
ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΣΗ ΦΤΛΑΚΗ:  

Η ΓΜΠΓΙΡΙΑ ΣΗ ΓΛΒΓΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΛΛΑΔΑ 

 

Πεκ Πνίηε, 15/05/2018, είπαμε ηεκ ηημή κα οπμδεπζμύμε ζημκ πώνμ ημο 2μο 

ΟΔΓ Πνηθάιςκ μθηαμειή μμάδα πνμσζηαμέκςκ εθπαίδεοζεξ θαη 

εθπαηδεοηηθώκ από ηεκ Γηδηθή Ρπενεζία γηα ηεκ εθπαίδεοζε ζηηξ θοιαθέξ ηεξ 

Γιβεηίαξ.  

 

 
 

Ήηακ ημ δεύηενμ μένμξ εκόξ πνμγνάμμαημξ πμο μνγάκςζε ημ Ρπμονγείμ 

Δηθαημζύκεξ, ζημ μπμίμ ανπηθά εθπαηδεοηέξ από ΟΔΓ ζε Ηαηαζηήμαηα 

Ηνάηεζεξ ηεξ Γιιάδαξ επηζθέθηεθακ ακηίζημηπεξ δμμέξ ηεξ Γιβεηίαξ. Πμοξ 

Γιβεημύξ ζοκαδένθμοξ ζοκόδεοακ ε θ. Christine Maerkl θαη ε θ. Ηαιιηόπε 

Δεμεηνμύιε από ημ Ρπμονγείμ Δηθαημζύκεξ. 

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ μη Γιβεημί εθπαηδεοηηθμί, πνμθεημέκμο κα 

έπμοκ μηα βηςμαηηθή εμπεηνία ηεξ εθπαίδεοζεξ πμο πανέπμομε ζημοξ 

εθπαηδεοόμεκμοξ, παναθμιμύζεζακ έκα δηαζεμαηηθό ζπέδημ δνάζεξ 

ζοκδοάδμκηαξ ηε Κεμειιεκηθή Γιώζζα με ηε Ιμοζηθή. Μη Ρπεύζοκμη ηεξ 

δνάζεξ ήηακ ε Ρπμδηεοζύκηνηα θαη θηιόιμγμξ ημο ζπμιείμο, Ζςάκκα 

Γηακκαθμπμύιμο θαη μ εθπαηδεοηηθόξ πμιηηηζμηθήξ – αηζζεηηθήξ αγςγήξ, 



Δεμήηνεξ Οθόηεξ. Πμ ζέμα ηεξ δνάζεξ ήηακ «Ε Λεκηηηά». Ε θ. 

Γηακκαθμπμύιμο λεθίκεζε ηε δηδαζθαιία ηεξ με έκα brainstorming γηα ηεκ 

έκκμηα ημο λέκμο, ημο λεκηηεμέκμο, ηεξ λεκηηηάξ από ημ μπμίμ πνμέθορε πςξ ε 

ζογθεθνημέκε ηάλε απμηειμύζε οπόδεηγμα πμιοπμιηηηζμηθόηεηαξ, θαζώξ 

θηιμλεκμύζε άημμα πμο θαηάγμκηακ από δέθα  πώνεξ!  

 

 
 

Οηε ζοκέπεηα, ακαθένζεθε ζηα ζοκαηζζήμαηα πνμθεημέκμο κα ζοκδοάζμοκ όζμη 

ζομμεηείπακ ζηε δηδαζθαιία, εθπαηδεοόμεκμη θαη θηιμλεκμύμεκμη, ηεκ έκκμηα 

ηεξ λεκηηηάξ με ημκ θόβμ, ηε πανά, ηε ιύπε, ηεκ αγάπε, ημκ ζομό…  

 

 



 
 

Αοηό απμηέιεζε ηε κμεμαηηθή γέθονα πνμθεημέκμο κα γίκεη ημ πέναζμα ζηεκ 

πνμζέγγηζε θεημέκςκ – δύμ δεμμηηθώκ ηναγμοδηώκ πμο έπμοκ ςξ ζέμα ημκ 

λεκηηεμό: «Γιάννη μου το μαντήλι σου» θαη «Ξενιτεμένο μου πουλί». Ε ηάλε 

πςνίζηεθε ζε ηέζζενηξ (4) μμάδεξ ηςκ πέκηε(5) αηόμςκ ακαμηγκύμκηαξ ημοξ 

θηιμλεκμύμεκμοξ με ημοξ εθπαηδεοόμεκμοξ. Ηαηά ηεκ ενγαζία ημοξ, μη μμάδεξ 

πνμζέγγηζακ ηα θείμεκα μέζς ηςκ ζοκεηνμώκ πμο ημοξ πνμθαιμύκ. Ιειέηεζακ 

ηεκ μπηηθή ημο θεημέκμο θαη… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

…όηακ μη εθπνόζςπμη ηςκ μμάδςκ ακαθμίκςζακ ζηεκ ηάλε όζα είπακ 

θαηαγνάρεη, θάκεθε πςξ ηόζμ ε μπηηθή ημο λεκηηεμέκμο όζμ θαη ε μπηηθή 

αοημύ πμο μέκεη πίζς, ζηεκ παηνίδα, πάκμκηαξ ημκ ζογγεκή ή ημκ θίιμ ζηεκ 

λεκηηηά, ζε βαζηθά ζεμεία ζομπίπημοκ.  

 

 
 

Μ πόκμξ, μ ζομόξ, μ θόβμξ είκαη θμηκμί θαη γη’ αοηόκ πμο μέκεη, θαη γη’αοηόκ 

πμο θεύγεη, όπςξ, ελάιιμο θαη ε ειπίδα.  



Αμέζςξ μεηά, ηε «ζθοηάιε» πήνε μ 

εθπαηδεοηήξ θ. Οθόηεξ Δεμήηνημξ μ 

μπμίμξ, πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ 

εθπαηδεοηηθή ηεπκηθή ηεξ 

εμπιμοηηζμέκεξ εηζήγεζεξ, ελήγεζε πώξ 

μ νοζμόξ ζε ζοκδοαζμό με ημκ ιόγμ θαη 

ηε μειςδηθή γναμμή απμηειμύκ ηα 

ζημηπεία εκόξ μμοζηθμύ θμμμαηημύ αιιά 

θαη πώξ αοηά ζοκδοάδμκηαη θαη 

δηδάζθμκηαη. Μ θαζεγεηήξ μύεζε ηεκ 

μμάδα ζημ 

ακαπόζπαζημ 

θμμμάηη ηεξ μμοζηθήξ επηζηήμεξ, ηε Ξοζμμιμγία.  

Νναγμαημπμηώκηαξ μηα ζύκημμε ακαθμνά θαη 

επίδεηλε ζε απιά νοζμηθά ζπήμαηα όπςξ 2/4, 3/4, 

4/4 μδήγεζε ζε άμεζε θαη εύθμιε θαηακόεζε ημο 

ζοκδοαζμμύ νοζμμύ – ιόγμο. 

 

 

 
 

Πέιμξ, με ηεκ ηεπκηθή ενγαζίαξ ζε μμάδεξ, μη μαζεηεοόμεκμη θαη 

πνμζθεθιεμέκμη είπακ ηεκ εοθαηνία κα επηηειέζμοκ ηα μμοζηθά ζπήμαηα με ηεκ 

ζοκμδεία μμοζηθμύ μνγάκμο θαη θςκήξ. Όηακ όια ηα πνμακαθενόμεκα ζημηπεία 

(ιόγμξ, νοζμόξ, μειςδία) γκςζημπμηήζεθακ θαη θαηακμήζεθακ, όιε ε μμάδα 



επηηέιεζε μμοζηθά ημ παναδμζηαθό ηναγμύδη «Γιάννη μου το μαντήλι σου», 

έκα από ηα μεγαιύηενα θαη γκςζηόηενα άζμαηα πμο ελομκμύκ ηεκ έκκμηα ηεξ 

λεκηηηάξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οηεκ δνάζε αοηή ζομμεηείπακ θαη ε Δηεοζύκηνηα ημο Ηαηαζηήμαημξ Ηνάηεζεξ 

θ. Θύηζημο Ιανία αιιά θαη ε Δηεοζύκηνηα ημο 3μο ΟΔΓ Θεζζαιμκίθεξ θ. 

Γθνίδμο Ιανία, ηηξ μπμίεξ εοπανηζημύμε ηδηαίηενα γηα ηεκ ηημή πμο μαξ 

έθακακ. 



Ηαηόπηκ, ε Δηεοζύκηνηα ημο ΟΔΓ, Ιανία Δηώγθμο, πανμοζίαζε ημκ ηνόπμ 

ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θαη ηεκ εθπαηδεοηηθή ημο θηιμζμθία ζύμθςκα με ηηξ 

ανπέξ εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ. Ννμθεημέκμο μη Γιβεημί εθπαηδεοηηθμί κα 

απμθηήζμοκ μηα ζθαηνηθή εηθόκα ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ ζε έκα ΟΔΓ θοιαθήξ 

πναγμαημπμηήζεθε πανμοζίαζε ηςκ δνάζεςκ ημο ζπμιείμο από ημ 2010 μέπνη 

θαη ζήμενα. 

 

Παροσζίαζη 2οσ ΔΓ Σρικάλωμ Ηλεκηρομικές Διεσθύμζεις 

Ιζηοζελίδα http://sde-dfyl-

trikal.tri.sch.gr/joomla3/ 

Ηλεκηρομικό Περιοδικό http://schoolpress.sch.gr/2sdetrikalwn/ 

Facebook https://el-gr.facebook.com/ΟΔΓ-

Φοιαθώκ-Πνηθάιςκ-567312856734254/ 

 

 

Ζδηαίηενε πνμηά ζηεκ εθδήιςζε έδςζε μ ζύκημμμξ θαη πενηεθηηθόξ ιόγμξ ηεξ 

πνμζθεθιεμέκεξ μαξ θ. Έθεξ αηδεμάκμο, ε μπμία πνμέβε ζε  ακαζθόπεζε 

ηεξ εθπαίδεοζεξ ζηηξ ειιεκηθέξ θοιαθέξ. Ρπήνλε πνςηενγάηεξ ζηεκ 

εθπαίδεοζε ηςκ θοιαθώκ θαη δηεοζύκηνηα ημο 2μο ΟΔΓ Πνηθάιςκ γηα έλη 

ζοκαπηά έηε (2010-2016). Πεκ εοπανηζημύμε ηδηαίηενα γηα ηεκ ηημή πμο μαξ 

έθακε θαζώξ θαη γηα ηε ζοκεηζθμνά ηεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sde-dfyl-trikal.tri.sch.gr/joomla3/
http://sde-dfyl-trikal.tri.sch.gr/joomla3/
http://schoolpress.sch.gr/2sdetrikalwn/
https://el-gr.facebook.com/ΣΔΕ-Φυλακών-Τρικάλων%20-567312856734254/
https://el-gr.facebook.com/ΣΔΕ-Φυλακών-Τρικάλων%20-567312856734254/


 

Αθμιμύζεζε ζοδήηεζε με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ από ηεκ Γιβεηία ζπεηηθά με 

ηεκ μνγάκςζε ηςκ δμμώκ ζηηξ δύμ πώνεξ, γεγμκόξ πμο πάκηα πιμοηίδεη ηηξ 

μπηηθέξ μαξ. Οε αοηήκ ακαιύζεθε ημ πνόγναμμα ζπμοδώκ ημο ΟΔΓ θαη έγηκε 

ηδηαίηενε μκεία ζηε Δνάζε «ΙΓΟΑ», ημ πνώημ μμοζείμ πμο δεμημονγήζεθε 

ζημ 2μ ΟΔΓ Πνηθάιςκ θαη επεθηάζεθε ζε πέκηε αθόμε ζπμιεία θοιαθώκ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6bQ81_URRdU 

 

Αμέζςξ μεηά μμηνάζηεθακ ηα ακαμκεζηηθά δώνα πμο έθηηαλακ μη μαζεηέξ μαξ 

γηα ημοξ εθιεθημύξ πνμζθεθιεμέκμοξ. Πεκ επμπηεία ηεξ δνάζεξ αοηήξ είπε ε 

θαζεγήηνηα Νενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ Ιανία Θηκανδμπμύιμο.  

 

Π μ  α κ α μ κ ε ζ η η θ ό  π α θ έ η μ  μ ύ ν η δ ε  Γ ι ι ά δ α !  

 

 

 
 

Νενηειάμβακε έκα γεςθοζηθό πάνηε ημπμζεηεμέκμ ζε έκα μπμοθάιη με 

πνώμαηα θαη ζημηπεία Γιιάδαξ. Οημκ πάνηε απεηθμκίδμκηακ ημ ηαλίδη ηςκ 

θαιεζμέκςκ μαξ από ηεκ Γιβεηία ζηεκ Γιιάδα θαη ζογθεθνημέκα ζηα Πνίθαια, 

ζημ 2μ ΟΔΓ Πνηθάιςκ. Από ημκ θήπμ ηεξ αοιήξ ημο ζπμιείμο μαξ 

ζοιιέπζεθακ ανςμαηηθά-θανμαθεοηηθά θοηά, όπςξ νίγακε, ζομάνη, ιεβάκηα 

θαη μέκηα, ηα μπμία πνμζέθενακ μη μαζεηέξ μαξ ζημοξ επηζθέπηεξ μέζα ζε έκα 

ράζηκμ πμογθάθη. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bQ81_URRdU


 
 

 

Από ηα ακαμκεζηηθά δςνάθηα δε ζα μπμνμύζε κα ιείπεη θαη ημ ημπηθό 

παναδμζηαθό ζημηπείμ. Οε μία λύιηκε επηθάκεηα μη μαζεηέξ, έπεηηα από 

θαηάιιειε επελενγαζία, απμηύπςζακ ηεκ παναδμζηαθή γεηημκηά ηςκ Πνηθάιςκ 

«Βανμύζη» θαη έδςζακ μία άιιε δηάζηαζε ζε μαύνα πιαζηηθά πηάηα 

μεηαηνέπμκηαξ ηα ζε θαδνάθηα με ημ ζήμα θαηαηεζέκ ηςκ Πνηθάιςκ ημ 

«Ξμιόη».  

 

 
 

 

Πέιμξ, ημ ακαμκεζηηθό παθέημ πενηείπε θαη αθίζεξ από ηα δύμ ζενηκά ζπμιεία 

πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζημ 2μ ΟΔΓ Πνηθάιςκ ημοξ θαιμθαηνηκμύξ μήκεξ ημο 

ζπμιηθμύ έημοξ 2015-2016 θαη 2016–2017. Πα ενγαζηήνηα πμο οιμπμηήζεθακ 

ζηα πιαίζηα ημο πνώημο ζενηκμύ πνμγνάμμαημξ ήηακ μ ζομμεημπηθόξ 

ζπεδηαζμόξ ηεξ αοιήξ, γναθηζηηθή-ζπεδηαζμόξ ιμγόηοπμο, αθηζώκ, δεμημονγία 



ηαηκίαξ μηθνμύ μήθμοξ με ζέμα ηε μεηακάζηεοζε θαη μηα ζεηνά δηαιέλεςκ θαη 

δνάζεςκ ζπεηηθά με ηεκ ηέπκε, ηεκ ανπηηεθημκηθή θαη ημκ πμιηηηζμό. Πε 

δεύηενε πνμκηά ημ ζέμα ήηακ ημ “Αεηθόνμ ζπμιείμ” θαη μη εηθαζηηθέξ δνάζεηξ 

πμο έιαβακ πώνα ήηακ ε αηζζεηηθή ακαβάζμηζε ηςκ θμηκόπνεζηςκ πώνςκ ημο 

ζπμιείμο με ηεκ θαηαζθεοή «πνμζόρεςκ» ζημοξ ημίπμοξ από παιέηεξ, 

εηθαζηηθέξ πανεμβάζεηξ ζημ εζςηενηθό ηςκ αηζμοζώκ δηδαζθαιίαξ, θαηαζθεοή 

λύιηκςκ θςιηώκ γηα ηα πμοιηά θαη ημπμζέηεζή ημοξ ζηα δέκηνα ηεξ αοιήξ, 

Εμενίδα εοαηζζεημπμίεζεξ γηα ηεκ ακαθύθιςζε, δεμημονγία πνςηόηοπεξ 

αθίζαξ γηα ηεκ ακαθύθιςζε θαζώξ θαη δεμημονγία θήπμο ζημκ αύιεημ πώνμ 

ημο ζπμιείμο.  

 

 

 
 

 



Ιεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ δνάζεξ, ε Δηεοζύκηνηα ημο Ηαηαζηήμαημξ 

Ηνάηεζεξ, Ιανία Θύηζημο, μαδί με ημκ Ανπηθύιαθα, Απόζημιμ Ηαηζανό, 

πανμοζίαζακ ημ Ηαηάζηεμα Ηνάηεζεξ Πνηθάιςκ θαη αθμιμύζεζε λεκάγεζε 

ζημοξ πώνμοξ ηεξ θοιαθήξ. 

 

 

 
 

 

 

Ε επίζθερε ηςκ Γιβεηώκ εθπαηδεοηηθώκ ζημ ζπμιείμ μαξ απμηέιεζε έκα 

άκμηγμα ζημκ θόζμμ, δηεονύκμκηαξ ηα ζύκμνά μαξ θαη θένκμκηάξ μαξ ζε επαθή 

με άιιεξ πναθηηθέξ θαη πνμζεγγίζεηξ ζηεκ εθπαίδεοζε εκειίθςκ, θαη μάιηζηα 

ζηεκ εθπαίδεοζε εκειίθςκ θναημομέκςκ. Ε ζοκάκηεζε αοηή εμπιμύηηζε ηηξ 

εμπεηνίεξ θαη μπηηθέξ μαξ θη ειπίδμομε ακάιμγε ζεμαζία κα είπε θαη γηα ημοξ 

θηιμλεκμύμεκμύξ μαξ! 

 

 

 

 

 

 


