
      

 

 

 

Αοηή ε ηδέα λεθίκεζε απμ πνμζωπηθέξ θμοβέκηεξ γύνω απμ ηα πνμβιήμαηα 

ηεξ ιεηημονγίαξ παηδηθώκ ζηεθηώκ. Ε απμοζία ζοιιμγηθώκ δμμώκ πμο κα 

εμπενηέπμοκ ηεκ παηδηθή ειηθία μεηαηνέπεη ηε μειέηε θαη ηεκ εκεμένωζε ζε 

ζέμαηα δηαπαηδαγώγεζεξ ζε αημμηθή οπόζεζε. Ε παναπάκω δηαπίζηωζε 

έθενε ηεκ ηδέα γηα ηεκ μνγάκωζε μηαξ παηδηθήξ θαηαζθήκωζεξ ζακ μηα 

δηαδηθαζία ακμηπηή, ζοιιμγηθή πμο ζα ιεηημονγήζεη ζακ έκαοζμα γηα κα 

ακμίλεη μηα θμοβέκηα δεμόζημο παναθηήνα γύνω από ηηξ ζέμαηηθέξ ηεξ 

παηδηθήξ ειηθίαξ. Ο δηάιμγμξ, ε δηενεύκεζε ζε βάζμξ, ημ πέναζμα ζηεκ πνάλε 

είκαη ακάγθεξ, πμο μόκμ μέζα απμ εκα ζύκμιμ , μπμνμύκ κα ηθακμπμηεζμύκ 

πμημηηθά. Έηζη μέζα από ακμηπηέξ ζοδήηεζεηξ πμο μνγακώζεθακ ζε Βόιμ θαη 

Θεζζαιμκίθε ζομθωκήζαμε ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ θαηαζθήκωζεξ, ζηηξ 

εμενμμεκίεξ 17-26 Αογμύζημο, ζημ πνώεκ δαζηθό θοηώνημ Φιαμμονίμο, ζημ 

Βενηίζθμ ημο κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

θεπηηθό 

 

    Ε πνόηαζε αθμνά ηεκ ζογθνόηεζε εκόξ πωνμπνόκμο όπμο ζα μπμνέζμοκ 

κα ζοκακηεζμύκ άκζνωπμη με ακεζοπίεξ ζε ζέμαηα δηαπαηδαγώγεζεξ, 

ακαηνμθήξ θαη αιιειεπίδναζεξ με ηα παηδηά. Με ηεκ μνγάκωζε δειαδή εκόξ 

δοκαμηθμύ πενηβάιιμκημξ, μέζα ζηε θύζε, όπμο ηα παηδηά ζα έπμοκ ηεκ 

δοκαηόηεηα κα βηώζμοκ εμπεηνίεξ ειεύζενεξ αιιειεπίδναζεξ με ηα 

ακηηθείμεκα πμο ζα δηαιέλμοκ θαη κα γίκμοκ εκενγά μέιε μίαξ ζοιιμγηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. Οη δε μεγάιμη κα μπμνέζμομε κα ζοδεηήζμομε έλω από ηηξ 

δηαπωνηζηηθέξ γναμμέξ πμο ζέηεη ε θαζεμενηκή δωή, κα δηενεοκήζμομε 

ζοιιμγηθά ημ πεδίμ ηωκ ιύζεωκ θαη κα μάζμομε από θαη μαδί με ηα παηδηά. Γκ 

μιίγμηξ κα ζοκζέζμομε ηε ζοκζήθε μηαξ ακηί-θακμκηθόηεηαξ, όπμο ηα 

πνάγμαηα έζηω θαη γηα ιίγεξ μένεξ, ζα πνμζεγγίζμοκ έκακ άιιμ ηνόπμ 

ζοκύπανλεξ μηθνώκ θαη μεγάιωκ.  

     

Ηάπμηα απμ ηα βαζηθά ζθεπηηθά πμο ηέζεθακ είκαη: 

 κα μνγακώζμομε απμ θμηκμύ με ηα παηδηά ηεκ θαζεμενηκόηεηα, κα 

πνμζθένμομε ηεκ εμπεηνία ηεξ ζοιιμγηθήξ δωήξ                  

 κα ένζμομε ζε επαθή παηδηά θαη εκήιηθεξ, έλω  από ηα πιαίζηα 

πνμθαηαζθεοαζμέκωκ θμηκωκηθώκ θαη βημιμγηθώκ νόιωκ θαη 

δεζμώκ, πηίδμκηαξ ζπέζεηξ εμπηζημζύκεξ θαη μαζαίκμκηαξ ηε 

ζοκύπανλε με άιιεξ ειηθίεξ             

 κα δμύμε ζηεκ πνάλε ηεκ αιιειεπίδναζε ηωκ παηδηώκ με άιια 

παηδηά θαη άιιμοξ εκήιηθεξ (εμπεηνία πμο δοζηοπώξ μόκμ ηα θάζε 

είδμοξ ζπμιεία πνμζθένμοκ) 

                                                       

 

 

  Γίκαη λεθάζανμ μηη 

έκα είδμξ θμηκωκηθήξ 

μνγάκωζεξ ζακ αοηό 

πμο επηζομμύμε δεκ 

ζα μαξ πανηζηεί, 

αιιά ζα πνέπεη εμείξ 

πέηνα με ηεκ πέηνα 

κα ημ πηίζμομε. 

 



 

 

 

ΧΓΣΖΗΑ ΜΓ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ηαμία δναζηενηόηεηα δεκ είκαη οπμπνεωηηθή μύηε γηα ημοξ μεγάιμοξ μύηε γηα 

ημοξ μηθνμύξ. Όιμη όμωξ ζομμεηέπμομε ζηεκ μνγάκωζε ηεξ θμηκήξ 

θαζεμενηκόηεηαξ μέζα από μμάδεξ ενγαζίαξ. Αοηή ε θαηαζθήκωζε βαζίδεηαη 

ζημ ζθεπηηθό ηεξ αοημμνγάκωζεξ. Δε γίκεηαη από θάπμημοξ γηα θάπμημοξ 

άιιμοξ. Γίκεηαη από εμάξ γηα εμάξ. Ε επηηοπία ηεξ βαζίδεηαη ζηε ζομμεημπή 

όιωκ μαξ ζηηξ δηαδηθαζίεξ.  

Ηάζε πνωί ζα οπάνπμοκ ζηαζενέξ γωκίεξ παηπκηδημύ θαη δναζηενημηήηωκ 

μπμύ ηα παηδηά ζα θηκμύκηαη ειεύζενα αιιειεπηδνώκηαξ ηόζμ με ηα 

ακηηθείμεκα πμο επηιέγμοκ όζμ θαη με ημοξ γύνω. Έηζη ημοξ δίκεηαη ε 

εοθαηνία κα δείλμοκ ηηξ πνμηημήζεηξ ημοξ, κα θάκμοκ επηιμγέξ, κα μνγακώζμοκ 

ημκ πνόκμ ημοξ. Ακηίζημηπα θάζε απόγεομα ζα οπάνπεη μηα θμηκή 

δναζηενηόηεηα γηα όιμοξ. 

 Γπίζεξ ζα γίκμκηαη θαζεμενηκά  θμοβέκηεξ ζηηξ μπμίεξ μηθνμί θαη μεγάιμη ζα 

ζοδεηάμε πάκω ζε ζέμαηα ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ, πηζακά πνμβιήμαηα θαη ζα 

ζοκαπμθαζίδμομε πάκω ζε αοηά. Σα βνάδοα ζα πναγμαημπμημύκηαη εηζεγήζεηξ 

θαη ζοδεηήζεηξ, πάκω ζε ζέμαηα δηαπαηδαγώγεζεξ (βι πνόγναμμα). Θα 

οπάνπεη εκα «ζεμαηηθό ηεηνάδημ» πμο ζα είκαη δηαζέζημμ πνηκ ηεκ έκανλε ηεξ 

θαηαζθήκωζεξ ζακ οιηθό (άνζνα, απμζπάζμαηα βηβιίωκ θ.ι.π.) γηα ηεκ 

δεμημονγία εκόξ ηζόηημμο πεδίμο ζοδήηεζεξ πάκω ζε ζεμαηηθέξ πμο ζα 

πνμηαζμύκ θαη ζα ζοκαπμθαζηζημύκ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα πνηκ ηεκ έκανλε 

ηεξ θαηαζθήκωζεξ .Γηα κα οπάνλεη μηα θμηκή βάζε  πάκω ζηεκ μπμία ζα 

ζοδεηήζμομε , θαιό ζα ήηακ μ θαζέκαξ κα πνμμεζεοηεί αοηό ημ οιηθό θαη κα 

ημ μειεηήζεη (ημ θαηά δύκαμεκ) πνηκ ηεκ έκανλε ηεξ θαηαζθήκωζεξ. 

 

Να δηεοθνηκήζμομε μηη δεκ  εηκαη απαναίηεημ κα εηκαη θάπμημξ γμκηόξ γηα κα 

ζομμεηέπεη ζηεκ θαηαζθήκωζε . 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Έμαονη Ποξεηξιμαζίαπ  

Σνίηε-Πέμπηε 14-16 Αογμύζημο: Πνμεημημαζία Χώνμο 

Δναζηενημηήηωκ, Ονγάκωζε Ημοδίκαξ , Ηαηαζθεοή θαη Ψήζημμ 

Ψωμημύ (ζε Ξοιόθμονκμ ) 
 

 

ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

9:15-9:45 Ξοπκάμε  ημ ζώμα μαξ με 

πνωηκέξ αζθήζεηξ  

8:30 -10:30 Πνωηκό θαγεηό 

 10:30-11:00 οδήηεζε, Γκεμένωζε 

Εμενήζημο Πνμηεηκόμεκμο Πνμγνάμμαημξ  

Απξ ηιπ 11 :00 ηαζενέξ & Ηαζεμενηκέξ 

Γωκηέξ Παηπκηδημύ θαη Δναζηενημηήηωκ 

 2:00   Μεζεμενηακό Φαγεηό  

2:45   οκέιεοζε Πναθηηθώκ 

17:30-19:00    Απμγεομαηηκέξ Ομαδηθέξ 

Δναζηενηόηεηεξ θαη Παηπκίδηα γηα Μηθνμύξ 

θαη Μεγάιμοξ 

7:30  Βναδοκό Φαγεηό 

9:00  Γηζεγήζεηξ - οδεηήζεηξ 

 

 

  

 

ηαζενέξ & 

Ηαζεμενηκέξ 

Γωκηέξ   

Αοημζπέδηα 

Παηδηθή Χανά ,  

Ημοθιμζέαηνμ ,  

Νενμπαηπκίδηα, 

Μμοζηθά Όνγακα & 

Χμνόξ, 

Βηβιημζήθε: 

Γκωνημία με ηα 

Βηβιία, Αθήγεζε 

Παναμοζηώκ , 

Πειόξ , 

Παηπκιηδηα με  

Χνώμαηα, 

Δωγναθηθή ζε 

εκηόκη θ.α  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

ρμθωμίεπ 

      

Γπεηδή έκαξ από ημοξ ζηόπμοξ είκαη ε ειεύζενε αιιειεπίδναζε μεηαλύ 

παηδηώκ θαη εκειίθωκ –γμκηώκ ή με - , γηα ημκ ιόγμ μηί δεκ γκωνηδόμαζηε 

ανθεηά μεηαλύ μαξ αιιά θαη γηα κα δηαπεηνηζημύμε από θμηκμύ ηα πνμβιήμαηα 

πμο ζα πνμθύπημοκ ,  ζοδεηήζαμε πάκω ζε θάπμηεξ βαζηθέξ ζομθωκίεξ πμο 

ζα έπνεπε κα γίκμοκ πνηκ απμ ηεκ έκανλε ηεξ θαηαζθήκωζεξ, ώζηε κα 

οπάνπεη θιίμα αμμηβαηόηεηαξ θαη εμπηζημζύκεξ.  

 

 Δεδμμέκμο όηη ζα οπάνπμοκε γωκηέξ με θμηκά παηπκίδηα, είκαη πνμηημόηενμ 

κα θένμομε μαδί μαξ ειάπηζηα εωξ θαη θαζόιμο αημμηθά παηπκίδηα, ζε μηα 

πνμζπάζεηα μηθημπμίεζεξ ηωκ παηπκηδηώκ ζε ζοιιμγηθό επίπεδμ 

 Με ημ ίδημ ζθεπηηθό δεκ θένκμομε πνμζώπηθα θαγεηά θαη ηδηαίηενα γιοθά  

 Πανεμβαίκμομε όζμ γίκεηαη ιηγόηενμ ζηηξ ακηηπαναζέζεηξ μεηαλύ παηδηώκ, 

ηηξ αθήκμομε κα ελειίζμκηαη. Δεκ δηαθηκδοκεύμομε ηεκ ζωμαηηθή αθεναηόηεηα 

θακεκόξ αιιά μύηε θαη ζηαμαηάμε ηηξ μεηαλύ ημοξ δηεκέλεηξ πνμζβάιιμκηάξ 

ηα ή με μπμηαδήπμηε μμνθή βίαξ. 

 Οη γμκείξ είμαζηε  δηαζέζημμη κα απεγιωβίζημομε απμ ηεκ ζπέζε επηηήνεζεξ 

γμκημύ –παηδημύ . Δε ζηεθόμαζηε ζοκεπώξ απμ πάκω ημο ζε ό,ηη θακεη .  

 Πεγαίκμομε έκα παηδί ζηεκ μαμά/μπαμπά ημο όηακ θιαίεη επίμμκα θαη 

ηεκ/ημκ δεηά πωνίξ κα ημ πνμζβάιμομε με θακέκακ ηνόπμ επεηδή ηεκ/ημκ 

δεηάεη.  

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Σμ πνόγναμμα ηεξ θαζεμενηκήξ δηαηνμθήξ ζα μνγακωζεί πνηκ ηεκ έκανλε ηεξ 

θαηαζθήκωζεξ, θαη ζα πενηιαμβάκεη πνωίκμ, δεθαηηακό, μεζεμενηακό, 

απμγεομαηηκό, βναδοκό. οκεπώξ δεκ είκαη ακαγθαίμ κα θένεη μ θαζέκαξ 

πνμζωπηθά ηνόθημα. Ε μνγάκωζε ημο μεκμύ ζα γίκεη με βάζε ηηξ δειώζεηξ 

ζομμεημπήξ.  

 

 

Σα έλμδα δηαηνμθήξ θαη ηα οιηθά ηωκ 

ενγαζηενίωκ ζα ηα μμηναζημύκ από θμηκμύ μη 

ζομμεηέπμκηεξ ζοκεηζθένμκηαξ ζε θμηκό 

ηαμείμ . 

 

 Γίκαη πνμηημόηενμ -ακ όπη ακαγθαίμ- ε 

ζομμεημπή κα είκαη θαζ΄όιε ηε δηάνθεηα ηεξ 

θαηαζθήκωζεξ έηζη ώζηε κα οπάνλεη μηα 

ζηαζενόηεηα ζηε δοκαμηθή ηεξ μμάδαξ πμο ζα 

δεμημονγήζμομε.  (Γηα όζμοξ έπμοκ ηε 

δοκαηόηεηα θαη θάπμηεξ μένεξ πνηκ γηα ηεκ 

πνμεημημαζία ημο πώνμο) 

 

 

 

 

 

Για μα δηλώζεηε ηη ζρμμεηξςή ζαπ ζρμπληοώμεηε  ηξ εοωηημαηξλόγιξ πξρ θα 

βοείηε ζηημ ιζηξζελίδα katapaidiki.squat.gr και ηξ ζηέλμεηε  έωπ και ηιπ 30 

Iξρλίξρ ζηημ ηλεκηοξμική διεύθρμζη: 

  

paidkataskinosi12@gmail.com , με θέμα «δήλωζη ζρμμεηξςήπ»  

 

ηημ ιδια ιζηξζελίδα μπξοείηε μα δείηε και ηξ αμαλρηικό ποόγοαμμα ηηπ 

καηαζκήμωζηπ  ζε ημεοξλξγιακό πίμακα . 

Επιβεβαιώζηε ηηλεθωμικά για ηη ζρμμεηξςή απξ ηιπ 10 εωπ ηιπ 12 Αργξύζηξρ. 

 

mailto:paidkataskinosi12@gmail.com

