημονβδιαηζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, θζθμζμθζηυξ ζημπαζιυξ, ζδζαίηενμ φθμξ
(θονζηυηδηα, ιμοζζηυηδηα), ιεβαθεζχδεζξ εζηυκεξ, πνςιαηζηή εοαζζεδζία, ααεζά
ζοκαζζεδιαηζηυηδηα η.α. ηδ ζοκέπεζα έβζκε ζοββναθή ηεζιέκμο ιε ηίηθμ: «Η
πμζδηζηή persona», μιζθία πμο εα πανμοζζαγυηακ ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ εηδήθςζδξ
ιε πανάθθδθδ πνμαμθή ημο video-μδμζπμνζημφ.
 Ζ έηηδ μιάδα αζπμθήεδηε πενζζζυηενμ ιε ρδθζαηά αθζενχιαηα ηαζ ηαζκίεξ πμο
ηοηθμθμνμφζακ ζημ δζαδίηηομ. Αλζμπμζήεδηακ: ημ ανπείμ ηδξ ΔΡΣ (ηέζζενα
αθζενχιαηα), δ ηαζκία ηδξ Αεακαζίαξ Γναημπμφθμο «Πενζμοζζαηά ζημζπεία»
(Δθθδκζηυ Κέκηνμ Κζκδιαημβνάθμο) ηαζ απμζπάζιαηα απυ ημ Ζπυναια ημο
ανάκημο αηεθθάημο (youtube). Ζ πνμαμθή επζθεβιέκςκ απμζπαζιάηςκ
εκζςιαηχεδηε ζηδ δζάνηεζα ηδξ εηδήθςζδξ, ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ έβζκε δ
απμπμίδζδ υθμο ημο οθζημφ, ηαεχξ δεκ πνμμνζγυηακ βζα ηαηάπνδζδ πκεοιαηζηήξ
ζδζμηηδζίαξ ηςκ δδιζμονβχκ, αθθά ιυκμ βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ πμθζηζζηζημφξ
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ζημπμφξ.
 Σέθμξ, δ έαδμιδ μιάδα ζοβηέκηνςζε θνάζεζξ απυ πεγά ηαζ πμζδηζηά ένβα ημο
Βνεηηάημο, ιε δζαπνμκζηή ηαζ επίηαζνδ αλία ηαζ δδιζμφνβδζε πνςηυηοπδ
πανμοζίαζδ-powerpoint, δ μπμία ηαζ εα πνμααθθυηακ ζημ ηεθεοηαίμ ηαζ ιμοζζηυ
ιένμξ ηδξ εηδήθςζδξ, πανάθθδθα ιε ηα ηναβμφδζα. ηδκ ίδζα ενβαζία εα
εκζςιαηχκμκηακ, ζηδ ζοκέπεζα, θςημβναθίεξ ηςκ παζδζχκ απυ ηδκ επζηείιεκδ
εηδνμιή ζηδ πάνηδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ημο εζδζημφ πνμβνάιιαημξ ζηδ
Βζαθζμεήηδ πάνηδξ ηαζ ημ Ανπείμ ημο πμζδηή.

Γ΄ ΦΑΖ: ΔΚΓΡΟΜΖ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ηδ θάζδ αοηή πναβιαημπμζήεδηε δ ηνζήιενδ εηπαζδεοηζηή εηδνμιή ζηδ Λαηςκία,
ζηζξ 12-13-14 Γεηειανίμο 2012. Σδκ πνχηδ διένα παναημθμοεήζαιε, ζηδ
Βζαθζμεήηδ πάνηδξ, ημ εζδζηά πνμζανιμζιέκμ, βζα ιαεδηέξ Λοηείςκ, πνυβναιια,
πμο είπακ εημζιάζεζ δ ηα Σγζκζένδ-Σγακεηάημο, δ/κηνζα ηδξ Βζαθζμεήηδξ ηαζ μζ
ενβαγυιεκμζ εηεί. Σα παζδζά ενβάζηδηακ ζε μιάδεξ, πνμηεζιέκμο κα ακαηαθφρμοκ ημ
ανπεζαηυ

οθζηυ

πμο

είπακ

ζηδ δζάεεζή

ημοξ

(θςημβναθίεξ, πεζνυβναθα,

αθθδθμβναθία, δδιμζζεφζεζξ, λέκεξ εθδιενίδεξ, ζπάκζεξ εηδυζεζξ, πμζδηζηέξ
ζοθθμβέξ, πνμζςπζηά ακηζηείιεκα, ανααεφζεζξ, ιεηάθθζα η.α) ηαζ κα ακαζοκεέζμοκ
ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο Νζηδθυνμο Βνεηηάημο, πανμοζζάγμκηαξ, ζημ ηέθμξ, ηα
απμηεθέζιαηα, ζηδκ μθμιέθεζα ηςκ παζδζχκ. ηδ ζοκέπεζα, παναημθμφεδζακ εζδζηή
πανμοζίαζδ powerpoint ηαζ λεκαβήεδηακ ζημκ εζδζηά δζαιμνθςιέκμ πχνμ, υπμο
ζηεβάγεηαζ ημ Ανπείμ ημο πμζδηή, θςημβναθήεδηακ, οπέααθακ ενςηήζεζξ,
ζοιπθδνχκμκηαξ ημ πνμθίθ ημο ιεβάθμο πμζδηή. Σδκ επυιεκδ διένα ηαλζδέραιε θίβα
πζθζυιεηνα κυηζα, ζημ πςνζυ Πεηνίκα, υπμο είπαιε ζοκάκηδζδ ιε ημκ ημ Πέηνμ
Κμοημφπδ, δθζηζςιέκμ θίθμ ηαζ μδδβυ ημο Βνεηηάημο, ηαεχξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα μ
πμζδηήξ είπε επζθέλεζ κα ιέκεζ ζηδκ Πθμφιζηζα, ζημκ μζηζζιυ πμο βεκκήεδηε,
θηζάπκμκηαξ έκα ζπζηάηζ, δίπθα ζημ ενεζπςιέκμ παηνζηυ ημο ζπίηζ. Ξεκαβδεήηαιε ζημ
πςνζυ ηαζ, ιπνμζηά ζημ πνμαφθζμ ηδξ εηηθδζίαξ, μ ζεαάζιζμξ βένμκηαξ ακαπυθδζε
ζηζβιέξ ιε ημκ πμζδηή ηαζ ηαηαζοβηζκδιέκμξ απάκηδζε ζε ενςηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ.
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Σμ απυβεοια ηδξ ίδζαξ διέναξ εα ιαξ αημθμοεμφζε ζηζξ Κνμηεέξ βζα κα ιαξ
απμπαζνεηίζεζ.. ηδ ζοκέπεζα επζζηεθεήηαιε ημκ Αβνμηζηυ οκεηαζνζζιυ Πεηνίκαξ,
υπμο παναημθμοεήζαιε υθδ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοζηεοαζίαξ ημο εθαζμθάδμο ηδξ
πενζμπήξ.

Ζ

πνμβναιιαηζζιέκδ

επίζηερδ

ζηδκ

Πθμφιζηζα,

ζημ

πθήνςξ

ακαηαζκζζιέκμ παηνζηυ ημο ζπίηζ –ηαηαθφβζμ ημο πμζδηή ακααθήεδηε, ηαεχξ μζ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ διενχκ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζημ ιμκαδζηυ
δνυιμ πνυζααζδξ πνμξ ηα εηεί, δεκ επέηνερακ ηδκ ιεηαηίκδζή ιαξ (είπαιε ένεεζ ζε
επαθή ιε ημκ ακηζδήιανπμ Δονχηα κα ιαξ παναπςνήζεζ ιζηνυ θεςθμνείμ ημο Γήιμο,
υιςξ μζ ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ ηεθζηά δεκ επέηνερακ). Ακη΄ αοημφ ηαλζδέραιε ζηδκ
παναθζαηή πυθδ ημο Γοεείμο ηαζ ημ απυβεοια ηδξ ίδζαξ διέναξ επζζηεθεήηαιε ηδκ
ηςιυπμθδ ηςκ Κνμηεχκ. Δηεί ιαξ οπμδέπηδηε μ ακηζδήιανπμξ Κμξ Ζθίαξ
Πακαβζςηαηάημξ, μ μπμίμξ ιαξ λεκάβδζε ζηδκ πυθδ, πενάζαιε απυ ημ ζπίηζ πμο
βεκκήεδηε ηαζ ιεβάθςζε μ πμζδηήξ, ζοβηεκηνςεήηαιε ζημ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ, υπμο
δέζπμγε δ πνμημιή ημο Βνεηηάημο ηαζ εηεί πθδνμθμνδεήηαιε ζδιακηζηά ζημζπεία
απυ ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο, αθθά ηαζ εκυξ ζπάκζμο δθαζζηεζαημφ πεηνχιαημξ, ημο
Κνμηεάηδ θίεμο, πμο ιζηνά ημιιάηζα ημο δυεδηακ ακαικδζηζηά ζε υθμοξ ιαξ. Σδκ
επυιεκδ διένα, υθδ δ μιάδα επζζηεθεήηαιε ημ Μμοζείμ Δθζάξ ηαζ Λαδζμφ, ζηδ
πάνηδ, απμημιίγμκηαξ πμθφ ζδιακηζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ αοημφ ημο δέκηνμο. Οζ θςημβναθίεξ ηαζ μζ αζκηεμζημπήζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ήηακ έκα πθμφζζμ οθζηυ πμο εα αλζμπμζμφζαιε ζηδ ζοκέπεζα.
Γ΄ ΦΑΖ: ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
ηδ θάζδ αοηή ζοιιεηείπακ ηαζ άθθμζ είημζζ πενίπμο ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ, πνζκ απυ ηζξ
δζαημπέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, είπε δδιζμονβδεεί δ μιάδα ηδξ πμνςδίαξ ηαζ ηδξ
ιμοζζηήξ. Δίπακ ακαγδηδεεί ιεθμπμζδιέκα ηναβμφδζα ημο πμζδηή ηαζ μζ ζοκεέηεξδδιζμονβμί. Απμθαζίζηδηε απυ ηα παζδζά ηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ, κα
ενβαζημφκ πάκς ζε επηά ηναβμφδζα ηςκ ζοκεεηχκ/ηνζχκ: Σενρζπυνδξ Παπαζηεθάκμο,
Πδβήξ Λοημφδδ ηαζ Πακαβζχηδ Κςκζηακηαηυπμοθμο. Σα παζδζά, ζηδκ πενίμδμ ηςκ
δζαημπχκ, είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ανμοκ δζαθμνεηζηέξ εηηεθέζεζξ ηαζ κα επζθέλμοκ
ηδκ πζμ πνυζθμνδ βζ΄ αοηά. Με ηδκ έκανλδ ηαζ πάθζ ηςκ ιαεδιάηςκ λεηίκδζακ
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πονεηχδεζξ πνμεημζιαζίεξ, ιε δεδμιέκμ υηζ μ πνυκμξ, ιέπνζ ηδκ εηδήθςζδ - πμο
μνζζηζημπμζήεδηε βζα ηδκ 1δ Φεανμοανίμο – ήηακ θίβμξ, αθμφ αηυια εηηνειμφζακ
δζαβςκίζιαηα ημο Α΄ ηεηναιήκμο ηαζ οπήνπε εθάπζζημξ εθεφεενμξ πνυκμξ. ημ
ζδιείμ αοηυ ήηακ ηαηαθοηζηυξ μ νυθμξ ημο ανπζιμοζζημφ ηδξ Φζθανιμκζηήξ, μ μπμίμξ
ακαγήηδζε ημ οθζηυ, ήνεε ζε επαθή ιε ηδκ ηα Λοημφδδ ηαζ εημίιαζε πανηζημφνεξ βζα
ηα ιμοζζηά υνβακα πμο εα ζοιιεηείπακ ζηδ ζοκαοθία: θθάμοημ, ηθανίκμ, ζαλυθςκμ,
αθηζηυνκμ, ημφιπα, πζάκμ (2), ηζεάνα (3), ιπμογμφηζ. Απυ ηζξ 20 Ηακμοανίμο
λεηίκδζακ μζ πνυαεξ, άθθμηε ζε αίεμοζα ιμοζζηήξ πμο παναπςνήεδηε απυ ημ
ζοζηεβαγυιεκμ Γοικάζζμ, άθθμηε ζηδκ αίεμοζα ηδξ θζθανιμκζηήξ, εηηυξ ςνμθμβίμο
πνμβνάιιαημξ ηςκ ιαεδηχκ.
ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ δέηα διενχκ ημο Ηακμοανίμο, εημζιάζηδηε ηαζ
υθμ ημ έκηοπμ οθζηυ ηδξ εηδήθςζδξ. Πνμηεναζυηδηα δυεδηε ζηδ δδιζμονβία αθζζχκ
ηαζ πνμζηθήζεςκ, ιε ηδκ αθζθμηενδή πνμζθμνά ηαζ ηεπκμβκςζία βμκέα ιαεήηνζαξ
ημο ζπμθείμο ιαξ, πμο ηα παζδζά ακάνηδζακ ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ πυθδξ, εκχ ηζξ
πνμζηθήζεζξ ακέθααε κα απμζηείθεζ ημ ζπμθείμ, ζε επίζδιμοξ θμνείξ ηαζ ζε
δθεηηνμκζηή ιμνθή ζε υθα ηα ζπμθεία ηδξ Κμνζκείαξ. Γζα ηδ δδιμζζμπμίδζδ ηδξ
εηδήθςζδξ ζημ εονφ ημζκυ, πνδζζιμπμζήζαιε, επίζδξ, ηα δζάθμνα ημπζηά blogs,
ημπζηυ έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ Σφπμ, ηδκ ζζημζεθίδα ημο ζπμθείμο, εζδζηή ζεθίδα ζημ
facebook ηαζ θςημηοπδιέκα πνμβνάιιαηα πμο ιμζνάζηδηακ ζε άθθα ζπμθεία ημο
κμιμφ (ιε ηδκ ανςβή ημο ζοθθυβμο βμκέςκ). Δπζπθέμκ, ηοπχεδηε ημ πνυβναιια ηδξ
εηδήθςζδξ πμο εα ιμζναγυηακ ζημοξ πνμζηεηθδιέκμοξ ηδκ διένα ηδξ εηδήθςζδξ.
Σμ πνςί ηδξ εηδήθςζδξ, ιεηαηζκδεήηαιε ζηδκ αίεμοζα ημο «Αθελάκδνεζμο»
οκεδνζαημφ Κέκηνμο, ιε ηδ αμήεεζα υθςκ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο είπακ αοημηίκδηα,
πνμηεζιέκμο κα βίκεζ δ βεκζηή πνυαα ηαζ ημ «ζηήζζιμ» ζηδ ζηδκή. Οζ ηεπκζημί ημο
ηέκηνμο, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ παζδζχκ, εβηαηέζηδζακ υθδ ηδκ οπμδμιή (ακαθυβζμ,
ηαείζιαηα βζα ιμοζζημφξ, πνυζεεηα ιζηνυθςκα, μευκδ, πνμηγέηημνα, απαναίηδηεξ
ζοκδέζεζξ η.θ.π.). Ζ έκανλδ ηδξ εηδήθςζδξ έβζκε ιε ιζηνή ηαεοζηένδζδ ζηζξ 7.00ι.ι
ηαζ δζήνηεζε πενίπμο δουιζζζ χνεξ. Ο ζοκημκζζιυξ έβζκε απυ ειέκα πνμζςπζηά, ιε ηδ
αμήεεζα ιαεήηνζαξ ζηα παναζηήκζα. Λίβμ πνζκ ηδκ έκανλδ, είπαιε εοπάνζζηδ
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ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ιε ημ βζμ ημο πμζδηή, ημ Κςκ/κμ Βνεηηάημ, μ μπμίμξ ιαξ
εκδιένςζε υηζ πνμαθήιαηα οβείαξ δεκ ημο επέηνερακ, ηεθζηά, κα παναζηεί ζηδκ
εηδήθςζδ (είπε εκ ης ιεηαλφ απμζηείθεζ παζνεηζζιυ), ηαζ ιαξ ελμοζζμδυηδζε κα
δζααάζμοιε ζημ ημζκυ ηδκ επζζημθή ημο. Σδκ εηδήθςζδ ηίιδζακ βμκείξ, θίθμζ,
ζοββεκείξ, ζοιιαεδηέξ, ηαεδβδηέξ/ηνζεξ ηςκ παζδζχκ, μ φθθμβμξ Γμκέςκ, μ
πνυεδνμξ ηδξ ΔΛΜΔ Κμνζκείαξ ηαζ πμθθμί πνμζηεηθδιέκμζ. Σίιδζακ ιε ηδκ
πανμοζία ημοξ ηαζ μζ ηφνζμζ Απυζημθμξ Παπαθςηίμο, Ακηζπενζθενεζάνπδξ Δκένβεζαξ,
Βζμιδπακίαξ

ηαζ

Πμθζηζζιμφ

Πενζθένεζαξ

Πεθ/ζμο,

Ηςάκκδξ

Καημφνμξ,

Ακηζδήιανπμξ Γήιμο Λμοηναηίμο-Αβίςκ Θεμδχνςκ ηαζ Πνυεδνμξ ηδξ πμθζηήξ
Δπζηνμπήξ, μζ μπμίμζ ηαζ απδφεοκακ παζνεηζζιυ ηαζ μ Νζηυθαμξ Λυδξ, Πνυεδνμξ ημο
Γ.Ο.Π.Α.Π. Λμοηναηίμο-Αβίςκ Θεμδχνςκ «Πνμιδεέαξ».
Ζ ζοιιεημπή ημο ημζκμφ ήηακ ζοβηζκδηζηή ηαζ δεπηήηαιε ηα εενιά ημοξ
ζοβπανδηήνζα, ηαεχξ δ δνάζδ πμο οθμπμζήζαιε ήηακ απαζηδηζηή ηαζ ημ αθζένςια
ζπμκδοθςηυ. Σα ιζηνά θάεδ πμο έβζκακ, επζαεααίςζακ ημκ ηακυκα: ιε αβάπδ, ιενάηζ,
επίπμκδ ενβαζία, ζοκενβαζία, εοζοκεζδδζία ηαζ πεζεανπία ημ απμηέθεζια ηέημζςκ
εηδδθχζεςκ απμγδιζχκεζ ηαζ ημοξ πζμ δφζημθμοξ ηνζηέξ. Σμ ανάδο εηείκμ υθμζ
βίκαιε ζοκμδμζπυνμζ ζημ «ηαλίδζ» ηδξ γςήξ ημο αβαπδιέκμο πμζδηή ηαζ εοθνάκεδηε δ
ροπή ιαξ, απυ ηδ ιεθςδία ηςκ ζηίπςκ ημο.

Β΄ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄Ζ ΣΖ
ΥΟΛΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Λμβμηεπκία ηαζ Παζδαβςβζηή ζοκακηχκηαζ ζημκ ημζκυ ηυπμ ηαζ ζηυπμ, πμο είκαζ δ
ιυνθςζδ ημο ακενχπμο ηαζ ιάθζζηα ημο παζδζμφ ηαζ ημο εθήαμο. Ζ Παζδαβςβζηή
οπμδεζηκφεζ ηνυπμοξ, επζζδιαίκεζ ιέζα ηαζ πνμηείκεζ ιεευδμοξ ηζξ μπμίεξ μ άκενςπμξ
μθείθεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ, πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ ηδ ιυνθςζδ, πμο εα ημο
πνμζθένεζ ιμνθή ηαζ μιμνθζά – βζ’ αοηυ, άθθςζηε, θέβεηαζ ηαζ ιυνθςζδ – ηαζ εα ημκ
αμδεήζεζ κα βίκεζ άκενςπμξ. Ζ Λμβμηεπκία ένπεηαζ επίημονμξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ
πνδζζιμπμζχκηαξ, ςξ ιέζα, ηδκ έιπκεοζδ, ηδ ιαβεία ηδξ βθχζζαξ, ηδκ έλανζδ ηαζ ηδ
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θακηαζία ιπμνεί κα πενάζεζ ζημ παζδί ιδκφιαηα, ηνυπμοξ γςήξ, ήεμξ ηαζ κα ημο
πνμζθένεζ αζζεδηζηή απυθαοζδ. Ζ Λμβμηεπκία ακαδεζηκφεηαζ ζε δζδαηηζηυ οθζηυ,
ηαηάθθδθμ βζα ημ παζδί ηαζ ημκ έθδαμ, βζαηί ημο επζηνέπεζ κα βκςνίζεζ ηαζ κα αζχζεζ
ηδκ αθήεεζα ηδξ γςήξ, κα ιοδεεί ζηδ βθχζζα, κα αθμοβηναζηεί ημοξ παθιμφξ ηδξ
ηανδζάξ, κα δμκδεεί, αθμφ οπάνπεζ ςξ μιμνθζά. Ζ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ έπεζ κα
πνμζθένεζ πμθθά, αθμφ είκαζ ιμκαδζηή εοηαζνία κα ηάιεζ ηα παζδζά κα ακαγδημφκ ηαζ
ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ ηα ηείιεκα πμο εα ημοξ απμηαθφπημοκ ηζξ μιμνθζέξ ηδξ
βθχζζαξ ημοξ ηαζ ηδκ αθήεεζα ηδξ γςήξ, πςνίξ κα πάκμοκ ηδκ επαθή ιε ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ημο εαοημφ ημοξ, ημο έεκμοξ ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ εα ηα
αμδεήζεζ

κα

λεδζπθχζμοκ

κςνίηενα

ημκ

εζςηενζηυ

δοκαιζζιυ

ημοξ,

κα

ιμνθμπμζήζμοκ ηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ ηαζ εα ηα μδδβήζεζ ζηδκ
ςνζιυηδηα ηςκ υρεςκ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ.
Δζδζηυηενα, δ πμίδζδ ζηακμπμζεί ηδκ έιθοηδ ακάβηδ ημο παζδζμφ, βζα άιεζδ
ημζκςκζημπμίδζδ, βζα αθμιμίςζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ εέζεςκ πμο εηθνάγμοκ ηδκ
ημζκςκζηή μιάδα, ιέθμξ ηδξ μπμίαξ, «εκ δοκάιεζ», είκαζ ηαζ ημ παζδί. Δίκαζ πμθφ
πζεακυκ, ημ παζδί, ιέζα απυ ιζα πμζδηζηή ζφκεεζδ, κα δζδαπεεί ημ νυθμ ημκ μπμίμ
ηαθείηαζ κα παίλεζ ζηδ γςή, κα ηαηακμήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο, ηα δζηαζχιαηά ημο,
ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μθείθεζ κα εκενβεί, πςνίξ κα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηα δζηαζχιαηα
ηςκ άθθςκ. Ζ πμίδζδ, ςξ ιέζμκ ημζκςκζηήξ αβςβήξ, ηα ηαηαθένκεζ πμθφ ηαθά, αθμφ
πενκάεζ ζημ παζδί υ,ηζ μζ άθθεξ βκςζηζηέξ επζζηήιεξ ζπεδυκ αδοκαημφκ κα ημ
ηαημνεχζμοκ : ημο λοπκάεζ ηδκ έκκμζα ημο πνέμοξ πνμξ ημκ πάζπμκηα, πνμάβεζ ηδκ
ακενςπζά, ηδκ αβάπδ.
Ζ ιεβαθφηενδ πνμζθμνά ηδξ πμίδζδξ επζηεκηνχκεηαζ ζημ αζζεδηζηυ ηδξ πμζυκ, ζηδκ
αζζεδηζηή αβςβή πμο αζηεί, αθμφ ιαγί ιε ηδ Μμοζζηή ηαζ ηδ Εςβναθζηή απμηεθμφκ
ημ μκεζνζηυ ηνίδοιμ, ιέζα ζημ μπμίμ ακαπαφεηαζ δ ροπή, βζαηί ηδξ πανίγμοκ
ζοβηίκδζδ, αζζεδηζηή δδμκή ηαζ, πνμπάκηςκ, ηδ ιμνθμπμζμφκ.
Όζα ακαθένεδηακ, πναβιαηζηά, ζοκέαδζακ, ιέζα απυ ηδ δνάζδ πμο ακαθάααιε. Καζ
ιυκμ δ ακαημίκςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ανημφζε, βζα κα βίκεζ δ δνάζδ πυθμξ έθλδξ
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ιαεδηχκ/ηνζχκ πμο ακαγδημφζακ δζέλμδμ ζηζξ ηαθθζηεπκζηέξ ημοξ ακαγδηήζεζξ πμο,
ιέζα απυ ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ηδξ επζημζκςκίαξ, εα επζηφβπακακ ηδ δζάποζδ
υθδξ ηδξ δνάζδξ ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα, αθθά ηαζ ζηδ ημπζηή ημζκςκία.

Ζ

ζηακμπμίδζδ ηαζ δ εοπανίζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ ηέημζα πμο, ηαεχξ ακαηάθορακ
ζημζπεία ημο εαοημφ ημοξ, απέηηδζακ αοημπεπμίεδζδ ηαζ ειπζζημζφκδ ζηζξ
δοκαηυηδηέξ ημοξ, ζοκενβάζηδηακ ηαζ επζημζκχκδζακ, αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ηδ
ιμκαλζά ηαζ ηδκ απμιυκςζή ημοξ. Όθα λεηίκδζακ ζε εεεθμφζζα αάζδ, βζ΄ αοηυ ηακείξ
δεκ απμηθείζηδηε, μφηε εεςνήεδηε πανζζιαηζηυξ ή ιδ, έκακηζ ηςκ άθθςκ, ηζ αοηυ
θεζημφνβδζε ςξ εοηαζνία κα εηθναζημφκ, πςνίξ ημ θυαμ ηδξ απυννζρδξ. Μαεδηέξ
πμο, ζηδκ ανπή, θμαήεδηακ ημκ απμηθεζζιυ, απμδείπηδηακ, ζηδ ζοκέπεζα, πμθφηζιμζ
αμδεμί ηαζ ζοιπαναζηάηεξ, ακαθαιαάκμκηαξ πνςημαμοθίεξ ηαζ πνμηείκμκηαξ θφζεζξ.
Άθθμζ απμθάζζζακ κα εκηαπεμφκ ζηδκ μιάδα ανηεηά ανβυηενα, θυβς πνμζςπζηχκ
ηςθοιάηςκ, αθθά έηακακ εεαιαηζηή πνυμδμ ηαζ ενβάζηδηακ, ιε εοζοκεζδδζία
απανάιζθθδ. Γζα πμθθά παζδζά μζ δοζημθίεξ ανηεηέξ, ηαεχξ ζ΄αοηυ ημ πμζδηζηυ
παζπκίδζ έπνεπε κα οπμδοεμφκ νυθμοξ, κα ηαηακμήζμοκ, κα ιζιδεμφκ ημκ «ήνςα».
Σδκ εζνςκεία, ημ ζανηαζιυ, ημκ πυκμ, ηδκ αβςκία, ηδ θαηνεία, ηδκ απαζζζμδμλία, ηδ
πανά, ηδκ εοηοπία, ημκ ένςηα, ηδ κμζηαθβία, ηδ ιμκαλζά, ηδκ εοζοκεζδδζία, ημ πνέμξ
ηαζ άθθα πμθθά παναηηδνζζηζηά ημο πμζδηή, έπνεπε άθθμηε κα ακηζθδθεμφκ, άθθμηε
κα εκζηενκζζημφκ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ηα απμδχζμοκ. Δηεί είκαζ ηαζ ημ ιεβάθμ
ηένδμξ: κα ιπμνείξ κα ακαβκςνίγεζξ ημκ ηυζιμ απυ ηδ ζημπζά ημο άθθμο, κα
ζοκαζζεάκεζαζ ημκ άθθμκ, κα αζχκεζξ ηδκ εκ-ζοκαίζεδζδ. Άθθεξ θμνέξ πάθζ έπνεπε
κα αεθηζςεμφκ μζ απυπεζνέξ ημοξ, ζημ δζάααζια, ζηδκ ηαη΄ ήεμξ απαββεθία, ζηδκ
έιθαζδ, ζηζξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ θςκήξ, ζηδκ απυδμζδ ηςκ ελςβθςζζζηχκ ζημζπείςκ,
ζηδκ μνεή άνενςζδ, ζηδκ ηαηακυδζδ ημο θελζθμβίμο, ζημ φθμξ, ζηδκ έκηαζδ ηδξ
θςκήξ, ζηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ. Οζ πζμ έιπεζνμζ ακαθάιαακακ κα αμδεήζμοκ, κα
ηαηαεέζμοκ ηδκ άπμρή ημοξ, κα ιεηαθένμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ.
Όθα ηα παναπάκς δεκ ζηδνίπηδηακ ιυκμ ζηδκ ηαθή δζάεεζδ εηαηένςεεκ, αθθά ηαζ
ζηδκ ιεεμδζηή πνμεημζιαζία ηαζ ζπεδζαζιυ απυ ηδκ πθεονά ημο εηπαζδεοηζημφ. Ζ
ζοκέπεζα ημο ίδζμο έβζκε οπεοεοκυηδηα βζα ημοξ ιαεδηέξ, μ ζεααζιυξ ηαζ δ δέζιεοζή
ημο ιεηαιμνθχεδηε ζε ζοκενβαζία ηαζ αθθδθεββφδ ιεηαλφ ημοξ, δ εθεοεενία
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ιεημοζζχεδηε ζε πνςημαμοθία ηαζ ακάθδρδ δνάζδξ. Μέζα απυ ηδ θμβμηεπκζηή ηαζ
ιμοζζηή αοηή δναζηδνζυηδηα, μζ ιαεδηέξ ηζκδημπμζήεδηακ, ζοιιεηείπακ εκενβά,
ακέπηολακ ηζξ βκςζηζηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ, αθθά ηαζ ηαθθζένβδζακ ημζκςκζηέξ ηαζ
επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ. Σμ ιεβάθμ υθεθμξ υθςκ ηςκ παναπάκς έπεζ ιεηαθενεεί,
πθέμκ, ζε υθδ ηδκ ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηα, ηαεχξ έπμοκ επδνεαζηεί εοενβεηζηά μζ
ζπέζεζξ υθςκ ιαξ, αθμφ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ, ιεηαθένεδηε μ εκεμοζζαζιυξ
ηαζ δ απμδμπή ζηδκ ηάλδ δζδαζηαθίαξ ηαζ δυεδηε δ εοηαζνία κα βκςνίζμοιε πηοπέξ
ημο παναηηήνα ημο άθθμο. Σμ υθμ εβπείνδια θεζημφνβδζε, ηαηαθοηζηά, ζηδκ
ακάθδρδ ηδξ δέζιεοζδξ κα εηπμκδεμφκ ηαζ ζημ ιέθθμκ πανυιμζα ακελάνηδηα
πνμβνάιιαηα, πμο έπμοκ ηδ δφκαιδ κα αβάγμοκ ημ δδιυζζμ ζπμθείμ, απυ ημ
αζθοηηζηυ ςνμθυβζμ πνυβναιια ηαζ ηδκ εζςζηνέθεζα, πμο πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ηάηζ πνςηυβκςνμ, πνςημπμνζαηυ ηαζ ζοκανπαζηζηυ.
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4 – Πεξηγξάςηε ηξόπνπο δπλαηήο δηεύξπλζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε άιινπο
ηνκείο/αληηθείκελα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (1 έσο 2 ζειίδεο).
« Ω ζμθμί παζδαβςβμί, οπάνπεζ εζξ ηδκ πμίδζζκ δύκαιζξ ιμνθςηζηή ηδξ παζδζηήξ
ροπήξ ηαζ δύκαιζξ ελακενςπζζηζηή, εηεί όπμο δ επζζηήιδ ζαξ πμθύ θμαμύιαζ όηζ δεκ
ηδκ θακηάγεηαζ». (Κςζηήξ Παθαιάξ εθδιενίδα Δζηία ηδξ 6δξ Ημοκίμο 1900)
Σμ ζπμθείμ, ζηδκ πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα ααειίδα, έπεζ ηδ
δοκαηυηδηα κα ιοήζεζ ημ παζδί ηαζ ημκ έθδαμ ζηδ πανά πμο πνμζθένεζ δ Σέπκδ ηαζ
κα εοαζζεδημπμζήζεζ ηδκ ροπή ημο ζημ άημοζια ιζαξ ιμοζζηήξ ζφκεεζδξ, ηδκ
ακάβκςζδ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο, ηδ εέα εκυξ βθοπημφ ή γςβναθζημφ ένβμο, ηδκ
παναημθμφεδζδ ιζαξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ. Αοηυ εα ζοκηεθεζηεί υπζ ιυκμ ιε ηδ
δζδαζηαθία ιαεδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηζξ “ηαθέξ ηέπκεξ”, αθθά ηονίςξ ιε ηδ ζοκεπή
επαθή ημο ιαεδηή ιε ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δδιζμονβίεξ. Σμ ζπμθείμ εα πνέπεζ κα είκαζ
ακμζπηυ ζηα πμθζηζζηζηά δνχιεκα ηδξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ.
Ονβακςιέκεξ επζζηέρεζξ ζε ιμοζεία, πζκαημεήηεξ, εηεέζεζξ αζαθίςκ,
παναημθμφεδζδ εεαηνζηχκ παναζηάζεςκ ή ηζκδιαημβναθζηχκ ηαζκζχκ, δ
ζοιιεημπή ζε δζαβςκζζιμφξ, η.α. εα αμδεήζμοκ ημ ιαεδηή κα αζχζεζ ηδκ
εκαζπυθδζδ ιε ηδκ Σέπκδ ςξ ροπαβςβία, ςξ αθδεζκή ηένρδ ηδξ ροπήξ ηαζ κα ιδκ
αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ δζαζηέδαζδξ. Αθθά ηαζ ημ ίδζμ ημ ζπμθείμ
κα μνβακχκεζ πμθζηζζηζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ εηδδθχζεζξ, χζηε μ κέμξ κα ανίζηεζ
δζέλμδμ, κα λεθεφβεζ απυ ηδ νμοηίκα ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηαζ κα γεζ πανάθθδθα
ιε ηδ αζμθμβζηή ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή γςή.
Ζ Λμβμηεπκία ηαζ, εκ πνμηεζιέκς, δ Πμίδζδ έπεζ έκα εονφ θάζια
αλζμπμίδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια. ηα πθαίζζα ηςκ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ υθςκ ηςκ ηάλεςκ Πνςημαάειζαξ ηαζ
Γεοηενμαάειζαξ εηπ/ζδξ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα μιαδμζοκενβαηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ
ένεοκαξ ηαθθζηεπκζηχκ νεοιάηςκ, πενζυδςκ Λμβμηεπκίαξ, ζδιακηζηχκ εηπνμζχπςκ
ηαζ δδιζμονβχκ, μθυηθδνςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ή ζοθθμβχκ, εειαηζηχκ εκμηήηςκ
ή αηυια δ δδιζμονβία μιάδςκ θζθακαβκςζίαξ. Πζζηεφς υηζ δ δνάζδ εα ιπμνμφζε
κα ανεζ πνυζθμνμ έδαθμξ ηαζ ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ λεκυβθςζζςκ
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ιαεδιάηςκ, ιε δοκαηυηδηα ιεθέηδξ ηδξ λέκδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηςκ δδιζμονβχκ ηδξ,
αθθά ηαζ ζημ ιάεδια ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ, ηαεχξ δζδάζημκηαζ ζε Γοικάζζμ
ηαζ Λφηεζμ, υθα ηα είδδ ηδξ πμίδζδξ: επζηή, δναιαηζηή, θονζηή η.α. Αηυιδ,
εθανιμβή εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζηα ιαεήιαηα πμο αθμνμφκ ηζξ Καθέξ Σέπκεξ
(Μμοζζηή, Θεαηνμθμβία), πμο εα ήηακ εοπήξ ένβμ κα εκηαπεμφκ ζε υθα ηα ζπμθζηά
πνμβνάιιαηα ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ. Δπζπνυζεεηα, είκαζ ιζα πμθφ
ηαθή εοηαζνία ηέημζεξ ιμνθέξ δνάζδξ κα εκηάζζμκηαζ ζημ κέμ ιάεδια ηςκ
Δνεοκδηζηχκ Δνβαζζχκ (project) ημο Λοηείμο, πμο, ηαεχξ θεζημονβμφκ ιέζα ζημ
ςνμθυβζμ πνυβναιια, οπάνπεζ επανηήξ πνυκμξ βζα ηδκ οθμπμίδζή ημοξ.
Σέθμξ, εα ημθιμφζα κα πνμηείκς ηδ δοκαηυηδηα - εζδζηά ζήιενα πμο ζηα
ζπμθεία ιαξ θμζηά ανηεηά ζδιακηζηυ πμζμζηυ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ηαζ
δζαπζζηχκμκηαζ πενζζηαηζηά ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ απμηθεζζιμφ -

κα

βίκμκηαζ ακάθμβεξ εηδδθχζεζξ, ιε ηδ ζοκενβαζία ζπμθείμο-βμκέςκ-ημπζηήξ
ημζκςκίαξ, αθζενςιέκεξ ζηα πμθζηζζιζηά ζημζπεία ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ ηςκ
αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ιαξ ( π.π. Πεγμβναθία, Πμίδζδ, ιμοζζηή, ηναβμφδζα η.α),
ηαεχξ δ εκίζποζδ ηςκ ανπχκ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ (ζζυηδηα,
αθθδθεββφδ, απμδμπή ηαζ ζεααζιυξ ηδξ δζαθμνάξ) εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ
δδιζμονβζηή ζοκφπανλδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ, ηδκ ελάθεζρδ ηςκ δζαηνίζεςκ
ηαζ ημο απμηθεζζιμφ, αθθά ηαζ ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ μιαθή έκηαλδ-εκζςιάηςζδ
ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθζηυ ζφζηδια. Άθθςζηε, υπςξ έβναρε μ Μπυνπεξ:
«Η μιμνθζά ηαναδμηεί. Ακ είιαζηε εοαίζεδημζ, εα ηδκ αζζεακεμύιε ιέζα ζηδκ πμίδζδ
όθςκ ηςκ βθςζζώκ».
Δκ ηαηαηθείδζ, δ εκαζπυθδζδ ιε ηδ Λμβμηεπκία ηαζ, εζδζηυηενα, ηδκ Πμίδζδ
είκαζ ιζα εοηαζνία κα ηάκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαγδημφκ ιέζα ζημ ζπμθείμ, αθθά ηαζ
ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ ηα ηείιεκα πμο εα ημοξ απμηαθφπημοκ ηζξ μιμνθζέξ ηδξ
βθχζζαξ ημοξ ηαζ ηδκ αθήεεζα ηδξ γςήξ, πςνίξ κα πάκμοκ ηδκ επαθή ιε ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ημο εαοημφ ημοξ, ημο έεκμοξ ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ εα ημοξ
αμδεήζεζ κα λεδζπθχζμοκ κςνίηενα ημκ εζςηενζηυ δοκαιζζιυ ημοξ, κα
ιμνθμπμζήζμοκ ηζξ ζηακυηδηέξ ηαζ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ ηαζ εα ημοξ μδδβήζεζ ζηδκ
ςνζιυηδηα ηςκ υρεςκ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ.
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5 – Γξάςηε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιύηεξε
αλάπηπμήο ηεο ζην ζρνιείν (1 έσο 2 ζειίδεο).

Όζμ αηόια ζηεβάγμκηαζ παζδζά ζε αίεμοζεξ πνμηάη
πμο πενπαηάξ ηαζ ηνίγμοκ ηα ζάπζα ημοξ ημνιζά
Σακ ηαηαοθζζιμί βζα πνμζθοβόπμοθα
Όζμ μζ πώνμζ ζηεκεύμοκ, πςνίξ ακάζα
ηζ ακαγδηάξ ιζα άδεζα αίεμοζα
κα ηάκεζξ ιάεδια βζα ηδκ Πμίδζδ ηαζ ηδ Ζςή
Όζμ ηα νάθζα ηδξ παθζάξ Βζαθζμεήηδξ άδεζαζακ
ηαζ ηα αζαθία ηθεζζηήηακ ζε ημοηζά
-Έπμοιε ακάβηδ από αίεμοζα! Γεκ ημ ηαηαθαααίκεηε;
Τόζμ εα παθεύς κα βζμιίγς ιε όκεζνα
ηζξ ροπέξ ημοξ.
(Ζ ηαεδβήηνζα)

Σμ ζπμθείμ, υζμ ηζ ακ ηάπμζμζ αιθζζαδημφκ ζήιενα ημ νυθμ ημο, είκαζ πχνμξ
Παζδείαξ, πνμαβςβήξ ημο Πκεφιαημξ, πχνμξ ημζκςκζημπμίδζδξ, ηαζ ζήιενα,
πενζζζυηενμ απυ πμηέ, ζηδ δφζημθδ επμπή πμο γμφιε, έπεζ πνέμξ κα πνςημζηαηεί ζε
δνάζεζξ Πμθζηζζιμφ ηαζ κα θένκεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε επαθή ιε ημοξ δδιζμονβμφξ ημο,
βζα κα ακηθμφκ πνυηοπα ηαζ αλίεξ.
Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ακάθμβςκ δνάζεςκ είκαζ,
ηαηανπήκ, δ αβάπδ ηαζ ημ ιενάηζ ημο δάζηαθμο, δ δζάεεζδ κα πνμζθένεζ απυ ημ
θζβμζηυ εθεφεενμ πνυκμ ημο, απυ ηζξ βκχζεζξ, ηδκ ειπεζνία ημο. Δίκαζ δ ακάβηδ ημο
κα δζαιμνθχκεζ έκα δζαθμνεηζηυ πενζαάθθμκ, ιέζα ζημ αζθοηηζηυ ςνμθυβζμ
πνυβναιια, κα ακαγδηά κέεξ ιμνθέξ επζημζκςκίαξ ιε ηα παζδζά ηαζ ηδκ ημπζηή
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ημζκςκία.
Δλίζμο ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ δ αβαζηή ζοκενβαζία υθςκ θμνέςκ πμο
ειπθέημκηαζ ζηδ δνάζδ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ακαθμνζηά ιε ηζξ δοζημθίεξ πμο
ακαηφπημοκ ζηδκ πμνεία ή ιε ηα ειπυδζα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδ δμιή
ημο

Δηπ/ημφ

οζηήιαημξ

(δζμζηδηζηέξ-βναθεζμηναηζηέξ

δζαδζηαζίεξ).

Δδχ

ακαθένμκηαζ:
 δ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ απυ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ
 δ αβαζηή ζοκενβαζία ιε ηδ δ/κζδ ημο ζπμθείμο, ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ημοξ
βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ,
 μζ ανιμκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ ζοκενβαζία ηςκ ιαεδηχκ
 δ αλζμπμίδζδ ηςκ ζδζαίηενςκ ηθίζεςκ ηαζ ηαθέκηςκ ηςκ ιαεδηχκ
 δ ζοκενβαζία ιε ηαεδβδηέξ εζδζημηήηςκ, βζα πανμπή ηδξ ηεπκμβκςζίαξ ημοξ,
 δ πνήζδ ηαζ αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ
 Καθυξ ζπεδζαζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ. Δπζζηδιμκζηή ιεθέηδ ηαζ ηεηιδνίςζδ
αάζεζ ηςκ κέςκ παζδαβςβζηχκ εεςνζχκ.
Σέθμξ, εα ήηακ εοπήξ ένβμ κα ήηακ θοιέκα, ζε υθα ηα ζπμθεία ιαξ, ηα πνμαθήιαηα
οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ, πχνςκ, ιδπακδιάηςκ, ηθπ, πμο εα έδζκακ ηδ δοκαηυηδηα
δζελυδμο ζηζξ πκεοιαηζηέξ ηαζ ηαθθζηεπκζηέξ ακδζοπίεξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ.
 Ζ θεζημονβία ηςκ ζπμθζηχκ αζαθζμεδηχκ ηαζ, ηαη’ επέηηαζδ, μ ειπθμοηζζιυξ
ημοξ ζε θμβμηεπκζηά αζαθία ηαζ πενζμδζηά. Γδιζμονβία ρδθζαημφ ανπείμο, ιε
επμπηζηυ οθζηυ (κημηζιακηέν, ηαζκίεξ, CD-ROM, δζαθάκεζεξ) θμβμηεπκίαξ.
 Οπηζημαημοζηζηά ιέζα αζκηεμπνμηγέηημναξ, πνμαμθέαξ slides, μευκδ,
ηδθευναζδ, dvd player ηαζ αίεμοζα ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκδ ιε ημονηίκεξ
ζοζηυηζζδξ ηαζ ιε άκεηδ πνυζααζδ ζε ζοζηήιαηα πθδνμθμνζηήξ.
 Δηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ ζε εηεέζεζξ, ιμοζεία, αζαθζμεήηεξ βζα ηδκ
εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα πμθζηζζιμφ.
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6 – Γξάςηε γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ (1 έσο 3 ζειίδεο).
Πνζκ δουιζζζ πζθζάδεξ πνυκζα μ Πθάηςκαξ πνςημδζαηφπςζε ηδ εέζδ: «Ζ ηέπκδ
εα έπνεπε κα είκαζ δ αάζδ ηδξ παζδείαξ». ήιενα, υιςξ, μ ζφβπνμκμξ
πνμζακαημθζζιυξ ηδξ Γεκζηήξ παζδείαξ αθήκεζ πςνίξ δοκαηυηδηα ελέθζλδξ, παναιεθεί
ή απμννίπηεζ ,ςξ δεοηενεφμοζεξ ή άπνδζηεξ, μνζζιέκεξ πθεονέξ ημο ακενχπμο ηαζ,
ηονίςξ, ημο κέμο, ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ δ θακηαζία, δ δδιζμονβζηυηδηα, δ εοαζζεδζία.
Αοηυ ημ ηεκυ πνέπεζ κα ζοιπθδνςεεί, ηαζ εα βίκεζ ιυκμ, ακ ηα παζδζά ένεμοκ ζε
επαθή ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ. Ζ Λμβμηεπκία ςξ «ηέπκδ ημο θυβμο», δ Πμίδζδ, ιε ηδκ
εηοιμθμβζηή έκκμζα ημο υνμο, ςξ δδιζμονβία, δ Μμοζζηή, ιαγί ιε ηδ Εςβναθζηή, ημ
Θέαηνμ η.θπ. εα έπνεπε κα έπμοκ νυθμ ημοξ, αηνζαχξ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ εοαζζεδζίαξ
ημο παζδζμφ, ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηυηδηάξ ημο, ςξ ακηζζηάειζζια ζηα
οπυθμζπα ιαεήιαηα. Κζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ ιέζα ζε ιζακ αηιυζθαζνα πανάξ
ηαζ παζπκζδζμφ, ιε ηδκ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ηαζ υπζ ημκ ηαηαπζεζηζηυ
παναηηήνα ημο «ιαεήιαημξ».
Ο ιεβάθμξ παζδαβςβυξ Δοάββεθμξ Παπακμφηζμξ δζαηήνοζζε υηζ δ Σέπκδ είκαζ
ιδηένα ηαζ ηνμθυξ ηδξ μιμνθζάξ. ΄ αοηήκ ηδκ μιμνθζά πνέπεζ κα ιομφκηαζ ηα παζδζά
ηδξ ζφβπνμκδξ ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξ πμο, δοζηοπχξ, έπεζ οπμηαηαζηήζεζ ηδκ
ηέπκδ ιε πνμσυκηα ιαγζηήξ οπμημοθημφναξ ή, ηαηά ημ πζμ δυηζιμ, «πμθζηζζηζηήξ
αζμιδπακίαξ». Έκαξ θυβμξ παναπάκς πμο έπμοιε οπμπνεχζεζ ηα παζδζά ιαξ κα γμοκ
ζε ιζα ηαηαεθζπηζηή ηαζ αβπχδδ ημζκςκία, ηεκή πενζεπμιέκμο, ηοπμπμζδιέκδ,
παεδηζηή, ιε έθθεζιια ζοκαζζεδιάηςκ, ζηέκεια ηςκ πκεοιαηζηχκ μνζγυκηςκ,
αδοκαιία πνμαθδιαηζζιμφ, έθθεζρδ επζημζκςκίαξ, νμπή ζηδ κυεα ροπαβςβία ηαζ ηδ
δζαζηέδαζδ βζα εηηυκςζδ. Οζ ηαθθζηέπκεξ, ιε υπμζα ιμνθή ηζ ακ οπδνεημφκ ηδκ
Σέπκδ, ηαζ εκ πνμηεζιέκς, ηδκ Πμίδζδ ηαζ ηδ Μμοζζηή, δεκ ηζκμφκηαζ ζε ηυζιμοξ
ελςπναβιαηζημφξ, δδιζμονβμφκ ιέζα ζηδκ ημζκςκία, δέπμκηαζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ,
αθθά ηαζ επζδνμφκ πάκς ηδξ, ιε ημ ένβμ ημοξ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ ημοξ,
επδνεάγμοκ ημ πςνμπνυκμ, ιέζα ζημκ μπμίμ γμοκ, πναβιαηεφμκηαζ ηαζ δζμπεηεφμοκ
δεζηέξ αλίεξ ηαζ ζδέεξ, δζαιμνθχκμοκ ζηάζδ γςήξ ηαζ εοαζζεδημπμζμφκ ηδ ζοκείδδζδ
ημο παζδζμφ ηαζ ημο κέμο.
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Ζ Πμίδζδ αζηεί αβςβή, είκαζ «ηυημξ εκ ης ηαθχ», ημηεηυξ ιέζα ζηδκ
μιμνθζά, υπςξ δζααάγμοιε ζημ «Φαίδνμ» ημο Πθάηςκα. Οιμνθζά πμο απμοζζάγεζ
ζοπκά απυ ηδ γςή ζηζξ ιεβαθμοπυθεζξ, ηαζ πνεζάγεηαζ μ κέμξ βζα κα κμδιαημδμηήζεζ
ηδκ φπανλή ημο, κα ακαηαθφρεζ δδιζμονβζηέξ εκαζπμθήζεζξ βζα ημκ εθεφεενμ πνυκμ
ημο, κα λεθφβεζ απυ ηα εοηεθή πνμσυκηα ιαγζηήξ ημοθημφναξ πμο ημο επζδαρζθεφεζ δ
πμθζηζζηζηή αζμιδπακία.
Απμηεθεί, θμζπυκ, αδήνζηδ ακάβηδ κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ αζζεδηζηή αβςβή ηςκ κέςκ
ιε κέα ιαεήιαηα, αζαθία, επμπηζηά ηαζ μπηζημαημοζηζηά ιέζα αθθά, ηαζ ηδκ
απαναίηδηδ πνδιαημδυηδζδ απυ ημ ηνάημξ, βζαηί δ ακααάειζζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο
πμθίηδ απμηεθεί αηνμβςκζαίμ θίεμ, βζα ηδκ εονφηενδ ηαθθζένβεζά ημο ηαζ ηδκ
ακηίζηαζή ημο απέκακηζ ζηα αθθμηνζςηζηά - δζαανςηζηά νεφιαηα ημο ηαζνμφ ιαξ.
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7. Τεθκεξηώζηε ζε ό,ηη αθνξά:
7.1 - ηνλ θαηλνηόκν ραξαθηήξα ηνπ ππνβαιιόκελνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ:
 παναβςβή ιζαξ κέαξ πνμζέββζζδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πμο
ζηδνίγεηαζ ζε εεςνδηζηή ηεηιδνίςζδ
 εζζαβςβή βζα πνχηδ θμνά ζημ ζπμθείμ ιζαξ ηαεζενςιέκδξ πναηηζηήξ ή
παζδαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ
 ακαιυνθςζδ/ακαζπεδζαζιυ ιζαξ ηαεζενςιέκδξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ
7.2 –ηε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο όπσο:
 επζηοπή απμηεθέζιαηα ιάεδζδξ,
 πνμχεδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ,
 εηπυκδζδ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ πνμζανιμζιέκμο ζηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ
ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ.
7.3 – ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ έξγνπ όπσο:
 ζοιαμθή ζηδκ πνμζςπζηή, ημζκςκζηή, πμθζηζζηζηή ακάπηολδ ηςκ
ιαεδηχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ
εοαζζεδημπμίδζδξ,
 ηίκδηνα βζα ηδκ επίηεολδ ορδθυηενςκ πνμζδμηζχκ,
 επζηέκηνςζδ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ,
 ηαθφηενδ ηαηακυδζδ/ειαάεοκζδ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ/πενζμπή,
 δζεοηυθοκζδ ζηδ δζαδζηαζία «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς».
7.4 – ηε ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο/κνλάδαο όπσο:
 εοημθία εθανιμβήξ ζημ ζπμθείμ,
 δζαιυνθςζδ εεηζημφ ηθίιαημξ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ
ζηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ βμκείξ,
 ακάπηολδ ιζαξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ οπμδμπήξ δζαθμνεηζηχκ ιαεδηχκ
ζηζξ ηάλεζξ ηαζ ακηαπυηνζζδ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ.
 ζοκενβαζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ πμθζηήξ Μμκάδαξ.
(1 έσο 4 ζειίδεο)
O ηαζκμηυιμξ παναηηήναξ ηδξ δνάζδξ εκημπίγεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ηδξ
μιαδμζοκενβαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ υθμξ μ ζπεδζαζιυξ, δ ένεοκα ηαζ δ οθμπμίδζδ
ζηδνίπηδηε

ζηδ

ιέεμδμ

project

ηαζ

ηα

παζδζά,

ιέζς

ηςκ

οπμμιάδςκ,

ακαηνμθμδμημφκηακ ηαζ ζοκενβάγμκηακ δδιζμονβζηά, ζε ηάεε θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ.
Ζ δζδαηηζηή πνάλδ πνμζέθααε άθθδ δζάζηαζδ, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα εοεθζλίαξ, πένα
απυ ημ ζθζηηυ ςνμθυβζμ πνυβναιια, βζ΄ αοηυ ηαζ ακηζιεηςπίζηδηε ιε εοπανίζηδζδ ηαζ
εκεμοζζαζιυ. Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ
πμο πνμέηορε απμδεζηκφμοκ ηδκ απμδμπή πμο έηοπε απυ ηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα αθθά
ηαζ ηδκ ηεθζηή ζηακμπμίδζδ . Ζ δδιζμονβία εκυξ video, δφμ πανμοζζάζεςκ, έκηοπμ
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αθδβδιαηζηυ οθζηυ, ηεθζηή πανάζηαζδ ηαζ δζάποζδ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, ιμοζζηή
εηδήθςζδ –υθα ιε πνήζδ ηδξ κέαξ ηεπκμθμβίαξ – ήηακ απμηεθέζιαηα πμο
επζανάαεοζακ ηζξ ημπζχδεζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ ηαζ έααθακ ηδ αάζδ βζα ιεθθμκηζημφξ
ζπεδζαζιμφξ πανυιμζςκ πμθζηζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ.
Οζ Παζδαβςβζημί ζηυπμζ πμο αθμνμφζακ ηδκ πνμζςπζηή, ημζκςκζηή, πμθζηζζηζηή
ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ επεηεφπεδζακ. Ζ ακάθδρδ πνςημαμοθζχκ, ηαζ δ αοηεκένβεζα, δ
δδιζμονβζηυηδηα, δ ααίαζηδ ζοιιεημπή, ζηακμπμίδζακ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ημοξ. Σμ
κέμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ (ιεθέηδ εκυξ ζπμοδαίμο πμζδηή) ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ
ιέζα απυ πθήεμξ πδβχκ, αμήεδζακ ζηδκ ακαηάθορδ ηδξ βκχζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ
αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα, ιέζς ηδξ επαθήξ ιε ηδ θμβμηεπκία ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδκ
πμίδζδ. Ζ ειπεζνζηή πνμζέββζζδ, ιέζα απυ ημ ανπεζαηυ οθζηυ, δ ένεοκα πεδίμο
(ζοκεκηεφλεζξ), δ πανμοζίαζδ ηδξ δνάζδξ ιπνμζηά ζε ημζκυ, ιε ηδκ μιαδζηυηδηα , ηδ
ζοκενβαζία, ηδκ απμδμπή ηςκ άθθςκ, ηαθθζένβδζακ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ δζάζηαζδ.
ημ Λφηεζμ δ εθανιμβή ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ, έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ανηεηέξ
δοζημθίεξ, πμο πνμηφπημοκ, ηονίςξ, απυ ηδκ έθθεζρδ εθεφεενμο πνυκμο ηςκ ιαεδηχκ,
ηδκ ηήνδζδ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ, ηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηζξ ορδθέξ
απαζηήζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Πανυθα αοηά, ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ, ζημπμεεζία
ηαζ ζοκημκζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ, ηδκ ηαθή δζάεεζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηδξ Γ/κζδξ ηαζ ηςκ
δζδαζηυκηςκ, δζεοημθφκεδηε υθδ δ δνάζδ ηαζ θφεδηακ πναηηζηά γδηήιαηα (χνεξ βζα
πνυαεξ, ιεηαηζκήζεζξ, δζεοεέηδζδ πνμβναιιαηζζιέκςκ δζαβςκζζιάηςκ η.ά). Ζ ζπμθζηή
ημζκυηδηα οπμδέπηδηε ηαζ εκεάννοκε ηδκ υθδ δζαδζηαζία ηαζ ζοιπαναζηάεδηε δεζηά
ζηδκ υθδ πνμζπάεεζα Οζ βμκείξ ακηαπμηνίεδηακ εεηζηά ηαζ ζοιπαναζηάεδηακ ζημ
ένβμ ημο ζπμθείμο, πνμηνέπμκηαξ ηα παζδζά ημοξ κα ζοιιεηέπμοκ, ιε δεδμιέκμ υηζ
πμθθμί ιαεδηέξ, υκηεξ ηεθεζυθμζημζ, εημζιάγμκηαζ βζα ηζξ πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ. Ζ
ακηαπυηνζζή ημοξ ζοβηζκδηζηή ηαζ ζηδκ εηδήθςζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε βζα ημ ημζκυ
ηδξ πυθδξ ιαξ. Σέθμξ, δ αλζμπμίδζδ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο πνμβνάιιαημξ, ακάθμβα ιε
ηζξ ακάβηεξ, ηζξ δελζυηδηέξ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημοξ, πςνίξ μπμζμοζδήπμηε
απμηθεζζιμφξ ή αβηοθχζεζξ, εκεάννοκε ηδ ζοιιεημπή ημοξ. Σμ ελαζνεηζηυ απμηέθεζια
δζηαίςζε ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ παζδζχκ, δίκμκηαξ ηδ ζηοηάθδ βζα ηδ ζοκέπζζδ
ακηίζημζπςκ δνάζεςκ.
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