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Να ’µαι και  πάλι κοντά σας!
Στο 2ο τεύχος της σχολικής εφηµερίδας «ο ΡΟΜΑλέων» 

φιλοξενούνται εργασίες µαθητών και µαθητριών από την 
προηγούµενη σχολική χρονιά, 2012-13, από σχολεία που 

συνεργάζονται µε το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», 
καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών – συνεργατών του Έργου.

Γεια σας, φίλοι µου!

Ο ΡΟΜΑλέων σας.

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ, οι υπεύθυνοι των δράσεων και οι 
συνεργάτες µας  κάναµε µια πρώτη προσπάθεια για να οργανώσουµε τη σύνταξη µιας σχολικής εφηµερίδας. Έτσι, καλέσαµε τους δασκά-
λους των σχολείων που συνεργάζονται µε το Πρόγραµµα να περάσουν αυτό το µήνυµα στους µικρούς µας φίλους και να µας στείλουν  
κάποιες από τις εργασίες τους, για να εκτυπωθούν αυτούσιες, όπως είναι στα κείµενα, χωρίς διορθώσεις σε ορθογραφικά ή γραµµατικά 
λάθη που τυχόν υπάρχουν. Πληµµυρίσαµε από το υλικό που στείλατε, γι’ αυτό και θα το µοιράσουµε και σε άλλα τεύχη που ακολουθούν. 
Ο ΡΟΜΑλέων είναι έτοιµος και... νάτος στα χέρια σας!
Υπεύθυνοι Σύνταξης: Εύα Μουρελάτου, Βούλα Παπαγιάννη, Χρήστος Παρθένης
Συνεργάτες: Σωκράτης Αβραµόπουλος, Βακίνα Κρούσκου



Το παραμύθι είναι ομαδική εργασία μαθητών του 2ου ΔΣ Ζεφυρίου και 
δημιουργήθηκε αφού η εκπαιδευτικός τους έδωσε ορισμένες λέξεις 

με τις οποίες θα έπρεπε να συνθέσουν μια ιστορία. 
Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής στο μάθημα των καλλιτεχνικών δημιούργησε το 

δικό του βιβλίο με το παραμύθι τους, το οποίο πήρε και μαζί του.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια καρδιά που είχε 
ραγίσει. Παρουσιάστηκε µπροστά της µια γοργό-

να για να την κάνει καλά. 
Η οµορφιά της γοργόνας έκανε την καρδιά να 

χαµογελάσει. Για να ευχαριστήσει τη γοργόνα, η 
καρδιά τής έδωσε µια πυξίδα που θα την οδη-

γούσε σε µια µαγική χώρα, την Αίγυπτο. 

Όταν το έµαθε µια πεταλούδα, ρώτησε: 
«Να έρθω µαζί σου;» 

Καθώς προχωρούσαν µαζί, συζητούσαν και δεν 
έβλεπαν µπροστά τους, οπότε κουτούλησαν σε 
µια ανηφόρα. Κατέβηκαν από εκεί και βρέθηκαν 
µπροστά σε µια θάλασσα που δεν ήξεραν πώς να 

την περάσουν. Τότε η πεταλούδα σφύριξε κι 
εµφανίστηκε µια πελώρια φάλαινα, που τις πήρε 

στην πλάτη της για να τις πάει όπου ήθελαν. 
Από τότε οι τρεις τους είναι πολύ καλές φίλες 

και γυρίζουν µαζί τις θάλασσες.

Η ραγισµένη
καρδιά

2ο ΔΣ 
Ζεφυρίου

Η ραγισµένη
καρδιά

Το παιχνίδι!
αγαπηµένο µου

«Λύκος και Πρόβατα»
Δεν πρέπει να πατήσουµε στα κίτρινα και κόκκινα. Παίζεται στην αυλή. Όσα παιδιά θέλουνε 
παίζουνε. Οι λύκοι κυνηγάνε τα πρόβατα. Αν πατήσουνε στο κίτρινο, γίνονται λύκοι. 
Μου αρέσει γιατί έχει πλάκα και είναι πολύ ωραίο. Άγγελος

Το καλύτερο παιχνίδι είναι το «τρενάκι». 
Παίζεται µε δύο ή µε έναν παίχτη. Ο καθένας θα πρέπει να µην κάνει κλεψιές. 
Ο καθένας θα κάνει από ένα τρενάκι. Το αφήνει το τρενάκι και φεύγει. 
Μ’ αρέσει γιατί είναι ωραίο. Αλέξανδρος

Το «κρυφτό»
Κλείνει κάποιος τα µάτια και αυτοί µου κρύβονται. Τότε αυτός ψάχνει να βρει τους άλλους. 
Στο κρυφτό που κλείνει κάποιος (τα µάτια), βρίσκει κάποιον και αυτός (τα) κλείνει. 

Το «κυνηγητό»
 Κυνηγάει κάποιος και αυτός που κυνηγάει τρέχει, κρατάει τον άλλο. Αυτός που κυνηγάει 
πιάνει κάποιον κι αυτός (µε τη σειρά του) κυνηγάει (τους άλλους). 

Η «µπάλα»
Κάποιος βάζει γκολ. 
Είναι πολύ καλά παιχνίδια. Γιάννης

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι το «Jenga» 
Το Jenga έχει ξύλινα τουβλάκια. Με τα τουβλάκια του είναι σαν να φτιάχνουµε µεγάλα 
σπίτια. Το χρώµα τους είναι καφέ σαν δέντρο και ορθογώνια. Αυτό το παιχνίδι θέλει 
πολλά άτοµα για να παίξουν. Βάζεις τα τουβλάκια το ένα πάνω στο άλλο και προσπαθείς 
να βγάλεις ένα χωρίς να ρίξεις τα άλλα. 
Αυτό το παιχνίδι µου αρέσει γιατί γελάω πολύ. Ειρήνη

Το αγαπηµένο µου είναι ο υπολογιστής. 
Είναι µαύρος. Έχει µεγάλη οθόνη. Στην οθόνη βγάζει ό,τι θέλω. Έχει ένα ποντίκι. 
Έχει πλήκτρα. Παίζεται µε τα πλήκτρα κι ένα µεγάλο κουµπί. Με το ποντίκι. 
Μπορώ να παίξω καλά, γι’ αυτό µου αρέσει. Επαµεινώνδας

Μου αρέσει ο υπολογιστής. 
Είναι λάπτοπ, είναι µεγάλος, έχει µεγάλη οθόνη, έχει κουµπάκια. Εγώ παίζω Μποµπ 
Σφουγγαράκη που έχει τρεις, τη Σάντη, τον Καλαµάρι, τον Μποπ και τον Πάτρικ και 
πρέπει να αφήσεις σακούλες µε γλυκά στα πλοκνότ για να κερδίσεις. 
Εγώ µπαίνω στο Εγίν. Κώστας

Λέγεται «Άρρωστος βαριάρρωστος»
Δεν πρέπει να σου πέσει η µπάλα. Είναι ωραίο. Πετάς την µπάλα αλλά αν σου πέσει 
στα γόνατα ή κάτω, τότε είσαι άρρωστος και µετά βαριάρρωστος. 
Μου αρέσει γιατί το έχω συνηθίσει. Μαρία-Σοφία

Λέγεται «Άρρωστος βαριάρρωστος»
Δεν πρέπει να σου πέσει η µπάλα. Είναι ωραίο. Πετάς την µπάλα αλλά αν σου πέσει 
στα γόνατα ή κάτω, τότε είσαι άρρωστος και µετά βαριάρρωστος. 
Μου αρέσει γιατί το έχω συνηθίσει. Μαρία-Σοφία

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι το λένε λάπτοπ 
και µπορώ να το παίζω. 
Έχει µια µικρή οθόνη και από κάτω έχει το πληκτρολόγιο µε τα κουµπιά που µπορείς 
να τα πατάς µε τα χέρια σου και να εµφανίζονται στην οθόνη για να µπεις εκεί που 
θέλεις και να παίξεις. Πηγαίνεις στο google και πατάς στο πληκτρολόγιο αυτό που 
θέλεις να παίξεις, ας πούµε να παίξεις στα games και αν δε θέλεις να παίξεις στα 
games πας πίσω στο google. 
Μου αρέσει γιατί µπορείς να µπεις όπου θες και να παίξεις ό,τι θες. Μαριτίνα

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι το λένε Μασούνο. 
Βρίσκεται µέσα σε έναν κύλινδρο. Είναι σαν ζωάκι και στο κεφάλι του έχει κάτι 
σαν κερατάκια. Είναι σε διάφορα χρώµατα και διάφορα σχήµατα. Και διάφορα σχέδια. 
Το γυρνάς γύρω-γύρω σαν σβούρα. Και πετάγεται το ζωάκι έξω από τον κύλινδρο. 
Και βγαίνει το ζωάκι έξω από τον κύλινδρο. 
Μου αρέσει γιατί πετάγεται έξω το ζωάκι. Νίκος

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι η µπάλα. 
Η µπάλα είναι ένα παιχνίδι ωραίο. Είναι φτιαγµένο από πλαστικό. 
Έχει µέσα αέρα. Παίζεται από δύο οµάδες και προσπαθούν να πάρουν την µπάλα. 
Μου αρέσει επειδή είναι ωραίο. Παναγιώτης Κ.

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. 
Είναι δερµάτινη από έξω και είναι σκληρή η µπάλα. Παίζεται µε 5 παίχτες. 
Παίζεται µε τα πόδια. Δίνουνε πάσες για να χώσουν γκολ. 
Μου αρέσει γιατί είναι καλό παιχνίδι. Παναγιώτης Σ.

Η µπάλα είναι το αγαπηµένο µου παιχνίδι. Πάνος

Εγώ µ’ αρέσει το κρυφτό µε τα παιδιά. 
Τον έναν τον λένε Αποστόλη, τον έναν τον λένε Άγγελο και τον έναν τον λένε 
Γιώργο. Κι εγώ µε τον φίλο µου. Και ένας κλείνει τα µάτια του και οι άλλοι τρέχουν. 
Τέλος. Πέτρος

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι οι µουσικές καρέκλες. 
Βάζουµε γύρω-γύρω καρέκλες. Με µουσική στριφογυρίζουµε. Όταν σταµατάει η 
µουσική, καθόµαστε στην καρέκλα. Άµα δεν κάτσει ένας άνθρωπος, θα καεί. 
Αυτό το παιχνίδι παίζεται στο σχολείο και στην αυλή µας. Μπορούν να παίξουν 
όσα παιδιά θέλουν. Μου αρέσει επειδή ακούω µουσική, στριφογυρίζω και 
ζαλίζοµαι. Τσαµπίκα

Μπάσκετ παιχνίδι.
Σκληρή, µεγάλη, πορτοκαλί είναι η µπάλα. Από δύο οµάδες. Χρήστος

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι οι µουσικές καρέκλες. 
Είναι κάτι καρέκλες. Κάνουν γύρο και όποιος χάσει, θα βγει µια καρέκλα κι ένας 
άνθρωπος. Μου αρέσει γιατί είναι ωραίο. Μιχάλης

Εργασία μαθητών του 2ου ΔΣ Ζεφυρίου με θέμα 
το αγαπημένο τους παιχνίδι. 

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός δεν παρενέβη στη σύνταξη του 
κειμένου καθώς πιστεύουμε ότι ο λόγος των παιδιών δίνει τη 

δροσιά και την αμεσότητα στα κείμενα.



2ο ΔΣ 
Ζεφυρίου

Καληµέρα σας, κύριε διευθυντή. Θα µπορούσαµε να σας απασχολήσουµε 
λίγο; Θα θέλαµε να σας πάρουµε µια συνέντευξη. 
Ευχαρίστως! Ρωτήστε µε ό,τι θέλετε. 

Θα µπορούσατε να µας πείτε πότε φτιάχτηκε το σχολείο µας;
Πριν από 30 χρόνια περίπου. Ήταν από τα πρώτα σχολεία της περιοχής. 

Πώς ήταν το σχολείο παλιά;
Υπήρχαν πολλά προβλήµατα, τόσο στη συµπεριφορά των µαθητών, όσο και 
στο κτίριο. Τα τελευταία χρόνια όµως, µε τη βοήθεια των µαθητών, των 
γονιών και των δασκάλων, πάµε καλύτερα. 

Πώς ήταν τα παλιά βιβλία;
Θα µιλήσω για τα βιβλία της προηγούµενης δεκαετίας. Έµοιαζαν µε τα τωρινά. 
Θα προτιµούσα να ήταν καλύτερα, να είχαν πιο ξεκάθαρες, παιδικές εικόνες 
και µεγαλύτερα γράµµατα. 

Πώς αποφασίσατε να γίνετε διευθυντής στο σχολείο µας;
Ήµουν στο ειδικό σχολείο. Ήθελα να αλλάξω, γιατί είχα κουραστεί λίγο. Ήθελα 
να έρθω σε αυτό το σχολείο και να βοηθήσω να γίνει καλύτερο. 

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει διευθυντής σε ένα σχολείο;
Πρώτα ξεκινάει από δάσκαλος. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γίνει καλύτερος, 
θα µάθει πολλά πράγµατα και, αν θέλει, αργότερα θα δώσει συνέντευξη και θα 
παρουσιάσει τι µπορεί να κάνει. Αν κριθεί κατάλληλος, θα γίνει διευθυντής.

Σας αρέσει η δουλειά σας;
Ναι, πάρα πολύ. ∆ε θα την άλλαζα µε τίποτα. Αν δεν ήµουν εδώ, θα 
ήµουν δάσκαλος, που είναι το ίδιο.

Πώς αποφασίζετε ποιος δάσκαλος θα µπει κάθε ώρα σε κάθε τάξη;
Υπάρχει πρόγραµµα. Λέγεται "Ωρολόγιο". Εκεί φαίνεται ποιος δάσκαλος 
θα µπει σε κάθε τάξη. 

Πώς βοηθάτε τα παιδιά που µαλώνουν να ξαναγίνουν φίλοι; 
Σπάνια θα τα µαλώσω. Προσπαθώ να τα συµβιβάσω, να τα ηρεµήσω. Σε 
λίγο ξεχνιούνται και ξαναγίνονται φίλοι, αλλά την επόµενη µέρα έχουµε 
ξανά τα ίδια. 

Γιατί αλλάζουν κάποιοι δάσκαλοι κάθε χρόνο;
∆εν αλλάζουν όλοι κάθε χρόνο. Κάποιοι δάσκαλοι, που έρχονται από 
µακριά, έχουν έξοδα, κινδυνεύουν στο δρόµο µέχρι να έρθουν και 
ζητούν να πάνε κοντά στην περιοχή τους. Άλλοι είναι αναπληρωτές, 
δηλαδή προσλαµβάνονται για ένα χρόνο. 

Γιατί αλλάζουν οι διευθυντές;
Κάθε τέσσερα χρόνια αλλάζουν. 

Σας ευχαριστούµε πολύ! Γεια σας!
Γεια σας, παιδιά. 

2ο ∆Σ Ζεφυρίου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δέντρα φυτεύτηκαν 
από παιδιά έξω από την πόλη!
Το Β1 από το 2ο ∆Σ Ζεφυρίου πήγε για δεντροφύτευση γιατί τους το ’χε 
ζητήσει ο σύλλογος γονέων. Πήγαν έξω από την πόλη. Πήραν και τα 
σποράκια τους και τα φύτεψαν. Μετά πήγαν και τους ρίξανε νερό. Και 
κάθε µέρα πήγαινε ένα-ένα παιδί και τους έριχνε νερό. Κι έτσι τα δέντρα 
µεγαλώνανε και µεγαλώνανε... Και στο τέλος γίνανε δέντρα και αυτά τα 
δέντρα ήτανε µόνο δικά τους και τα αγαπάγανε πολύ.   Μαριτίνα

Πήρα την απόφαση να φυτέψω λουλούδια τον προηγούµενο µήνα και 
πήγα να φυτέψω λουλούδια. Μόλις πήγα, είδα παιδιά που έκαναν µαγκιές 
και τους είπα να είµαστε φίλοι. Μετά είπα να φυτέψουµε και είπανε ναι. 
Μου είπανε:
- Πάµε;
- Πού;
- Στην πλατεία. 
- Πάµε. 
Και τα φυτέψαµε.   Πάνος

28ο 
Νηπιαγωγείο Λαμίας

Εικαστικό εργαστήρι µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα πολιτισµικής 
ποικιλοµορφίας για τον διάλογο και 
την ανάπτυξη. Ηµέρα Πολιτισµών µε 
την εικονογράφο Ράνια Βαρβάκη, 21 
Μαΐου2011.



4ο ΔΣ  
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Πρόγραµµα
Στοµατικής Υγιεινής 
Στο Τµήµα Ένταξης Μαθητών Ροµά ασχοληθήκαµε µε το πρόγραµµα της Στοµατικής 
Υγιεινής και µάθαµε όσα πρέπει να ξέρουµε για να διατηρήσουµε λαµπερό το χαµόγελο µας 
για πάρα πολλά χρόνια!!!    Εκπαιδευτικός: Άννα Αυγεροπούλου 

Παρατηρήσαµε τους κάλ
υκες της γλώσσας 

µε µεγεθυντικό φακό. 

Δοκιµάσαµε τροφές και 
τις ξεχωρίσαµε µε τη 

βοήθεια της γλώσσας σε γλυκές, ξινές, α
λµυρές, πικρές.

Φτιάξαµε στόµα και δοντάκια µε πλαστελίνη

Γνωρίσαµε τα δοντάκια µας κ
αι τις διαφορετικές λειτουρ

γίες τους

Δραµατοποιήσαµε το π
οιηµατάκι

«Τα δοντάκια στη Γρ
αµµή»

Δηµιουργήσαµε τ
ο δικό µας παρα

µύθι 

«Η περιπέτεια το
υ γλυκατζή Γιαν

νάκη».

Παρατηρήσαµε στον καθρέφτη το στόµα µας,
περιγράψαµε τα µέρη του και τους διάφορους τρόπους 

µε τους οποίους χρησιµοποιούµε το στόµα.

Δραµατοποιήσαµε το ποιηµατάκι
«Τα δοντάκια στη Γραµµή»Διαβάσαµε το παραµύθι«Ο Σοκολάκης και η Ζαχαρούλα»

Φτιάξαµε κολάζ µε τις τροφές που πρέπει να αποφεύγουµε, και τις τροφές που πρέπει να τρώµε για να χουµε γερά δόντια.

Πρώτη µέρα στην τάξη. Πρώτη φορά σε τάξη υποδοχής. Πλήρης αποτυχία. Τα παιδιά µου δεν είχαν έρθει όλα. Για την ακρίβεια είχαν έρθει µόνο τρία. 
Ξεκινώντας τη γνωριµία µας, ήταν σαφές ότι δεν ήξερα τίποτα για τα παιδιά µου. Περίµενα να µπορούν να γράψουν ένα µικρό παραµυθάκι και τα 
παιδιά µου –τουλάχιστον όσα είχαν έρθει εκείνη την ηµέρα– δεν ήξεραν να µιλούν καλά-καλά. Όταν ρωτούσα για τους γονείς τους, όλα µου έλεγαν 
«γύρα- γύρα» κι εγώ δεν καταλάβαινα. Το πρόβληµα της τάξης ήµουν εγώ. Τα παιδιά µου ήταν ένας ξένος κόσµος που µέχρι φέτος ποτέ δεν είχα προ-
σεγγίσει ουσιαστικά. Το ερώτηµα αµείλικτο: Και τώρα τι κάνω; Από πού ξεκινάµε; 
Ξεκίνησα από το διάβασµα. Όχι των παιδιών, το δικό µου. Να µάθω, να κατανοήσω. Ρωτώντας τα παιδιά για τη ζωή τους 
έµαθα πολλά. Συνειδητοποίησα πως ο αρχικός µου στόχος «στο τέλος του χρόνου να µπορούν να διαβάζουν µια εφηµερί-
δα» ήταν κάτι περισσότερο από ουτοπικός. Κάπου εκεί απελπίστηκα. Απουσίες, επανάληψη των ίδιων µαθηµάτων, ξανά 
απουσίες... Άρχισα να συνειδητοποιώ πως η τάξη µου κι εγώ χρειαζόµασταν ένα συµβόλαιο διαφορετικό από τα ανάλογα 
των άλλων τάξεων. Χρειαζόµασταν ένα συµβόλαιο «ελπίδας», ένα συµβόλαιο που θα υποχρέωνε τα παιδιά κι εµένα να µην 
σταµατήσουµε να ελπίζουµε πως αυτήν η τάξη µπορεί να αλλάξει ένα χιλιοστό του χιλιοστού τον κόσµο. 
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του «∆έντρου της Ελπίδας».
-«Πού θα το βάλουµε, κυρία;»
-«Στην πόρτα, παιδιά, ώστε µπαίνοντας και βγαίνοντας να θυµόµαστε ότι ελπίζουµε, ότι µπορούµε, ότι θα τα καταφέρου-
µε».
Βέβαια, αυτό το δέντρο δεν θα µπορούσε να έχει λέξεις ή αριθµούς, πράγµατα ξένα στην καθηµερινότητα των παιδιών µου. 
Το «∆έντρο της Ελπίδας» έπρεπε να έχει χρώµα και να είναι µια «ζωγραφισµένη πράξη». 
Έτσι, τα παιδιά µου βούτηξαν τα δάχτυλά τους σε διαφόρων χρωµάτων δαχτυλοµπογιές και στόλισαν το δέντρο µε τα απο-
τυπώµατά τους ή, όπως είπαµε, µε τις πολύχρωµες υπογραφές τους. Υπέγραψαν πως δεν θα πάψουν να ελπίζουν. Κι η 
ελπίδα µου πια είναι πως σ’ αυτό το δέντρο θα αποτυπωθούν και τα δαχτυλάκια των παιδιών των παιδιών µου που θα 
έχουν µάθει να ελπίζουν.

Αναστασία Καλαφάτη, Τ.Υ. 2ο ∆Σ Τυρνάβου

2o
∆Σ Τυρνάβου ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

«Αν δεν βρεις την άνοιξη, 
πρέπει να τη δημιουργήσεις.»

Οδυσσέας Ελύτης



4ο ΔΣ 
Καματερού

Τμήματα ΕΔΑΜ

Από την επεξεργασία του βιβλίου «το ψυγείο του 
Ορφέα» που δουλεύτηκε διαθεµατικά µε το

πρόγραµµα Αγωγής Υγείας.

Από την επεξεργασία του βιβλίου «οι νταήδες του βυθού 
και ο Ροµπέν των θαλασσών». Η επεξεργασία του βιβλίου 

βασίστηκε στην ανάλυση των συναισθηµάτων, 
συµπεριφορών αλλά και του σχολικού εκφοβισµού.

7ο ΔΣ 
Ασπροπύργου

∆ρούµε... 
ευέλικτα!

Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας, η Β1 τάξη του 7ου ∆Σ Ασπροπύργου, 
δηµιούργησε τις παρακάτω εργασίες.

Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ευέλικτης Ζώνης, το Β2, µέσα σε άλλα, αποφάσισε να 
µάθει να φροντίζει τα δόντια του! Πήραµε, λοιπόν, µέρος στο πρόγραµα «Γερά ∆όντια – 
Χαρούµενα Παιδιά» της Ελληνικής Οδοντριαττικής Οµοσπονδίας και γίναµε ειδικοί στη 
φροντίδα των δοντιών!
Μάθαµε για τον αριθµό, την εξέλιξη και την χρησιµότητα των δοντιών στο ανθρώπινο 
στόµα. Και φτιάξαµε τροµακτικές µασέλες µε φασόλια και ρεβύθια...

Στη συνέχεια, παρακολουθήσαµε εκπαιδευτικά βίντεο για το σωστό βούρτσισµα των 
δοντιών από το DVD που µας έστειλε το πρόγραµµα για κάθε παιδί. Από το ίδιο DVD 
µάθαµε τραγουδάκια και παίξαµε εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη σωστή περιποίηση των 
δοντιών µας. 
  
Στο τέλος φτιάξαµε και µία οµαδική εργασία µε ένα κάτασπρο και γερό δοντάκι και όλα 
τα «πρέπει και τα µη» που πρέπει να θυµόµαστε καθηµερινά για τη στοµατική µας υγεία. 
Έτσι κερδίσαµε πολλά υγιή και λαµπερά χαµόγελα και την επιθυµία να ξαναδουλέψουµε 
όλοι µαζί για να µάθουµε να φροντίζουµε τον εαυτό µας!! 

Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς (2011-2012) ξεκίνησαν τα προγράµµατα (Ε∆ΑΜ) στο 
σχολείο µας, όντως κάτι καινούργιο, που στηρίχθηκε στη διαρκή ενηµέρωση των υπεύθυνων του Προ-
γράµµατος και στην όρεξη και θέληση των εκπαιδευτικών που τα ανέλαβαν. Τα αντικείµενά τους απο-
τέλεσαν πόλο έλξης για τα παιδιά, (Ροµά και µη Ροµά) τα οποία µε προθυµία –όπως άλλωστε και οι 
γονείς τους– δήλωσαν τα διάφορα τµήµατα και ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά σ’ αυτά.
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς (2011-2012) ξεκίνησαν τα προγράµµατα (Ε∆ΑΜ) στο σχολείο µας, όντως κάτι καινούργιο, 
που στηρίχθηκε στη διαρκή ενηµέρωση των υπεύθυνων του Προγράµµατος και στην όρεξη και θέληση των εκπαιδευτικών που τα ανέλα-
βαν. Τα αντικείµενά τους αποτέλεσαν πόλο έλξης για τα παιδιά, (Ροµά και µη Ροµά) τα οποία µε προθυµία –όπως άλλωστε και οι γονείς 
τους– δήλωσαν τα διάφορα τµήµατα και ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά σ’ αυτά.
Στο τέλος της χρονιάς παρουσιάστηκε από κάθε τµήµα κάποια δουλειά που είχε διεκπεραιώσει κατά τη σχολική χρονιά, καθώς και κάποια 
θεατρικά έργα σαν απόρροια της συνεργασίας όλων των τµηµάτων.
Φέτος, για δεύτερη χρονιά (2012-2013), συνεχίστηκαν τα προγράµµατα Ε∆ΑΜ στο σχολείο µας µε ιδιαίτερη χαρά και µεγάλη συµµετοχή 
από πλευράς µαθητών και ανταπόκριση από τους γονείς. Θα ήταν µεγάλη παράλειψη από µέρους µας να µην αναφερθούµε στον ιδιαίτερα 
µεγάλο και χρήσιµο εξοπλισµό που εφοδίασε το παραπάνω Πρόγραµµα το Σχολείο µας: ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, βιντεοκά-
µερες και διάφορα ανταλλακτικά καθώς και αρκετά µουσικά όργανα.
Τα εργαστήρια ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Μαθητών (Ε∆ΑΜ) βοήθησαν αρκετά στην εκµάθηση και εξάσκηση αντικειµένων τους (Η/Υ, 
εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή) καθώς και στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων των παιδιών που περίµεναν µετά το τέλος των µαθηµά-
των του ηµερήσιου Σχολείου. 
Καλό θα ήταν, για τη Σχολική Μονάδα, να ξεκινήσουν τα προγράµµατα Ε∆ΑΜ µε την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.
Αργυρούλα Καραγεώργου, ∆ιευθύντρια 4ου ∆Σ Καµατερού

Ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, φέτος για πρώτη φορά, ήταν για µένα και για τα παιδιά που συµµετείχαν, µια µοναδική 
εµπειρία, όπου είχαν την ευκαιρία να δηµιουργήσουν αρκετά πράγµατα µέσω του Η/Υ.
Μέσω της χρήσης του Η/Υ, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν µια άλλη δυνατότητά του, δηλαδή ότι δεν είναι µόνο για παιχνίδι, αλλά 
µπορείς να δηµιουργήσεις και ωραία πράγµατα. Οπότε µέσα στο εργαστήριο ζωγραφίσαµε, δηµιουργήσαµε κόµικς και γράψαµε τις σκέ-
ψεις µας για τις Αποκριές, το Πάσχα, τον ερχοµό της Άνοιξης κ.α.
Κλείνοντας, θα ήθελα να εξάρω την όλη προσπάθεια του προγράµµατος, η οποία δίνει την ευκαιρία στα παιδιά αυτά, µε τις ιδιαιτερότητές 
τους, να διαµορφώσουν χαρακτήρα και να αποκτήσουν εφόδια για την µετέπειτα ζωή τους.
Μάριος ∆αγκλής, Καθηγητής Πληροφορικής 4ου ∆Σ Καµατερού



Μια βόλτα
στο µουσείο !!!!

Τρέχει, 
7ο ΔΣ 

Ασπροπύργου

Γεια σας! 
Είμαστε οι μαθητές της ∆΄ τάξης δημοτικού του 7ου ∆Σ Ασπροπύργου. 
Τη χρονιά που μας πέρασε, με τη δασκάλα μας, μάθαμε πολλά καινούρια πράγματα. Εκτός από 
τα μαθήματά μας, διαβάσαμε λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία, είδαμε εκπαιδευτικές ταινίες και 
ασχοληθήκαμε με κάτι πολύ σημαντικό: το περιβάλλον μας και το νερό! Πήγαμε και εκδρομή, στο 
μουσείο Γουλανδρή, στο κέντρο Γαία. Ήταν τέλεια!!! Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, μιλήσαμε για 
τον κύκλο του νερού και ζωγραφίσαμε, μελετήσαμε τις αιτίες μόλυνσης του νερού και πώς 
μπορούμε να τις περιορίσουμε και αποφασίσαμε όλοι μαζί πως το νεράκι μας είναι πολύτιμο και 
δεν πρέπει να το ξοδεύουμε άσκοπα. Μέσα από αυτή την εργασία, μάθαμε κι άλλα πράγματα, 
σημαντικά! Μάθαμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί σαν μια ομάδα, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να 
περιμένουμε υπομονετικά τη σειρά μας. Μάθαμε και νέες λέξεις. Ζωγραφίσαμε κιόλας! Περάσαμε 
πολύ ωραία, μαθαίνοντας! Ασχοληθείτε κι εσείς του χρόνου μ’ ένα τέτοιο σχέδιο εργασίας, θα σας 
αρέσει πολύ! ∆είτε κάποια έργα μας:

τρέχει...
το νερό!

Περιµέναµε πολύ καιρό αυτή την εκδροµή. Επιτέλους η µέρα έφτασε!
Επιβιβαστήκαµε στα λεωφορεία και κατευθυνθήκαµε στην Αθήνα. Όλα 
φαίνονταν τόσο όµορφα κι η µέρα ήταν υπέροχη. 
Μετά από µία ώρα επιτέλους φτάσαµε στο µουσείο. Ήταν ένα µεγάλο 
κτίριο αλλά δεν ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Περιµέναµε να έρθει η 
σειρά µας. Είχαµε αγωνία κι ενθουσιασµό. Ξαφνικά µας είπαν να περά-
σουµε. Μπαίνοντας κοιτούσαµε όλο τον χώρο , ήταν τόσο πολλά τα αντι-
κείµενα που βλέπαµε, µας άρεσε πολύ . 
Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε κι έπρεπε να επιστρέψουµε στο σχολείο µας... 
Τι ωραία που ήταν !!! 
Οι µαθητές της Γ’ τάξης του 7ου ∆Σ Ασπρόπυργου

Ζωγραφιές εµπνευσµένες από την επίσκεψη στο µουσείο 



7ο 
Νηπιαγωγείο 
Λειβαδιάς

Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια
Οι νηπιαγωγοί του 7ου Νηπιαγωγείου διοργάνωσαν «εβδοµάδα κυκλοφοριακής αγωγής» για 
τους µικρούς µαθητές µε σκοπό να µάθουν βασικούς κανόνες οδικής συµπεριφοράς. 
Επισκέφτηκαν το Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Θήβα, όπου συµµετείχαν σε βιωµατικές 
δραστηριότητες. Στο τέλος, τους απονεµήθηκε ∆ίπλωµα για τη συµµετοχή τους. 

«Σκέψεις µε αφορµή τις δραστηριότητες που παρουσιάσαµε» 
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι µαθη-
τές δέχονται πάρα πολλά ερεθίσµατα, γνωρίζουν και βιώνουν πράγµατα καινούργια. Οι εµπειρίες 
που αποκοµίζουν γίνονται µάθηση που εµπεδώνεται ευκολότερα από ό,τι µέσα στην τάξη.
Για τους µαθητές Ροµά, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις γίνονται ένα παράθυρο στον κόσµο. Οι 
περισσότεροι αποµακρύνονται σπάνια από τη γειτονιά τους και στερούνται από διαφορετικές 
εµπειρίες. Οι νηπιαγωγοί παροτρύνουν τους γονείς των µαθητών να επιτρέπουν τη συµµετοχή 
τους στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τονίζοντας τα οφέλη που αποκοµίζουν. Αν και στην αρχή 
υπήρχαν επιφυλάξεις, οι νηπιαγωγοί κέρδισαν την εµπιστοσύνη τους κι έτσι οι µαθητές δεν 
λείπουν από καµία εκδήλωση ή δραστηριότητα.
Είναι πολύ σηµαντικό το κτίσιµο της εµπιστοσύνης ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και στους 
γονείς των παιδιών Ροµά. Οι νηπιαγωγοί προσεγγίζουν µε καλή διάθεση τους γονείς, που πολλές 
φορές έρχονται δύσπιστοι κι επιφυλακτικοί. Τους ενθαρρύνουν να φέρνουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο καθηµερινά. Η εµπιστοσύνη εξασφαλίζει τον σεβασµό τους προς το σχολείο, την ελπίδα 
και τη χαρά που δίνει η πρόοδος των παιδιών τους. Χαίρονται όταν βλέπουν πως το σχολείο τούς 
αντιµετωπίζει ισότιµα ως προς τους υπόλοιπους γονείς και τα παιδιά τους δεν διαφοροποιούνται.

Τσέλιου Γεωργία, 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

Η Μαρία 
κρατάει 
µε καµάρι το 
δίπλωµα της

12o ΔΣ 
Χαλκίδας
Ε∆ΑΜ - Τµήµα Πληροφορικής
Εµψυχωτής: Γεώργιος Τσάλλας - Καθηγητής Πληροφορικής 

Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 12ου ∆Σ Χαλκίδας σας καλωσορίζουµε στο ιστολόγιό µας. 
Σκοπός του ιστολογίου µας, είναι να λειτουργήσει σαν ένας δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ εκπαι-
δευτικών, µαθητών και γονέων.
Η ενηµέρωση για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που πραγµατοποιούνται στο σχολείο µας, καθώς 
και η δηµοσίευση των εργασιών των µαθητών µας, είναι µερικά από τα θέµατα που µπορείτε να 
βρείτε στον ιστοχώρο µας.
Το ιστολόγιο φιλοξενείται στο ασφαλές Περιβάλλον του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου, δηµι-
ουργήθηκε και ενηµερώνεται από τους µαθητές του τµήµατος πληροφορικής, που λειτουργεί στο 
σχολείο µας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», υπό την καθοδή-
γηση του καθηγητή Πληροφορικής ∆/θµιας Εκπ/σης Γεωργίου Τσάλλα.

http://blogs.sch.gr/12dimch

Καλό Ιστολογείν...

Συνάντηση με τη συγγραφέα Λίτσα Ψαραύτη Δεντροφύτευση στον χώρο του Σχολείου

1o ΔΣ Περάματος



Ευχαριστούµε θερµά τις Εταιρείες:
"Χρυσά Αυγά Α.Ε" και "Ανατολή" για την ευγενική χορηγία τους σε αυγά και σε βαφές αυγών, αντιστοίχως, τα οποία αξιο-
ποιήθηκαν σε εµψυχωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δόθηκαν σε οικογένειες που ζουν σε καταυλισµούς και οικισµούς 
Ροµά εν όψει της εορτής του Πάσχα 2013 στο πλαίσιο Καινοτόµων ∆ράσεων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» 
που υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση».

Α.Ε Βιοµηχανίας Κακάο και Σοκολάτας ΙΟΝ για την ευγενική προσφορά τους σε γλυκίσµατα µε την επωνυµία ΙΟΝ, 
τα οποία δόθηκαν ως κέρασµα σε παιδιά στο πλαίσιο εµψυχωτικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν µε αφορµή την εορτή 
του Πάσχα, αλλά και την Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας σε καταυλισµούς και οικισµούς Ροµά στο πλαίσιο Καινοτόµων ∆ράσεων του 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

67ο 
ΔΣ Αθηνών

11o Νηπιαγωγείο Αχαρνών

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
& ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Είναι βαρύς σαν σίδερο, είναι γλυκός 
σα µέλι, µήτε µε χέρι πιάνεται, µήτε 
στην τσέπη µπαίνει. Τι είναι;
Απάντηση: Ύπνος
Κάποιος µας το δίνει και όλοι το ’χουµε ποτέ δε µας αφήνει 
όπου κι αν πηγαίνουµε. Τι είναι;
Απάντηση: Όνοµα
Δειλός πολυκυνήγητος, ποτέ δεν κλείνει µάτι, µ’ αυτιά σαν του 
γαϊδάρου και γρήγορος σαν άτι. Τι είναι; 
Απάντηση: Λαγός
Πολύχρωµα, γυαλιστερά, εξήντα δόντια µυτερά, ίσως και 
παραπάνω, και κάνω οµορφότερο εκείνον που δαγκάνω. Τι 
είναι;
Απάντηση: Χτένα
Σαν σαΐτα ελαφρός στα πελάγη ξεναγός στα καράβια ουραγός. 
Τι είναι; 
Απάντηση: Γλάρος
Ζώο που έχει τα κόκαλά του απ’ έξω. Τι είναι; 
Απάντηση: Σαλιγκάρι
Είναι το µόνο πράγµα που σπάζει όταν προφέρεται το όνοµά 
του. Τι είναι;
Απάντηση: Σιωπή
Είναι εκείνο που δε χρησιµεύει καθόλου, και όµως δεν µπορείς 
να πας πουθενά χωρίς αυτό. Τι είναι;
Απάντηση: Σκιά
Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι; 
Απάντηση: Νερό
Από πάνω το τηγάνι κι από κάτω το µπαµπάκι κι από µπρος 
του το τσιµπίδι κι από πίσω το ψαλίδι. Τι είναι;
Απάντηση: Χελιδόνι

Ζυµώµατα
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και µε διάφορες αφορµές οργανώσαµε µια ιδιαίτερα αγα-
πητή δραστηριότητα για τα παιδιά, το ζύµωµα για την παρασκευή ψωµιού και γλυκών 
(µηλοπιτάκια, µελοµακάρονα, κουραµπιέδες, βασιλόπιτα και κουλουράκια).
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η αλληλεπίδραση, η δουλειά σε οµάδες, η 
συνεργασία, η χαρά της δηµιουργίας, η γνωριµία των παιδιών µε τα έθιµα και τη λαϊκή 
παράδοση, η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου (δηµιουργική γραφή, ανά-
γνωση) και η καλλιέργεια της µαθηµατικής σκέψης (µέτρηση υλικών, ποσότητες υλικών, 
ακρίβεια στις ποσότητες, χρόνος ψησίµατος).
Με αφορµή τις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα), 
αλλά και το θέµα της υγιεινής διατροφής, οργανώνουµε οµάδες ώστε τα παιδιά να δου-
λέψουν και να παρασκευάσουν ψωµί και γλυκά. Η τάξη οργανώθηκε κατάλληλα, τα 
παιδιά δούλεψαν σε οµάδες. Η µια οµάδα «διάβασε» τη συνταγή και συγκέντρωσε τα 
υλικά που µας ήταν απαραίτητα. Η δεύτερη οµάδα µέτρησε και ανέµειξε τα υλικά µε τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικού. Η τρίτη οµάδα έπλασε 
τα γλυκά ή το ψωµί. Η τέταρτη οµάδα ήταν υπεύθυ-
νη για το ψήσιµο και η τέταρτη οµάδα για το σερβί-
ρισµα. Η πέµπτη οµάδα «έγραψε» τη συνταγή και 
την τοιχοκόλλησε στη γωνιά του κουκλόσπιτου.
Έτσι, µε τρόπο δηµιουργικό τα παιδιά εκφράστηκαν, 
δηµιούργησαν, απόλαυσαν τη δηµιουργία τους, 
αλλά και αναπτύχθηκαν κοινωνικά, συναισθηµατικά 
και γνωστικά.

Οδοντιατρείο
Εκτός από τη διδασκαλία µε την παραδοσιακή της µορφή (συζήτηση στον κύκλο, εποπτι-
κό υλικό και φύλλο εργασίας) παρατηρήσαµε ότι τα παιδιά δούλεψαν σε οµάδες, συνερ-
γάστηκαν, µοιράστηκαν ιδέες και σκέψεις, οργάνωσαν γωνιά οδοντιατρείου, ανέλαβαν 
ρόλους γιατρού, γραµµατέως, βοηθού, ασθενών. 
Στη συνέχεια, µε δραµατοποίηση και αναπαράσταση µιας επίσκεψης στον οδοντίατρο, 
έµαθαν για τη σηµασία της στοµατικής υγιεινής, τις συνέπειες των ανθυγιεινών τροφών, 
αντιµετώπισαν τον φόβο τους για τον οδοντίατρο, αλληλεπίδρασαν, ανάπτυξαν τον 
προφορικό και γραπτό λόγο (λεξιλόγιο, δηµιουργική γραφή συνταγών και πελατολογί-
ου) καθώς και διάφορες µαθηµατικές έννοιες (απαρίθµηση πελατών, χαρτιά προτεραιό-
τητας για τους ασθενείς).
Με αφορµή µια ιστορία για τον φόβο του ήρωα για 
τον οδοντίατρο, αναδύθηκε ο προβληµατισµός και 
τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, γιατί είχαν παρόµοι-
ες εµπειρίες. Έτσι, λοιπόν, αφού έγινε ένας καταιγι-
σµός ιδεών για το τι συναντάµε σε ένα οδοντια-
τρείο και πώς µπορούµε να το αναπαραστήσουµε 
στην τάξη, οργανώθηκε η γωνιά, τα παιδιά µοίρα-
σαν ρόλους, έφεραν εξοπλισµό από το σπίτι, έπαι-
ξαν, έκαναν κατασκευές µε πλαστελίνη, ζωγράφι-
σαν και µε τον τρόπο αυτό απέκτησαν γνώσεις.

Οι εκπ/κοι του 11ου Ν/γειου Αχαρνών 
Γιαννακοπούλου Ευθυµία - Κονδύλη Θεοδώρα - Σιδηροπούλου Γεωργία

Σε είδα και µαγεύτικα
Απ’ τα χαρίσµατά σου
Τα λόγια µου έχασα
Απ’ την οµορφιά σου

Σκιµένη στο θρανίο
Κάνω πως µελετάω
Και σκέπτοµαι συνέχεια
Εσένα που αγαπάω

Σ’ αγάπησα, µ’αγάπησες
Ήµασταν 1-1
Μα εγώ ακόµα σ’ αγαπώ
Νικάω 2-1

Ρώτησα την θάλασσα
Τι πάει να πει αγάπη
Και κείνη µου απάντησε
Αγάπη µόνο δάκρυ

Οχτώ γιατροί µ’ εξέτασαν
Εφτά µου πήραν αίµα
Μα µόνο ένας κατάλαβε
Πως αγαπώ εσένα

Η αγάπη είναι ωραία
Αλλά ποτέ µην αγαπάς
Γιατί όλοι είναι ίδιοι
Και σε κάνουν να πονάς

Η αγάπη είναι να αγαπάς 
για 5-10 χρόνια
µα εσύ µε καταδίκασες
να σ’ αγαπώ αιώνια

Μετρούσα τα αστέρια
Και έλειπε ένα
Έψαξα καλά 
Και βρήκα εσένα
Όταν κοιµάµαι
Εσένα θυµάµαι
Όταν ξυπνάς
Εµένα ζητάς


