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Σο ζημείωμα ηος εκδόηη 
 
Αγαπεηνί καο αλαγλώζηεο, 

 

     Σηα ρέξηα ζαο θξαηάηε ην πξώην θύιιν ηεο ζρνιηθήο καο εθεκεξίδαο. Μέζα από απηή ηελ εθεκεξίδα ζθνπεύνπκε λα ζαο 

ςπραγσγήζνπκε, λα ζαο ελεκεξώζνπκε θαη λα ζαο ηαμηδέςνπκε ζηνλ δηθό καο θόζκν. 

     Τν ζρνιείν καο βξίζθεηαη «ζ’ έλαλ άιινλ θόζκν», ζην ρσξηό Μειέηε 12 ρικ έμσ από ηελ Κνκνηελή. Δίκαζηε πεξίπνπ 20 

καζεηέο ζην ζρνιείν καο θαη ςάρλακε έλαλ ηξόπν λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο. 

Απηό πηζηεύνπκε όηη ζα πεηύρνπκε κέζα από ηα θύιια ηεο εθεκεξίδαο καο «Η 

Πέλα ηεο Αιήζεηαο». Νηώζνπκε ραξνύκελνη 

πνπ κπνξνύκε λα ην θάλνπκε απηό αιιά 

ηαπηόρξνλα αηζζαλόκαζηε ηελ επζύλε λα 

αληαπνθξηζνύκε ζηηο πξνζδνθίεο ζαο. 

Ο κύπιορ ζηόσορ ηηρ εθημεπίδαρ μαρ 

είναι να κάνει γνωζηό ηο ζσολείο μαρ ζηην 

ηοπική κοινωνία ηηρ Κομοηηνήρ αλλά και 

ηηρ Ροδόπηρ γενικόηεπα. 

Τώξα ζα ζέιακε λα ζαο πνύκε ιίγα ιόγηα 

γηα ηελ εθεκεξίδα καο. Τν όλνκα ηεο επηιέρζεθε κεηά από πνιύσξεο ζθέςεηο, ζπδεηήζεηο θαη 

ςεθνθνξίεο. Η θηινζνθία καο είλαη απιή. Μέζα ζε κηα επνρή πνπ θπξηαξρνύλ ηα «fake news» 

θαη ε παξαπιεξνθόξεζε απνθαζίζακε όηη απηό ζα ήηαλ ην πην ηαηξηαζηό όλνκα γηα ηελ 

εθεκεξίδα καο. Γηαηί σο ζπληαθηηθή νκάδα δεζκεπηήθακε λα ζαο ιέκε κόλν ηελ αιήζεηα. Όπνην 

θόζηνο θη αλ έρεη απηό.  

Τν όλεηξν ηεο εθεκεξίδαο καο είλαη λα γίλεη γλσζηή, ηαθηηθή θαη λα απνθηήζεη θαλαηηθνύο 

νπαδνύο θαη αλαγλώζηεο. Τα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνινύκαζηε δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά 

επηιέγνληαη θάζε θνξά από εκάο, ηνπο καζεηέο. Έηζη αλ βξείηε θάπνηα ιαζάθηα (ζπληαθηηθά, 

νξζνγξαθηθά, εξκελείαο θιπ) παξαθαινύκε λα καο ζπγρσξείηε θαη λα κε καο παξεμεγείηε.  

Απηή ινηπόλ, είλαη ε δηθή καο εθεκεξίδα θαη ε δηθή καο θσλή. Θα πξνζπαζήζνπκε γηα ην 

θαιύηεξν. Σε απηό ην ηαμίδη ζέινπκε θη εζάο καδί καο. Κη όπσο αλέθεξε έλαο πνιύ γλσζηόο 

πνηεηήο: 

«α βγειρ ζηον πηγαιμό για ηην Ιθάκη, 

να εύσεζαι να ‘ναι μακπύρ ο δπόμορ, 

γεμάηορ πεπιπέηειερ, γεμάηορ γνώζειρ.» 

                                                                                                                              H  Σπληαθηηθή Οκάδα  

                                                                                                                               «Η Πέλα ηεο Αιήζεηαο» 

  
 

 

 

 

 

 

 

διαβάζηε 

Η ςνένηεςξη 

μαρ 
Αίεν 

Αριστεύειν 

Παγκόςμια 
Ημζρα 

Ατόμων με 
Αναπηρία  

Μαθητικές 

Εκλογές 

2021 

Ας 

γελάζοσμε 

μαζί.. 

ΚΠΕ 
Μαρώνειασ 

 Ραθαηλία, 

Αποζηόλης, Κσριακή 

και Θωμάς 

 Άγγελος και 

Βαγγέλης 
τέλιος και 

Ιωάμμης 
Πόπη και 

Μαρία 

Γιάμμης και 

Βαγγέλης  
Αποστόλης, 

Μαρία & 

Ραυαηλία 
 ζελίδα 2 ζελίδα 3 ζελίδα 4 ζελίδα 2 ζελίδα 2 ζελίδα 2 

Γιαβάζηε ζε αςηό ηο 

θύλλο ηη ςνένηεςξη με ηη 

Γιεςθύνηπια μαρ κ. Ιομέπη ούλα 

Διαβάστε για τις επισκέψεις μας στο ΚΠΕ Μαρώνειας…… για 

τις σχολικές μας εκλογές……… για τη γιορτή της 3ης 

Δεκεμβρίου… 
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                              Βαγγζλησ & Γιάννησ         Μακθτζσ  Ά Γυμναςίου        
              

 

Ένασ  αποφαςύζει να κλϋψει ϋνα ςπύτι πλουςύων. Το παρακολουθεύ μαθαύνει πότε θα 
λεύπουν και το βρϊδυ εξοπλιςμϋνοσ με όλα τα ςύνεργα μπαύνει μϋςα. Εξουδετερώνει το 
ςυναγερμό και εκεύ που κλϋβει ακούει μια φωνό. 
- "Ο Ιηςούσ ςε βλϋπει και θα ςε τιμωρόςει." 
Ξαφνιαςμϋνοσ κοιτϊει να δει από που ϋρχεται η φωνό αλλϊ μη βλϋποντασ τύποτα 
ςυνεχύζει τη δουλειϊ του. Οπότε ςε λύγο ξανακούει τη φωνό να του λϋει: 
- "Ο Ιηςούσ ςε βλϋπει και θα ςε τιμωρόςει." 
Αποφαςιςμϋνοσ να δει από που ϋρχεται η φωνό βλϋπει ϋνα παπαγαλϊκι. 
- "Εςύ μιλϊσ και με τρόμαξεσ;" 
- "Ναι, εγώ." 
- "Μπα και πωσ ςε λϋνε;" 
- "Όμηρο." 
- "Όμηρο; Μα καλϊ τι όνομα 
εύναι αυτό για παπαγϊλο;" 
 - "Γιατύ εύναι το Ιηςούσ 
όνομα για ντόπερμαν;" 

 

 

ηιρ 4/11/2021 ππαγμαηοποιήθηκαν οι 

ππώηερ μαθηηικέρ εκλογέρ για ηο ζσολείο 

μαρ! ηόσορ ήηαν η ανάδειξη ηυν 

εκπποζώπυν ηυν μαθηηών ηου ζσολείου 

μαρ!  

 

ςμμεηείσαμε όλα ηα παιδιά με 

ενθοςζιαζμό! Η διαδικαζία κύληζε 

ομαλά και με ηην άτογη ζςνεπγαζία 

όλυν ηυν εκπαιδεςηικών καθώρ επίζηρ 

και ηυν μαθηηών ηος ζσολείος μαρ 

αναδείσθηκε ηο ζώμα ηυν 

εκπποζώπυν! 

Υποτήθιοι ήηαν από ηην Α ηάξη ο 

Γιάννηρ και ο Βαγγέληρ, ηη Β  ηάξη η 

Πόπη και η Μαπία, ηη Γ ηάξη ο Θυμάρ 

και ηέλορ από ηην Α Λςκείος η Ραθαηλία 

και ο Αποζηόληρ. 

Ζτςι το μακθτικό μασ ςυμβοφλιο 

αποτελείται από: 

1.Θωμάσ (Πρόεδροσ) 

2. Βαγγζλησ (Αντιπρόεδροσ) 

3.Αποςτόλησ  (Γραμματζασ) 

4. Ραφαηλία (Ταμίασ) 

5. Πόπη (Μζλοσ) 

 

Καλή δύναμη και Καλή ζηαδιοδπομία ζηουρ 

εκλεγμένουρ! 

 
Τν ζρνιείν καο επηζθέθηεθε ην ΚΠΔ Μαξώλεηαο δύν θνξέο ηελ θεηηλή 

ρξνληά.  

Τε πξώηε θνξά κάζακε γηα ηελ ζαιάζζηα δσή, γλσξίζακε ηελ Καξέηα 

Καξέηα Κνθώλα, κηιήζακε γηα ηα δηάθνξα είδε ςαξηώλ θαη γηα ηα 

ιηκάληα, ηελ αιίεπζε, ηνπο θάξνπο θαη ηνλ ζεβαζκό ζην θπζηθό πδάηηλν 

(θαη όρη κόλν) πεξηβάιινλ! Πεξπαηήζακε δίπια ζην λεξό, κηιήζακε κε 

ηνπο ςαξάδεο θαη ζην ηέινο ηξαγνπδήζακε θαη γεκίζακε ελέξγεηα 

απνιακβάλνληαο ην θπζηθό ηνπίν! 

 
Σηελ δεύηεξε επίζθεςε καο κάζακε γηα ηελ πεδνπνξία, ηελ νξεηβαζία θαη 

ηελ αλαξξίρεζε. Πιεξνθνξεζήθακε γηα ηα κνλνπάηηα ηνπ θόζκνπ θαη γηα 

ηα κνλνπάηηα ηεο Διιάδαο. Μάζακε γηα ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη ηνλ 

ηξόπν αλάγλσζεο ραξηώλ θαζώο θαη γηα ηελ εμεξεύλεζε- πνξεία κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ππμίδαο!!! Πεξπαηήζακε αθνινπζώληαο ηα κνλνπάηηα θαη κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ ράξηε θαη ηεο ππμίδαο γίλακε εμεξεπλεηέο!!! Δίδακε ηνλ 

ηξόπν πνπ κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ειηθία ελόο δέληξνπ θαη αθνύ 

αγθαιηάζακε ηνλ πιάηαλν ζηελ πιαηεία ηεο Μαξώλεηαο θύγακε γεκάηνη 

ελέξγεηα από ηνλ ππέξνρν πεξίπαην. 

  
Τα παηδηά αιιά θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ καο, απνιαύζακε ηελ ππέξνρε θηινμελία ηεο 

θπξίαο Γάθλεο Κπλδειιέξνπ.    Σαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα όια! 
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Σςνέντεςξη με τη διεςθύντπια τος ΕΝΕΕΓΥΛ Κομοτηνήρ κα Σούλα Ιομέπη 

-Κςπία Ιομέπη είζηε απκεηό καιπό Γιεςθύνηπια ζηο ζσολείο μαρ. Δίναι δύζκολορ ο πόλορ ζαρ ωρ Γιεςθύνηπια; 

Τν ζρνιείν καο ηδξύζεθε ην 2017 θαη ιεηηνπξγεί ήδε πέληε ρξόληα. ε αυτό το ςθμείο κα ικελα να ευχαριςτιςω τθ κα Μαίρθ Κοςμίδου 

Διευκφντρια τθσ ΔΔΕ Ροδόπθσ που ςυντζλεςε ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία του ςχολείου μασ και εξακολουκεί να βρίςκεται δίπλα μασ ςε ότι 

χρειαηόμαςτε. Σϊρα τον δικό μου ξόιν σο Γηεπζύληξηα ζην ζρνιείν καο δελ ζα 

ηνλ ραξαθηήξηδα ηδηαίηεξα δύζθνιν. Σίγνπξα ππάξρνπλ δπζθνιίεο, γηαηί πξόθεηηαη 

γηα κία θαηλνύξγηα δνκή, λενζύζηαηε πνπ μεθίλεζε πξηλ ιίγα ρξόληα, όκσο επεηδή 

αγαπώ πάξα πνιύ απηό ην ζρνιείν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν εζάο δελ κνπ θαίλεηαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιε ε δνπιεηά κνπ. Καη ζίγνπξα κε βνεζάεη πνιύ θαη ε δηθή ζαο 

αγάπε λα μεπεξάζσ νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή πξόβιεκα πξνθύςεη.  

-Ποια είναι η γνώμη ζαρ για ηην ζσολική μαρ εθημεπίδα; Σι θα πεπιμένεηε 

από ηην εθημεπίδα μαρ; 

Η γλώκε κνπ γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα είλαη ε θαιύηεξε θαη ληώζσ πξαγκαηηθά 

πάξα πνιύ πεξήθαλε πνπ καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ζαο πινπνηείηαη απηή ηελ 

ππέξνρε ηδέα. Ννκίδσ όηη όιε απηή ε πξνζπάζεηα ζα πξνσζήζεη θαη ζα δηαθεκίζεη 

ην ζρνιείν καο θαη πξαγκαηηθά δελ ζα πεξίκελα θάηη ιηγόηεξν από ηελ εθεκεξίδα 

καο. Αλακέλσ λα δνύκε όιε απηή ηελ αμηόινγε δνπιεηά πνπ θάλεηε εδώ κέζα. Να 

δνύκε ηηο ηδέεο ζαο, ηηο ζθέςεηο ζαο, ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηείηε εδώ. Όιν απηό 

ην πιηθό, θσηνγξαθίεο θείκελα θαη ε έξεπλα ζαο λα απνηππώλνληαη ζηα θύιια ηεο 

εθεκεξίδαο καο. Ννκίδσ όηη είλαη κηα θαηαπιεθηηθή ηδέα θαη κε θάλεη λα ληώζσ πνιύ 

όκνξθα, γηαηί ζα είλαη κία δνπιεηά πνπ ζα αλαδείμεη όιε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπιινγηθή εξγαζία πνπ θάλεηε. 

-Ποια πιζηεύεηε όηι είναι ηα πιο ζημανηικά πποβλήμαηα ηος ζσολείος μαρ; 

Τν πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ηνπ ζρνιείνπ καο, ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν, κάτι που όινη 

γλσξίδνπλ, είλαη όηη είκαζηε ζε κία απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, μακριά από τθ πόλθ, 12 

χιλιόμετρα ζξω από τθ Κομοτθνι. Και αυτό ςθμαίνει: Πξώηνλ όηη δελ έρνπκε 

ηληεξλέη. Και αυτό αποτελεί βαζηθό πξόβιεκα γηα ην ζρνιείν καο, γηαηί έρνπκε 

εξγαζηήξηο πιεξνθνξηθήο ηο νπνίν δελ μπορεί να λειτουργιςει ςωςτά. Δεφτερον 

λόγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο, είκαζηε αρκετά μακριά από τθ πόλθ κα δελ κπνξνύκε λα 

έχουμε πξόζβαζε ςε πολλά πράγματα. Να πάμε για παράδειγμα εθδξνκέο, να 

πραγματοποιιςουμε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ κλπ.  Και τζλοσ υπάρχει ζνασ ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ από τον αυξανόμενο αρικμό των μακθτϊν μασ ςε ζνα αρκετά μικρό 

ςχολείο, το οποίο πλζον δελ καο ρσξάεη. Προσ το παρόν αυτά αποτελοφν τα 

βαςικότερα προβλιματα μασ. 

-Κςπία Ιομέπη, ηι ζσέδια έσεηε για ηη θεηινή ζσολική σπονιά; 

Η θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, όπωσ και θ περςινι είναι αρκετά  ηδηαίηεξθ.  Θα ήζεια θαη 

ζα επηζπκνύζα πολφ να καο δηλόταν ε δπλαηόηεηα λα επαλέιζνπκε ιίγν, ζε θάπνην 

βαζκό ζηελ παιηά καο θαζεκεξηλόηεηα. Να μποροφμε να πραγματοποιιςουμε 

δξάζεηο, να ςυνεργαςτοφμε κε άιια ζρνιεία, περιςςότερεσ εκδρομζσ, επιςκζψεισ, 

όπσο καο αξέζεη. Να μποροφμε να βγαίνουμε γεληθά έμσ ζηελ θνηλσλία όπσο θάλακε 

θαη παιηόηεξα θαη ειπίδσ λα καο δνζεί απηή ε δπλαηόηεηα. Να κελ πεξηνξηζηνύμε πάιη 

όπσο πέξζη λόγω τθσ παλδεκίαο Δπίζεο θάηη πνπ κα ικελα πξαγκαηηθά και ζα 

δηεθδηθήζνπμε είλαη λα αιιάμνπκε ζρνιηθό θηίξην θαη λα κεηαθεξζνύκε θάπνπ αιινύ, 

ϊςτε να μποροφμε να ζχουμε καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθ πόλθ και ςτο διαδίκτυο. Σο 

ςθμαντικότερο όμωσ από όλα είναι λα πεξλάηε εζείο θαιά, λα είζηε αγαπεκέλνη, να 

ζπλεξγάδεζηε θαη λα πξνρσξάηε ζηε δσή ςασ! 

Η ςυμβουλι «αιζν  αριςτεφειν  και  

υπείροχον  ζμμεναι  άλλων» ςθμαίνει 

«πάντα να αριςτεφει κάποιοσ και να είναι 

από τουσ άλλουσ ο καλφτεροσ» .  Η 

ςυμβουλι αυτι ζγινε το κεμελιϊδεσ θκικό 

ιδανικό ςε ολόκλθρο τον αρχαίο ελλθνικό 

κόςμο. Αυτό το ιδανικό, το πνεφμα τθσ 

ευγενοφσ άμιλλασ με ςκοπό τθ πρωτιά 

τίμθςε και φζτοσ το ςχολείο μασ.   Ζτςι και 

ςτο ςχολείο μασ πλαίςιο τθσ γιορτισ τθσ 

28
θσ

 Οκτωβρίου θ Διευκφντρια απζνειμε 

βραβεία προόδου και αριςτεία ςτουσ 

μακθτζσ που ξεχϊριςαν με τθν επίδοςθ 

τουσ τθ χρονιά που μασ πζραςε.  

Οι μακθτζσ που πρϊτευςαν είναι: 

 Μαρία 

 Πόπη 

 Κυριακή 

 Θωμάσ  

 Ιωάννησ 

 Ραφαηλία 
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Όλοι διαθοπεηικοί, όλοι ίζοι…….  

Σηηο 3 Γεθεκβξίνπ ζην ζρνιείν καο γηνξηάζακε ηε Παγθόζκηα εκέξα Αηόκσλ κε αλαπεξία.  Απηή ε εκέξα θαζηεξώζεθε από ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ θαη πηνζέηεζε ην Πξόγξακκα Γξάζεο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Έηζη όινη καο είρακε ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηεξάζηηα αμία ηεο. 

Αξρηθά κηιήζακε γηα ηελ αλαπεξία. Δλ ζπλερεία παξαθνινπζήζακε ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. Αθνύζακε ηξαγνύδηα αθηεξσκέλα ζηελ ηζόηεηα θαη κέζα από βησκαηηθά εξγαζηήξηα πήξακε κηα γεύζε από ηελ 

πνηθηινκνξθία, ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ δύλακε πνπ ν θαζέλαο μερσξηζηά 

αιιά θαη όινη καδί έρνπκε κέζα καο.  

Αθνινπζεί αλαιπηηθά ην πξόγξακκα:  

 

Α μέπορ 

• Παξνπζίαζε -νκηιία από ηελ ςπρνιόγν καο 

• Ο θαζξέθηεο (ηξαγνύδη ηνπ Αιθίλννπ Ισαλλίδε) 
https://www.youtube.com/watch?v=ySL7j2_Q9S0&ab_channel=KAThiWHO  

• Πξνβνιή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο : Τν ηζίξθν ηεο πεηαινύδαο 
https://www.youtube.com/watch?v=oKHBbYAzCdI&ab_channel=ENPLOEDITIONS  

• Γέθπξεο ρηίδνπκε , θξάγκαηα γθξεκίδνπκε (δηαθνξεηηθνί) (ηξαγνύδη 

από ην ζπγθξόηεκα αεξηθά πνπ απνηειείηαη από λένπο θαη λέεο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο , απηηζκό, λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο δπζθνιίεο) 

https://www.youtube.com/watch?v=GXZkTSsfP3c&t=1s&ab_channel=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%AE  
• Πξνβνιή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο : Βιέπσ...λνηώζσ...αθνύσ. https://www.youtube.com/watch?v=Qat49QQShOc&ab_channel=sholeiokofon  

( δεκηνπξγήζεθε από εηδηθά ζρνιεία βαξήθνσλ θαη έλα δεκνηηθό ζρνιείν 

ηππηθήο αλάπηπμεο ηεο Πάηξαο γηα απηήλ ηελ εκέξα)  

 Χέξηα ζαλ θη απηά(ηξαγνύδη από ηνπο Locomondo) 
https://www.youtube.com/watch?v=IFnv9vxubYc&ab_channel=EducationofInformatics  

 

Β μέπορ: Βιωμαηικά επγαζηήπια  
1ν εξγαζηήξην: Ννεκαηηθή – Braille   Πεξηγξαθή: Οη θαζεγεηέο δείρλνπλ 

ζηνπο καζεηέο ην όλνκα ηνπο ζηελ λνεκαηηθή θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα 

ην κάζνπλ. Βιέπνληαο ην αιθάβεην ηεο Braille πξνζπαζνύλ λα γξάςνπλ ην 

όλνκά ηνπο. 

2ν εξγαζηήξην: Κνιάδ  

Πεξηγξαθή: Σε ραξηί κέηξνπ νη νκάδεο καζεηώλ πνπ ζα ελαιιάζζνληαη θάζε 

10-15 ιεπηά ζα δεκηνπξγήζνπλ αθίζεο – θνιάδ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα ηνπο θαζνδεγνύλ. 

3ν Δξγαζηήξην: Αηζζεηεξηαθό παηρλίδη  

Πεξηγξαθή: Οη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο κε 

κάζθα κίαο ρξήζεο, νη θαζεγεηέο ηνπνζεηνύλ αληηθείκελα (καθαξόληα, θξνύηα όπσο κπαλάλα-ιεκόλη, 

καξθαδόξνπο, ραξηί, ςαιίδη, γιεηθηηδνύξη , ζβήζηξα θ.ι.π) 

ζε ηάπεξ θαη νη καζεηέο θαινύληαη κέζσ ηεο αθήο λα ηα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηα νλνκαηίζνπλ. 

4ν Δξγαζηήξην: Οδεγόο ηπθινύ + κπάια κε θνπδνπλάθη γηα 

ηπθινύο  

Πεξηγξαθή: Σε δεπγάξηα νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηνλ ξόιν ηνπ 

ηπθινύ θαη ηνπ νδεγνύ ηνπ. Ο έλαο καζεηήο κε μύιν θαη κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ νδεγνύ ηνπ πξνζπαζεί λα αλέβεη από ηελ 

ζθάια, ηελ ξάκπα, λα κπεη κέζα ζην ζρνιείν θαη λα βξεη 

αίζνπζεο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη θαζεγεηέο, λα θάηζεη ζε 

θαξέθια. Οη ξόινη ελαιιάζζνληαη. Σηελ ζπλέρεηα πεηάλε ε 

θισηζάλε ηελ κπάια κε ηα θνπδνπλάθηα ν έλαο καζεηήο 

ζηνλ άιιν θαη από ηνλ ήρν, έρνληαο θιεηζηά ηα κάηηα, πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηελ 

κπάια θαη λα ηελ πεηάμνπλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο.  

5ν εξγαζηήξην: Μπάζθεη κε ακαμίδηα (γθνικπνι)  

Πεξηγξαθή: Μπξνζηά από ηελ κπαζθέηα ηνπνζεηνύκε κηα θαξέθια θαη νη καζεηέο 

πξνζπαζνύλ λα βάινπλ θαιάζη θαζηζκέλνη ζε απηήλ. 

 

Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο καο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή απηήο ηεο δξάζεο. 

Τν κάζεκα πνπ πήξακε πνιύηηκν:  Όλοι διαθοπεηικοί, όλοι ίζοι! 

Το ξέπατε; 
Περίποσ ηο 15% ηοσ παγκόζμιοσ 

πληθσζμού, ή ένα διζεκαηομμύριο 

άνθρωποι, ζοσν με αναπηρίες.  

 

Σηην Ελλάδα, ο αριθμός ηων 

αηόμων με αναπηρία, σπολογίζεηαι 

γύρω ζηο 1 εκαηομμύριο. 

https://www.youtube.com/watch?v=ySL7j2_Q9S0&ab_channel=KAThiWHO
https://www.youtube.com/watch?v=oKHBbYAzCdI&ab_channel=ENPLOEDITIONS
https://www.youtube.com/watch?v=GXZkTSsfP3c&t=1s&ab_channel=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%AE
https://www.youtube.com/watch?v=Qat49QQShOc&ab_channel=sholeiokofon
https://www.youtube.com/watch?v=IFnv9vxubYc&ab_channel=EducationofInformatics

