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Πεξίιεςε 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηώβξην – Ννέκβξην ηνπ 2015 ζηα ζπζηεγαδόκελα ζρνιεία ηνπ 4
νπ

 θαη 37
νπ

 

Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Λάξηζαο ζηε η‟ ηάμε θαη εληάζζεηαη ζηε ζεκαηνινγία ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο, ζεηηθό 

απηνζπλαίζζεκα, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. 

 Ζ δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 8 δηδαθηηθέο ώξεο θαη πεξηιάκβαλε κηα επίζθεςε ζηνλ Ηππηθό 

κηιν Λάξηζαο. Σν πξόγξακκα είρε  ζαλ απώηεξν ζθνπό ηελ νκαιόηεξε έληαμε 

καζήηξηαο η‟ Γεκνηηθνύ κε ςπρνθνηλσληθή θαζπζηέξεζε ζηε γεληθή ηάμε θαη 

επηκέξνπο ζηόρνπο: 

-  ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηεο 

- ηελ ηόλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηεο 

- ηε βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνύ ηεο επηπέδνπ κέζα από βησκαηηθέο πξαθηηθέο, δξάζεηο, 

παηρλίδηα, ινγνηερληθά θείκελα, καζεκαηηθά 

-  ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ αιιά θαη εθκάζεζε πξαθηηθώλ γηα ηε 

δηαρείξηζε  ζπλαηζζεκάησλ από ηε καζήηξηα αιιά θαη από όινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ηεο ηάμεο 

-  δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ αγαπεκέλνπ αζιήκαηνο ηεο καζήηξηαο: ηε 

ζεξαπεπηηθή ηππαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ 

- θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο από όινπο ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο 

- επίηεπμε γεληθόηεξσλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ (επαθή κε ηα άινγα, θξνληίδα, θπζηθό 

πεξηβάιινλ) από όινπο ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο 

Πάλσ ζε απηό ην πιαίζην θαζώο θαη γηα ηνπο γεληθόηεξνπο ζθνπνύο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζπλεξγαζηήθακε: ε εθπαηδεπηηθόο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο, 

ε δαζθάια ηεο Γεληθήο Σάμεο θαη ε ηδησηηθή ζπλνδόο πνπ είλαη γπκλάζηξηα κε 

εμεηδίθεπζε ζηε Θεξαπεπηηθή Ηππαζία θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπγθεθξηκέλεο  

βησκαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ είραλ πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα αιιά θαη γηα όινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο. 

 



 

Θεσξεηηθό πιαίζην 

θνπόο ηνπ Πξνγξάµµαηνο είλαη ε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ µαζεηώλ/ηξηώλ,  

ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαη ε άζθεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζε ζεµαληηθά ζέµαηα 

όπσο ε επηθνηλσλία, ε γλώζε ηνπ εαπηνύ, ε αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο, ζηνρεύνληαο ζηε δηακόξθσζε µηαο αηκόζθαηξαο ακνηβαίνπ 

ζεβαζµνύ θαη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα. Δπηπιένλ, ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάµµαηνο απνηειεί ε 

δηακόξθσζε ελόο ζεηηθνύ θιίµαηνο θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, δηεπθνιύλνληαο ηόζν ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία όζν θαη ηε γεληθόηεξε πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή 

δσή, αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην. Παξάιιεια ην Πξόγξαµµα ζηνρεύεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

δεκηνπξγώληαο έλα απνηειεζκαηηθό ζρνιείν, έλα ζρνιείν πνπ λνηάδεηαη θαη 

θξνληίδεη, επηδηώθνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο επξύηεξεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. 

Μέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάµµαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ νπζηαζηηθά δίλεηαη 

έµθαζε ζηελ πξσηνγελή πξόιεςε. Απηό ζπλεπάγεηαη ηελ εθκάζεζε από όινπο ηνπο 

καζεηέο θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο απνηεινύλ µέξνο 

ησλ πεξηζζόηεξσλ ζύγρξνλσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ 

γλώζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ηάμεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, έρνληαο σο απώηεξν ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο 

ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο (ζηελ ηάμε αιιά θαη ζηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα) θαη 

ηε δεκηνπξγία ελόο δηαθνξεηηθνύ ζρνιείνπ, ελόο ζρνιείνπ αλνηρηό ζε όινπο 

(Υαηδερξήζηνπ, Λαµπξνπνύινπ & Λπθηηζάθνπ, 2004)  

 

 

 

 

 



 

Θεξαπεπηηθή Ιππαζία – Θεσξεηηθό πιαίζην – ζθνπνί - ζηόρνη 

ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε ζπκκεηνρή δώσλ 

(ζθύισλ, αιόγσλ, θιπ.) πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε & βειηίσζε (Cole & 

Gawlinski 2000, Dossey 1997): 

• ζσκαηηθώλ 

• θνηλσληθώλ 

• ζπλαηζζεκαηηθώλ  

• δηαλνεηηθώλ δεμηνηήησλ 

Θεξαπεπηηθέο κέζνδνη κε ηε ζπκκεηνρή αιόγσλ άξρηζαλ λα αλαπηύζζνληαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Bizub & Davidson 2003, Robinson 2003, Rothe et al. 

2005) 

ύγρξνλεο κέζνδνη: 

α) ηππνζεξαπεία 

β) ςπρνζεξαπεία (Iannuzzi & Rowan 1991, Robinson 1999) 

γ) ζεξαπεπηηθή εθπαηδεπηηθή ηππαζία 

δ) ζαλ άζιεκα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Riede 1988) 

Απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε: 

  εγθεθαιηθή παξάιπζε  

 κπτθή δπζηξνθία  

 δηζρηδή ξάρε  

 βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ  

 ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο  

 ηύθισζε & θώθσζε  

 ςπρνινγηθά ή ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα  

 ζύλδξνκν Down  

 δπζθνιίεο κάζεζεο  

 λνεηηθή πζηέξεζε  

 πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο  

 δηάζπαζε πξνζνρήο 

 δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο & όιν ην θάζκα ηνπ απηηζκνύ  

 

θαη ζηνρεύνπλ: 

    σκαηηθά: 

• βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο 

• ελδπλάκσζε ησλ κπώλ 

• βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ 

• γξεγνξόηεξα αληαλαθιαζηηθά 

• θαιύηεξνο θηλεηηθόο ζρεδηαζκόο 



 

• νπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο 

• νπηηθνρσξηθή αληίιεςε 

• αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε & πηνζέηεζε ιεηηνπξγηθώλ θηλεηηθώλ πξνηύπσλ 

(Bertoli 1998, Deduse et al. 2005) 

Φπρηθά: 

• ελίζρπζε απηνεθηίκεζεο 

• ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ εμσηεξηθό θόζκν & ηνλ άλζξσπν 

• αλάιεςεο επζπλώλ & ξόινπ 

• ππνκνλήο 

• έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ & απηννξγάλσζεο (Basile 1997, Bizub et al. 

2003) 

        Δθπαηδεπηηθά: 

• ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

• επεμεξγαζία & κλήκε 

• γλώζε & ρξήζε ελλνηώλ (Bass et al. 2009) 

• ζπζρεηίζεηο, ηαπηίζεηο, δηαθνξνπνηήζεηο, αιιεινπρίεο & 

        Κνηλσληθά: 

• αίζζεκα ζεβαζκνύ & αγάπεο γηα ηα δώα,  

• λέεο εκπεηξίεο  

• ιήςε πξσηνβνπιηώλ & ιεηηνπξγηθνύ ξόινπ  

• θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο & δεκηνπξγία ζρέζεσλ  

• αλάπηπμε νκαδηθόηεηαο & ζπλεξγαζίαο  

• βειηίσζε επηθνηλσλίαο  

• ηθαλόηεηαο πεξηγξαθήο & αλαδηήγεζεο 

• ςπραγσγία & αλεμαξηεηνπνίεζε  

ηελ Διιάδα νη θνξείο πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο είλαη: 

 Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο εξξώλ (ΚΔΘΗ) 

 ύλδεζκνο Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο Διιάδνο (ΘΗΔ) 

 Παλειιήληνο ύιινγνο Ηππνζεξαπεπηώλ & Δθπαηδεπηώλ Θεξαπεπηηθήο  

 Ηππαζίαο (ΠΑΗΔΘΗ) 

 Κέληξα Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο ζηα Γηάλλελα & ζηελ Κσ  

 Αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ θηινμελνύλ πξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο 

Τπάξρεη κηθξόο αξηζκόο εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ αιόγνπ σο 

ζεξαπεπηηθό κέζν & ειιηπήο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη & ηα νθέιε ηνπο 

Σξνθνδόηεζε από: ΠΑΗΔΘΗ & ΖETI (Federation of Horses in Education and 

Therapy International) 

πκκεηέρνληεο 

 Μέιε ζπιιόγσλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ θνξέσλ 

 Οκάδα εζεινληώλ (1 άηνκν/ ζπλεδξία) πνπ παξέρεη παξάιιειε ζηήξημε 



 

 Οδεγόο ηνπ αιόγνπ (ππεύζπλνο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αιόγνπ & ηελ αζθάιεηα) 

 Δθπαηδεπηέο (ππεύζπλνη γηα ην ζρεδηαζκό & ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) 

Σόπνο δηεμαγσγήο  → Ιππηθνί όκηινη, αγξνθηήκαηα θιπ: 

 νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

 εηδηθά εθπαηδεπκέλα άινγα  

 εηδηθό εμνπιηζκό 

 αξέλα όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν ζπλεδξίεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο (γηα 

απνθπγή εμσηεξηθώλ εξεζηζκάησλ όπσο ζόξπβν, άιινπο ηππείο & άινγα) 

 ζηάβιν & ινπηξό δώσλ ηδαληθά δνκεκέλα γηα πξόγξακκα ηππνθνκίαο 

(πεξηπνίεζε ηνπ αιόγνπ κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία) 

 εηδηθή ξάκπα γηα δηεπθόιπλζε ζηελ αλάβαζε 

 πιήζνο άιισλ δώσλ ζε πεξηθξαγκέλνπο ρώξνπο 

 αίζνπζα αλακνλήο-ηνπαιέηεο 

Ζ ζπλεδξία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 πεξηπνίεζε ηνπ αιόγνπ 

 ίππεπζε 

 ηερληθή horse-back riding 

 ρεηξαγώγεζε, νδήγεζε από θάησ & ζεηξαγώγεζε 

πλεδξίεο 

 Δβδνκαδηαίεο, δηάξθεηαο 30΄ ιεπηώλ  

Γόκεζε Πξνγξάκκαηνο 

 Έναπξη δπαζηηπιόηηηαρ: θξάλνο 

 Καηά ηη διάπκεια:  

 δόκεζε ηνπ ρώξνπ κε θώλνπο, βαιβίδεο θιπ.  

 δόκεζε δξαζηεξηόηεηαο κε εθπαηδεπηηθό πιηθό (κπάιεο, ζηεθάληα 

θιπ.) 

 ξνπηίλα δξαζηεξηνηήησλ 

 ελαιιαγέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο (ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί σο θπζηθό 

επαθόινπζν ηεο πξνζπάζεηαο) 

 ην λέν & δηαθνξεηηθό εηζάγεηαη νκαιά  

 κία δξαζηεξηόηεηα ηε θνξά (ρξήζε θαηεθηεκέλσλ δεμηνηήησλ  & 

αλάδπζε λέσλ) 

 επηβξαβεύνπκε πξνζπάζεηα & ζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 Λήξη δπαζηηπιόηηηαρ: ηάηζκα, ράδη, ραηξεηηζκόο  

πξνο άινγν & νκάδα 

Υαξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηνο 

 Οξηνζέηεζε: θπζηθή 

 Δληζρπηήο: θπζηθόο (ην ίδην ην άινγν) & πνηθηιία παηρληδηώλ 



 

 Οη ζπκκεηέρνληεο δελ αληηιακβάλνληαη ηε δξάζε σο ζεξαπεία & έξρνληαη κε 

όξεμε & ελζνπζηαζκό («ε ηππαζία είλαη ην αγαπεκέλν κνπ άζιεκα» «Κνύθη 

ζ‟αγαπώ!») 

 Φπραγσγηθόο ραξαθηήξαο 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

    Αδξή-ιεπηή θηλεηηθόηεηα: 

 Κηλεηηθά παηρλίδηα ζσκαηνγλσζίαο 

 Πξνζαλαηνιηζκό (κε ρξήζε ελίσλ) 

 Παηρλίδηα γηα ζπληνληζκό & έιεγρν ησλ θηλήζεσλ (αιιαγέο ζηε ζέζε 

ίππεπζεο) 

 Παηρλίδηα γηα βειηίσζε ηζνξξνπηζηηθώλ αληηδξάζεσλ & ζηαζεξόηεηαο 

(κεηαηόπηζε ηεο ζέζεο ίππεπζεο από ηνλ εθπαηδεπηή & επαλαθνξά ζσζηήο 

ζέζεο από ην άηνκν) 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο-επηθνηλσλία: 

 Έκθαζε ζηελ ηήξεζε θνηλσληθώλ „πξέπεη‟ ζηελ αξρή & ην ηέινο πξνο άινγν 

& εζεινληέο 

 Δπηθνηλσληαθό πεξηβάιινλ:  

  Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηελ νκάδα 

  άκεζα παξαγγέικαηα ζην άινγν  

  εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (παηρλίδη εξσηήζεσλ)  

  θαζνδεγνύκελνο δηάινγνο 

  ηξαγνύδη 

  αλαδηήγεζε  

  πεξηγξαθή (παίξλνπκε εξεζίζκαηα από ηε θύζε) 

  ην άινγν σο θίλεηξν γηα αλαπαξαγσγή απζόξκεηνπ ιόγνπ  

  παηρλίδη ξόισλ 

Γλσζηηθό θνκκάηη: 

 Αζθήζεηο αληίιεςεο  & κλήκεο 

 Δθκάζεζε & ρξήζε αξηζκεηηθώλ ελλνηώλ κέζα από ην παηρλίδη 

 Πεξηγξαθή πξνζώπσλ, αληηθεηκέλσλ,  δώσλ 

 ύγθξηζε δώσλ, αλζξώπνπ & δώσλ, αληηθεηκέλσλ, εληνπηζκόο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζεκείσλ  

 Γλώζε  ελλνηώλ κε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ & παηρλίδηα (ηαμηλνκήζεηο, 

ηαπηίζεηο, αιιεινπρίεο) 

 Καηαλόεζε νδεγηώλ 

 Πξνζαλαηνιηζκόο 

Γηεπθνιύλζεηο ζηελ παξέκβαζε: 

 Απνθπγή ησλ εμσηεξηθώλ πεξηηηώλ εξεζηζκάησλ 

 Γελ πηέδνπκε,  δίλνπκε ρξόλν ζην παηδί & δνκνύκε θαιύηεξα ηε 

δξαζηεξηόηεηα 

 Πιήξε ζσκαηηθή ή κεξηθή θαζνδήγεζε 

 Λεθηηθή θαζνδήγεζε,  πεξηγξαθή ή ρξήζε εηθόλαο 

 Μίκεζε 



 

Βαζηθέο αξρέο: 

 Οινθιεξσκέλε γλώζε  αηνκηθνύ αλαπηπμηαθνύ πξνθίι 

 Γλσζηή ε αιιεινπρία ηεο δξαζηεξηόηεηαο  (αξρή, κέζε & ηέινο)  

 Γίλεηαη έκθαζε ζηε ιήμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο  (κε νξηνζέηεζε) 

 Άκεζε επηβξάβεπζε κε όηη πην ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί  (ελίζρπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο & ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο) 

 Δλίζρπζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ αηόκνπ 

 Γηαηήξεζε  ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα, πνηέ δελ πηέδνπκε ηα παηδηά! 

 Καιή ζπλεξγαζία κε γνλείο  & εθπαηδεπηέο  

Γηαηί ην άινγν;  

  Κηλεηηθά  εξεζίζκαηα  ηθαλά λα νκαινπνηήζνπλ ην κπτθό ηόλν 

  Οη ώζεηο από ηε βάδηζε ηνπ, επηδξνύλ ζεηηθά ζηνλ εγθέθαιν & ηηο λεπξώζεηο 

ηνπ αηόκνπ & ην θαζηζηνύλ πην ¨εθπαηδεύζηκν¨ 

  ρη ιόγνο αιιά ινγηθή (ά-ινγν), θαζόινπ επηθξηηηθό & πνιύ δηαηζζεηηθό 

δών 

  Πνιύ ζπληξνθηθό δών 

  Γελ είλαη επηζεηηθό. Έλα αξλί είλαη πην επηζεηηθό ! 

 Δίλαη  ζήξακα , όρη ζεξεπηήο 

 Διεύζεξν δεη ζε αγέιε & ηεξεί θνηλσληθή ηεξαξρία 

 Γελ ηνπ αξέζεη ε δνπιεηά! Αιιά ην παηρλίδη  & ε ζπληξνθηά 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σν πξόγξακκα πνπ εθαξκόζακε  πέξα από ηελ νκαιόηεξε έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

καζήηξηαο είρε σο γεληθόηεξνπο ζηόρνπο:  

-  Σελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο  ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζσ βησκαηηθώλ 

δξάζεσλ – παηρληδηώλ – εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ 

-  Σελ πξόιεςε ηνπ απνθιεηζκνύ λεαξώλ αηόκσλ από ηελ θνηλσλία  

-  Σελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη δηακόξθσζε αηόκσλ κε θξηηηθή ζηάζε.  

-  Σελ εθκάζεζε πξαθηηθώλ γηα ηε δηαρείξηζε  ησλ ζπλαηζζεκάησλ από ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο 

- Σελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ην ζεβαζκό θαη ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

- Αλάπηπμε καζεζηαθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ όπσο: ηα είδε ησλ αιόγσλ, ε 

θξνληίδα θαη ε δηαηξνθή ηνπο, ηα επαγγέικαηα όζσλ αζρνινύληαη κε ηα άινγα,  ε 

επαθή κε ηε θύζε θ.α. 

Οη παηδαγσγηθνί ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη: 

- λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο κεηαμύ ηνπο κέζα από βησκαηηθά παηρλίδηα θαη 

δξάζεηο 

- λα ελδπλακσζνύλ πεξηζζόηεξν νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη λα απνδερηνύλ πην 

νπζηαζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα 

- λα κάζνπλ λα ιύλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε δηάινγν θαη όρη κε εληάζεηο 

-λα βειηησζεί ε εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηεο καζήηξηαο ζπζηήλνληαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο 

ην αγαπεκέλν ηεο άζιεκα: ηελ ηππαζία 

- λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ νκαδηθά θαη λα ζέβνληαη ηε κνλαδηθόηεηα θαη ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ θαζελόο θαηαλνώληαο όηη όινη κπνξνύλ λα θάλνπλ κνλαδηθά 

πξάγκαηα (ελζπλαίζζεζε) 

- λα παξάγνπλ γξαπηά θείκελα θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν 

- λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηα άινγα θαζώο θαη λα απνθηήζνπλ 

πεξηζζόηεξν ζεβαζκό ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

- λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηζρπξνύο δεζκνύο αλζξώπνπ θαη δώνπ 



 

Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξόγξακκα δηήξθεζε 2 κήλεο πεξίπνπ 8 δηδαθηηθέο ώξεο ελώ πεξηιάκβαλε κηα 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ ηππηθό όκηιν όπνπ ε καζήηξηα παξαθνινπζεί καζήκαηα 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο. 

Σν πξνθίι ηεο καζήηξηαο 

Ζ καζήηξηα αληηκεησπίδεη ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε κε αθξαία ζπκπεξηθνξά 

θάπνηεο θνξέο (ηξώεη ηα λύρηα ηεο, βγάδεη ηα ξνύρα ηεο, κνπληδνπξώλεη ηηο εξγαζίεο 

ηεο). Χζηόζν είλαη έλα παηδί ζην νπνίν έρνπλ θαιιηεξγεζεί αξθεηέο ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο. Ζ νηθνγέλεηα ηεο θξόληηζε θαη ηελ έζηξεςε ζηελ ηππαζία ζηελ νπνία 

απέθηεζε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία.  

Δπηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δπηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα κεηά από πξόζθιεζε ηεο ζπκβνύινπ Δηδηθήο 

Αγσγήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Σζηόπα Κπξαηζώο κέζα από κηα ζεηξά βησκαηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ κε ηε βνήζεηα ηεο θα Αιεμαλδξή Αγιαΐαο, πνπ είρε σο γεληθό ζθνπό ηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνύ Γεληθήο Σάμεο θαη Σκήκαηνο Έληαμεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε έληαμε καζεηώλ/ηξησλ κε εηδηθέο δπζθνιίεο. 

Δίρακε ηε ζεηηθή ζπγθπξία λα ζπλνδεύεη ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα σο ηδησηηθή 

ζπλνδόο ζην ζρνιείν ε θ. Πεηξνύια Πεηξίθε, γπκλάζηξηα πνπ αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία ζε παηδηά κε δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο. Δθκεηαιιεπόκελεο απηή ηε ζπγθπξία επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα γηα λα κπνξέζνπκε λα εληάμνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηελ καζήηξηα ζηελ 

νκάδα ηεο ηάμεο θαη λα εληζρύζνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη 

λα ζίμνπκε πνιιά ζέκαηα όπσο: ν ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα, ε απνδνρή ηνπ 

άιινπ, ν αιιεινζεβαζκόο αιιά θαη πώο λα δηαρεηξηδόκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηά καο.  

Υξεζηκνπνηώληαο ην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζακε όιεο ηηο επθαηξίεο πνπ 

δόζεθαλ γηα λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ ζηόρνη. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

1
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

πζηεζήθακε ζηα παηδηά θαη θάλακε  ην ζπκβόιαην ηεο νκάδαο όπνπ ζπδεηήζακε θαη 

ζπκθσλήζακε από θνηλνύ γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

παηδηά ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγηα θιίκαθαο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Spence, 



 

1995) κε εξσηήζεηο ηύπνπ θιίκαθαο Linkert όπνπ απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο 

δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ (βι. παξάξηεκα).   

Με αθνξκή ην βησκαηηθό παξακύζη ν «ε Γώξα θαη ν Άθεο» ηεο θα Αιεμαλδξή A. 

ζπδεηήζακε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε όινη καο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. ηε ζπλέρεηα παίμακε παηρλίδη γλσξηκίαο όπνπ ηα 

παηδηά έγξαςαλ ην αξρηθό γξάκκα ηνπ νλόκαηνο ηνπο θαη είπαλ πνην άζιεκα ηνπο 

αξέζεη. ηε ζπλέρεηα αληάιιαμαλ ηηο θαξηέιεο θαη πξνζπάζεζαλ λα ζπκεζνύλ ην 

όλνκα θαη ην αγαπεκέλν άζιεκα ηνπ θάζε παηδηνύ αλάινγα κε ηελ θαξηέια πνπ 

έβξηζθαλ. Σν αγαπεκέλν άζιεκα ηεο καζήηξηαο ε ηππαζία, ήηαλ πνπ θέληξηζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη άξρηζαλ λα ξσηνύλ πνιιά ηε καζήηξηα, γεγνλόο πνπ 

εθκεηαιιεπηήθακε γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο 

ππνζρεζήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, λα ηνπο δώζνπκε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

επηζπκνύζαλ. 

Φση. 1 

 

Παηρλίδηα γλσξηκίαο ζηελ ηάμε κε ην αξρηθό ηνπ νλόκαηνο θάζε παηδηνύ 

2
ε
 δηδαθηηθή ώξα 

πλερίζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Γώξα θαη ν Άθεο». Παίμακε ην 

βησκαηηθό παηρλίδη νη θαξέθιεο: ηα παηδηά θάζνληαη ζε θύθιν ζηηο θαξέθιεο όπνπ 

έρνπκε βάιεη κηα ιηγόηεξε θαη δίλνληαο ην ζύλζεκα ηα παηδηά αλαθαηεύνληαη θαη 

όπνηνο πεξηζζέςεη αλαθέξεη πνηέ έρεη ληώζεη : απόξξηςε, κνλαμηά, απνγνήηεπζε. 

Μέζα από απηέο ηηο ιέμεηο ηα παηδηά αλνίγνληαη ζηνλ θύθιν θαη θαηαλννύλ όηη όινη 

νη άλζξσπνη ληώζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα. 



 

Γξάςακε ζηα καξγαξηηάξηα ηεο αιήζεηαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αληιήζακε από ην παηρλίδη, ηα δηαβάζακε θαη ηα θνιιήζακε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο. 

 

Μεξηθέο θξάζεηο ησλ παηδηώλ:  

«Νηώζσ απόξξηςε όηαλ νη θίινη δε κε ζέινπλ ζηελ παξέα» 

«Έρσ ληώζεη κνλαμηά όηαλ νη άιινη δε κε θαηαιάβαηλαλ» 

« Δίλαη  κεγάιε ε απνγνήηεπζε όηαλ δε ζε αγαπνύλ» 

 

3
ε
 Γηδαθηηθή ώξα 

Αμηνπνηώληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θέξακε ζηελ ηάμε ινγνηερληθά θείκελα κε 

ζέκα ην άινγν.  Γηαβάζακε ινγνηερληθό θείκελν ηνπ Paulo Coelho: Ο άλζξσπνο θαη 



 

ην άινγν (παξάξηεκα) θαη ζπδεηήζακε γηα ην λόεκα ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιίαο. 

Παίμακε βησκαηηθό παηρλίδη κε ην ζρεδηαζκό ηεο παιάκεο θάζε παηδηνύ. Σν παηδί 

γξάθεη ην όλνκα ηνπ ζηελ παιάκε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ αληαιιάζζνπλ ηηο 

δσγξαθηέο ηνπο  ν θαζέλαο γξάθεη θάηη θαιό γηα ηνλ άιιν, ην δηαβάδεη ζηνλ ηάμε θαη 

ηα θνιιάκε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Μέζα από απηό ην βησκαηηθό παηρλίδη ηα 

παηδηά θαηαλννύλ όηη όινη νη άλζξσπνη έρνπλ θαιά ζηνηρεία θαη νη άιινη βξίζθνπλ 

θαιά ζηνηρεία ζηνπο  ίδηνπο. 

Σέινο, ζπγθεληξώζακε ηηο εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα άινγα όπσο ηνπο είρακε 

ππνζρεζεί θαη πξνεηνηκάζακε κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ επόκελε δηδαθηηθή ώξα. 

4
ε
 Γηδαθηηθή ώξα  

Ζ θα Πεηξνύια Πεηξίθε κε ηε βνήζεηα ηεο καζήηξηαο ηθαλνπνίεζαλ ηελ πεξηέξγεηα 

ησλ παηδηώλ θαη απάληεζαλ ζηηο απνξίεο ηνπο γηα ηα άινγα, ηε θξνληίδα ηνπο, ηε 

δηαηξνθή ηνπο, πόζν είλαη εύθνιν λα ηππεύεη θαλείο θαη πόζν βνεζάεη ην 

ζπγθεθξηκέλν άζιεκα αλζξώπνπο κε δπζθνιίεο θαη όρη κόλν. Έθεξαλ ζηελ ηάμε 

πινύζην πιηθό κε βηβιία, θαξηέιεο, αθίζεο θαη δσγξαθηέο θαη ηνπο αλαθνηλώζεθε ε  

επίζθεςε ζηνλ Ηππηθό κηιν πνπ έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκό από όια ηα παηδηά. 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηνλ Ιππηθό Όκηιν 

Δπηζθεθηήθακε ηνλ Ηππηθό κηιν κηα όκνξθε θζηλνπσξηλή κέξα.  Ζ καζήηξηα κε ηηο 

εθπαηδεύηξηεο μελάγεζαλ εζεινληηθά ηα παηδηά ζην ρώξν θαη ηνπο ελεκέξσζαλ γηα ηα 

είδε θαη ηε  θξνληίδα ησλ αιόγσλ θαη ηνπο γλώξηζαλ ηα άινγα ηνπ Οκίινπ.  

ηε ζπλέρεηα βνήζεζαλ ηα παηδηά λα θάλνπλ κηα βόιηα κε ηα άινγα κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα πνπ έδεημε ζηα παηδηά όρη κόλν ηηο 

ηθαλόηεηεο ηεο ζηελ ηππαζία αιιά θαη ζην λα θαηεπζύλεη, λα θξνληίδεη θαη λα ηαΐδεη 

ηα άινγα, πξάγκα πνπ εμέπιεμε ηα παηδηά.  Οη εθπαηδεύηξηεο έθαλαλ επίδεημε ησλ 

αιόγσλ κε δηάθνξεο αζθήζεηο εθγύκλαζεο ηνπο. Έπεηηα ηα παηδηά ηάηζαλ θαη 

θξόληηζαλ ηα άινγα θαη απαληήζεθαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα ησλ 

αλζξώπσλ πνπ θξνληίδνπλ ηα άινγα, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη απέθηεζαλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα απηώλ πνπ είραλ 

ζπδεηεζεί ζηελ ηάμε. ην ηέινο νη εθπαηδεύηξηεο επηβξάβεπζαλ κε κηθξά δσξάθηα 

όια ηα παηδηά. 

 

 



 

 

 

Φση. 2  

  

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία 

 

Φση. 3 

 

Ζ καζήηξηα κε ηελ εθπαηδεύηξηα βνεζάλε ηνπο καζεηέο γηα κηα βόιηα 

Φση. 4 

 

Ζ καζήηξηα ηππεύεη ηνλ Κνύθη 

Φση. 5 



 

 

Ζ καζήηξηα ζε ξόιν εθπαηδεύηξηαο 

Φση. 6 

 

πκκεηνρή όισλ ζην ηάηζκα ησλ αιόγσλ 

Φση. 7 

 

Δξγαιεία θαη θξνληίδα ησλ αιόγσλ 

 

Φση. 8 

 

Ζ δηαηξνθή ησλ αιόγσλ θαη κηθξέο ιηρνπδηέο γηα ηα παηδηά 

Φση. 9 



 

 

Μηα κηθξή επίδεημε από ηελ εθπαηδεύηξηα 

5
ε
 -6

ε
 Γηδαθηηθή ώξα 

Γπξλώληαο ζην ζρνιείν ηα παηδηά έρνπλ θέξεη έλα πινύζην πιηθό ζηηο απνζθεπέο 

ηνπο.  πδεηήζακε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζακε από ηελ επίζθεςε.  Εσγξάθηζαλ ηη 

ηνπο εληππσζίαζε θαη έθηηαμαλ επραξηζηήξηεο θάξηεο ζηε καζήηξηα θαη ζηηο 

εθπαηδεύηξηεο ελώ παξάιιεια δεκηνύξγεζαλ σξαία ινγνηερληθά θείκελα κε ζέκα ην 

άινγν. πκπιεξσκαηηθά βξήθαλ δηθά ηνπο θείκελα κε ζέκα ην άινγν θαη ηα 

δηάβαζαλ ζηελ ηάμε. 

 

Φση. 10 

      

Σα παηδηά δεκηνπξγνύλ κεηά ηελ επίζθεςε δσγξαθηέο θαη θείκελα 

Φση.  11 



 

 

Φηηάρλνπλ επραξηζηήξηεο θάξηεο ζηε καζήηξηα θαη ηηο εθπαηδεύηξηεο 

7
ε
 Γηδαθηηθή ώξα 

πλερίζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Γώξα θαη ν Άθεο»  θαη δσγξαθίζακε 

ην θαλάξη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πξόθεηηαη γηα κηα δσγξαθηά ελόο θαλαξηνύ όπνπ ηα 

παηδηά βάθνπλ ην έλα θσηάθη θόθθηλν, πξάζηλν ή πνξηνθαιί θαη αθνύ ηα  

ρξσκάηηζαλ ππνδύζεθαλ ξόινπο θαζεκεξηλήο δηαθσλίαο. Σξεηο βνεζνί-ηξνρνλόκνη  

επελέβαηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθσληώλ δείρλνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν 

ρξσκαηηζκέλν κέξνο ηνπ θαλαξηνύ:   

- κε ην θόθθηλν ζηακαηώ  

- κε ην πνξηνθαιί ζηακαηώ θαη ζθέθηνκαη  

-  θαη κε ην πξάζηλν ζπλερίδσ – ε δηαθσλία έρεη επηιπζεί   

Μέζα από ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηελ επίιπζε απηώλ ηα παηδηά θαηέιεμαλ ζηνπο 

ζσζηνύο ηξόπνπ επίιπζεο ησλ δηαθσληώλ θαη έγξαςαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηα 

θπιιαξάθηα ηεο ζθέςεο. ην ηέινο ηα θαξθηηζώζακε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, 

δηαβάζακε ηα απνθζέγκαηα καο θαη γίλακε ζνθόηεξνη θαη κε πεξηζζόηεξε 

ελζπλαίζζεζε. 

Μεξηθέο ζθέςεηο ησλ παηδηώλ: 

Πξέπεη λα ζθέθηνκαη πξηλ κηιήζσ άζρεκα. 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη λα ηα βξνύκε εθηόο από ηε θαζαξία. 

Μήπσο παξεμεγνύκε ηνπο άιινπο; Ζ ζπδήηεζε βνεζάεη πεξηζζόηεξν. 

8
ε
 δηδαθηηθή ώξα 



 

Σα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ηα ίδηα εξσηεκαηνιόγηα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κε ηελ 

αξρή γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα κεηξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ ηνπο. Παξαηεξήζακε όηη ππήξρε ζεηηθόηεξε ζηάζε ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα αιιαγή 

ησλ ζηάζεσλ ηνπο. 

Οινθιεξώζακε  ην πξόγξακκα ζπδεηώληαο θαη αμηνινγώληαο ηη καο πξόζθεξε ε 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη γξάςακε ζηα θπιιαξάθηα ηεο ζθέςεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο.  

Μεξηθέο ζθέςεηο ησλ παηδηώλ: 

ινη νη άλζξσπνη κπνξνύκε λα θάλνπκε ζπνπδαία πξάγκαηα. 

Ζ αγάπε θαη ν ζεβαζκόο καο δίλνπλ δύλακε. 

Ζ πξνζπάζεηα πάληα απνδίδεη θαξπνύο. 

Ενύκε θαιύηεξα όηαλ είκαζηε αγαπεκέλνη. 

Μάζακε πνιιά ν έλαο από ηνλ άιιν. 

Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Σν πξόγξακκα μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο καο. Δίρε πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζήηξηαο από ηελ νκάδα θαη δεκηνύξγεζε πνιιέο 

αθνξκέο γηα λα ηελ πιεζηάδνπλ ζηα δηαιείκκαηα θαη λα ηε ξσηάλε ηη θάλνπλ ηα 

άινγα θαη πσο πεξλάεη καδί ηνπο. Βειηηώζεθε ε εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηεο, απέθηεζε 

απηνπεπνίζεζε θαη απηό θάλεθε θαη ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο αθνύ εξγαζηήθακε 

πάλσ ζε θείκελα κε ζέκα ηα άινγα αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά κε πξνβιήκαηα 

παξόκνηνπ ηύπνπ πνπ θέληξηδαλ ηελ πξνζνρή ηεο.  

Παξάιιεια ηζρπξνπνηήζεθαλ νη δεζκνί κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηεο ηάμεο. Σα παηδηά 

απνθόκηζαλ πινύζηεο εκπεηξίεο θαη έγηλαλ πην ώξηκα ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. Ζ καζήηξηα απέθηεζε ζεβαζκό 

θαη αλαγλώξηζε από ηελ νκάδα θαη απνδείρζεθε όηη θαιιηεξγήζεθε αξθεηά ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.  

Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ ελδεηθηηθά 

ηεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ ηνπο πξνο ην θαιύηεξν. 



 

Σν αξλεηηθό ήηαλ ν πνιύ πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο πνπ είρακε ιόγσ ηνπ επηβαξπκέλνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο η‟ ηάμεο γηαηί πξνέθπςε έλα πνιύ πινύζην πιηθό ην 

νπνίν ζα κπνξνύζε λα δηαξθέζεη πνιιέο ώξεο αθόκε. 

Ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ έδσζε πνιιά ζε όινπο καο, απνδεηθλύνληαο πόζν αλάγθε 

έρνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο αιιά θαη ηα βησκαηηθά 

παηρλίδηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνιύσξεο ζπδεηήζεηο θαη παξαηλέζεηο πνπ ελίνηε δελ 

έρνπλ θαη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Ζ δξακαηνπνίεζε θαη  ε αληαιιαγή απόςεσλ 

ζηελ νκάδα βνήζεζαλ πνιύ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο, λα 

ζεβαζηνύλ, λα αγαπήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο αιιά θαη ηνπο άιινπο.  

Δπηπξόζζεηα ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη επαγγεικαηίεο δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ αλνίγεη έλα λέν δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη θαιιηεξγεί θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζηα παηδηά πνπ δελ επηηπγράλνληαη πάληα κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Μέζα από παξόκνηα πξνγξάκκαηα επηηπγράλεηαη έλα 

ζρνιείν αλνηρηό ζε όινπο πνπ βνεζάεη ζηελ έληαμε όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε έλα 

καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζέβεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηζόηηκα όινπο.  

Ζ πξόηαζε καο είλαη ην γεληθό ζρνιείν λα εληάμεη πην απνηειεζκαηηθά θαη 

ζπζηεκαηηθά  ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα 

επηιέγνπλ θαη λα εμαζθνύλ ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη λα κελ ελαπόθεηηαη 

πάληα ζηε βνύιεζε ησλ γνλέσλ. Γηα παξάδεηγκα ε θεξακηθή, ε δσγξαθηθή ε 

αγγεηνπιαζηηθή θαζώο θαη ε ελαζρόιεζε κε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ζα έπξεπε λα 

απνηεινύλ κέξνο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ. 
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2.  ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΛΟΓΑ ΠΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΑΝ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

Μηα ηζηνξία γηα ηε θηιία 

Έλαο άλζξσπνο, ην άινγό ηνπ θαη ην ζθπιί ηνπ πεξπαηνύζαλ ζ‟ έλα δξόκν. Καζώο 

πεξλνύζαλ δίπια από έλα ηεξάζηην δέληξν, έπεζε έλαο θεξαπλόο θαη όινη έκεηλαλ 

ζηνλ ηόπν. Αιιά ν άλζξσπνο δελ αληηιήθζεθε όηη είρε πηα αθήζεη ηνλ θόζκν ηνύην 

θαη ζπλέρηζε λα πεξπαηάεη κε ηα δώα ηνπ. Μεξηθέο θνξέο νη πεζακέλνη ζέινπλ ρξόλν 

γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε λέα ηνπο θαηάζηαζε… 

Ο δξόκνο ήηαλ πνιύ καθξύο, αλεθνξηθόο, ν ήιηνο έθαηγε θαη απηνί είραλ ηδξώζεη θαη 

δηςνύζαλ πνιύ. 

ε κηα ζηξνθή δηέθξηλαλ κηα κεγαιόπξεπε πύιε, θακσκέλε νιόθιεξε από κάξκαξν, 

πνπ νδεγνύζε ζε κία πιαηεία ζηξσκέλε κε ρξπζάθη, πνπ ζην θέληξν ηεο είρε κία 

πεγή από όπνπ αλάβιπδε θξπζηάιιηλν λεξό. 

Ο νδνηπόξνο πξνρώξεζε πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ θύιαγε ηελ είζνδν: 

“Καιεκέξα.” 

“Καιεκέξα”, απάληεζε ν θύιαθαο. 

“Πνηνο είλαη απηόο ν ηόζν όκνξθνο ηόπνο;” 

“Δίλαη ν παξάδεηζνο.” 

“Χξαία πνπ θηάζακε ζηνλ παξάδεηζν, δηςάκε πνιύ.” 

“Μπνξείηε λα κπείηε, θύξηε, θαη λα πηείηε όζν ζέιεηε” θαη ν θύιαθαο έδεημε ηελ πεγή. 

“Σν άινγν θαη ην ζθπιί κνπ δηςάλε θη απηά.” 

“Λππάκαη πνιύ”, είπε ν θύιαθαο. “Δδώ δελ επηηξέπνληαη δώα.” 

Ο άλζξσπνο ζηελνρσξήζεθε επεηδή δηςνύζε πνιύ, αιιά δελ ήζειε λα πηεη λεξό κόλν 

απηόο. Δπραξίζηεζε ην θύιαθα θαη ζπλέρηζε ην δξόκν ηνπ. 

Αθνύ πεξπάηεζαλ πνιιή ώξα ζηελ αλεθόξα, εμαληιεκέλνη πηα, έθηαζαλ ζ‟ έλα 

κέξνο πνπ είρε γηα είζνδν κηα παιηά μύιηλε πύιε πνπ νδεγνύζε ζ‟ έλα ρσκαηόδξνκν 

πιαηζησκέλν από δέληξα. 

ηε ζθηά ελόο από ηα δέληξα θαζόηαλ έλαο άλζξσπνο κ έλα θαπέιν ζην θεθάιη, ίζσο 

θαη λα θνηκόηαλ. 

“Καιεκέξα”, είπε ν νδνηπόξνο. 



 

Ο άλζξσπνο έγλεςε κε ην θεθάιη 

“Γηςάκε πνιύ, εγώ ην άινγό κνπ θαη ην ζθπιί κνπ” 

“Έρεη κηα πεγή ζ‟ εθείλεο ηηο πέηξεο” είπε ν άλζξσπνο δείρλνληαο ην ζεκείν “Πηείηε 

όζν ζέιεηε” 

Ο άλζξσπνο, ην άινγν θαη ην ζθπιί πήγαλ σο ηελ πεγή θαη έζβεζαλ ηε δίςα ηνπο. Ο 

νδνηπόξνο γύξηζε γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη. 

“Διάηε πάιη όπνηε ζέιεηε”, απάληεζε ν άλζξσπνο. 

“Αιήζεηα, πώο ιέγεηαη απηό ην κέξνο;” 

“Παξάδεηζνο.” 

“Παξάδεηζνο; Μα ν θύιαθαο ηεο καξκαξέληαο πύιεο είπε όηη ν παξάδεηζνο ήηαλ 

εθεί!” 

“Δθεί δελ είλαη ν παξάδεηζνο, είλαη ε θόιαζε” 

Ο νδνηπόξνο ηα ‟ραζε: 

“Πξέπεη λα ηνπο απαγνξεύεηε λα ρξεζηκνπνηνύλ ην όλνκά ζαο! Απηό ζίγνπξα ζα 

πξνμελεί κεγάια κπεξδέκαηα!” 

“Καζόινπ, αληίζεηα καο θάλνπλ κεγάιε ράξε. Δπεηδή εθεί κέλνπλ όινη απηνί πνπ 

είλαη ηθαλνί λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο θαιύηεξνπο θίινπο ηνπο…” 

Paulo Coelho 

 

Tη ιέλε ηα άινγα γηα ηνπο αλζξώπνπο...  

Μηα θνξά θαη θάπνηνλ θαηξό, εθείλνλ ηνλ παιηό θαηξό πνπ νη άλζξσπνη δελ είραλ 

θαηαθιύζεη ηε γε θαη ηα δώα θπθινθνξνύζαλ ειεύζεξα ζηνπο θάκπνπο, ηόηε ζπλέβε 

απηό πνπ ζα ζαο πσ. 

ηνλ απέξαλην θαη παξζέλν ζεζζαιηθό θάκπν δνύζακε εκείο, ηα άγξηα άινγα.  

Σόηε ζηνλ θάκπν θύηεπε ν ζεόο γξαζίδη θαη είκαζηε ειεύζεξα λα θαιπάζνπκε όπνπ 

ζέιακε, λα βνζθήζνπκε θαη λα ραξνύκε ηελ απεξαληνζύλε.  

Δκείο ηα άινγα είκαζηε άγξηα θάπνηε γηα έλαλ θαη κνλαδηθό ιόγν. 



 

 Γελ είρακε ζπλαληήζεη αθόκα ηνπο αλζξώπνπο, θαλείο κέρξη ηόηε  δελ καο είρε 

εμαλαγθάζεη ζε πεηζαξρία θαη ππαθνή ή όπσο ιέγεηαη πην καιαθά, θαλείο δελ ήζειε 

λα καο εμεκεξώζεη. 

 Από ηόηε πνπ βξεζήθακε ζηε γε, ηαμηδεύακε θαιπάδνληαο από ηνλ έλα ηόπν ζηνλ 

άιιν όπνπ ζπλαληνύζακε άιιεο αγέιεο θαη ην είδνο καο πιεζύλνληαλ θαη κπνξώ λα 

ζαο δηαβεβαηώζσ, πσο είκαζηε δώα επηπρηζκέλα.  

Σα ρξόληα όκσο αιιάδνπλ θαη καδί ηνπο αιιάδεη θαη ε δσή.  

Έηζη θάπνηα ρξνληά, είδα λα θηάλνπλ ζηνλ θάκπν έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα.  

Κνίηαμαλ γύξσ, δηάιεμαλ κηαλ άθξε, κάδεςαλ μύια θαη ρνξηάξηα θαη έζηεζαλ ην 

θαιύβη ηνπο.  

Ζ αγέιε κνπ θη εγώ παξαμελεπηήθακε κε ηα θαηλνύξγηα όληα, θαιπάζακε πην καθξηά, 

αιιά σο αξρεγόο ηεο αγέιεο πιεζίαδα θάζε ηόζν ζην θαιύβη θαη παξαηεξνύζα ηνπο 

γείηνλεο.  

Κάζε πξσί νη δύν άλζξσπνη θαζάξηδαλ ηνλ ηόπν από ηα ρνξηάξηα γύξσ από ην θαιύβη 

θαη ζε ιίγν θαηξό έλαο σξαίνο θήπνο κε άιινπ είδνπο θπηά δεκηνπξγήζεθε.  

Δκείο ηόηε δελ θαηαιαβαίλακε ηίπνηε αιιά ηεξνύζακε όπσο ιέλε ζήκεξα ηηο 

απνζηάζεηο γηα θαιό θαη γηα θαθό 

Μεηά από έλαλ ρεηκώλα, είδα μαθληθά ηνλ άληξα λα έξρεηαη ζηγά-ζηγά θνληά κνπ θαη 

λα πεηάεη θαηά πάλσ κνπ έλα ρνληξό ζθνηλί, θηηαγκέλν από θισλάξηα δέληξνπ.  

Καηάιαβα πσο δελ ήηαλ γηα θαιό, κάδεςα ηελ αγέιε κνπ θαη θύγακε καθξηά.  

Σν ίδην όκσο γηλόηαλ γηα πνιύ θαηξό. Δκείο θαιπάδακε καθξηά θαη ν άληξαο έηξερε 

πίζσ καο, ώζπνπ καο έραλε... 

Σελ ηειεπηαία κέξα ζθέθηεθα πσο έπξεπε λα ηνπ δώζσ έλα κάζεκα γηα λα κελ καο 

μαλαελνριήζεη.  

Αθνύ ζηγνύξεςα ηελ αγέιε, νξζώζεθα ζηα δπν κνπ πόδηα θαη ζηάζεθα κπξνζηά ηνπ.  

Ο άληξαο ηξόκαμε θαη έηζη πνπ ηνλ είδα ηξνκαγκέλν θαινζύλεςα, ηνλ ξώηεζα ηη 

ζπκβαίλεη.  

θη εθείλνο κνπ είπε ηνλ πόλν ηνπ. 



 

«Αρ, ιέεη, εκέλα πνπ κε βιέπεηο κεγάισζα κόλνο. ηαλ βαξέζεθα λα ηξηγπξίδσ, 

πήξα ηα κάηηα κνπ λα βξσ παξέα θαη ν δξόκνο έθεξε κπξνζηά κνπ απηή ηε γπλαίθα. 

 Δίπακε λα δήζνπκε καδί γηα λα βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιιν, απηή όκσο είλαη θσλαθινύ 

θαη ηειεπηαία ηεο κπήθε ζην κπαιό λα πηάζεη θαλά δπν από εζάο, γηαηί ιέεη είζηε δώα 

δπλαηά θαη ζα καο βνεζάηε ζηηο δνπιεηέο.  

Δκέλα δε κε λνηάδεη, εθείλε όκσο ζέιεη λα κεγαιώζεη ηνλ θήπν, λα 

θαζαξίζνπκε κεγαιύηεξν θνκκάηη γεο θαη λα θπηέςνπκε ζηηάξη.  

Λέεη πσο αλ έρνπκε δπν άινγα, κπνξνύκε λα θνξηώλνπκε ζηηο πιάηεο ζαο ην ζηάξη 

καο, ζα θνπβαιάηε θη εκάο θαη δελ ζα θνπξαδόκαζηε πεξπαηώληαο κέξεο θαη λύρηεο.  

Γη απηό θάζε πξσί κε ζηέιλεη λα βγσ λα ζαο θπλεγήζσ. Αρ θαιό κνπ άινγν, έια καδί 

κνπ λα εζπράζσ από ηε γθξίληα ηεο θαη ύζηεξα δεο ην από ηελ θαιή πιεπξά.  

Δκείο ρξεηαδόκαζηε εζάο, αιιά θη εζείο δελ ζα βγείηε ρακέλνη. Θα θνηκάζηε ζην 

θαιύβη όηαλ βξέρεη θαη ην ρεηκώλα ζα ηξώηε ην άρπξν πνπ ζα κέλεη από ην ζηάξη θαη 

δελ ζα είζηε αλαγθαζκέλνη λα ςάρλεηε γηα ηξνθή» 

«Ση θάζεζαη θαη ιεο ηώξα, απαληάσ, εκείο θαιπάδνπκε από ηόπν ζε ηόπν θαη 

ηξεθόκαζηε κε ην γξαζίδη πνπ είλαη άθζνλν.  

Δζείο κπνξεί λα καο ρξεηάδεζηε, εκείο όκσο όρη» 

«Να ζνπ πσ, κνπ ιέεη ν άληξαο, ν θάκπνο δελ ζα είλαη όπσο ηνλ βιέπεηο ηώξα. 

 Δδώ ζα έξζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη, ηα ιηβάδηα ζα εμαθαληζηνύλ, γηα λα βξείηε 

γξαζίδη ζα πξέπεη λα πάηε πνιύ καθξηά θαη ζε ιίγν δελ ζα ππάξρεη κέξνο γηα ζαο, 

γηαηί παληνύ ζα δνπλ άλζξσπνη.  

Με ηνλ θαηξό ζα αλαγθαζηείηε λα δείηε καδί καο θαη όζν πην γξήγνξα ζπλεζίζεηε 

ηόζν θαιύηεξα» 

«Κη εζύ πνύ ηα μέξεηο όια απηά;» ξώηεζα κε απνξία. 

«Πνύ ηα μέξσ; Αθνύ κηα γπλαίθα είλαη εδώ θαη ζέιεη λα ζθάςεη όιν ηνλ θάκπν, 

θαληάδεζαη λα έξζνπλ πέληε-έμε ζαλ απηή;» 

«Γειαδή ζε ζαο, ηα ζειπθά είλαη νη αξρεγνί ηεο αγέιεο, ξσηάσ κε απνξία, εκείο 

έρνπκε ηα αξζεληθά γηα αξρεγνύο»  

«Με θνηηάο, άιιν ηα άινγα θαη άιιν νη άλζξσπνη», κνπ απαληάεη εθείλνο. 



 

Βξε θνίηα λα δεηο ηη γίλεηαη ζηε θύζε, ζθέθηεθα, αιιά πνπ λα μέξσ πσο είραλ λα 

δνπλ πνιιά ηα κάηηα κνπ, θαζώο κε ηα ρξόληα δηαπίζησζα πσο ε αλζξώπηλε αγέιε 

ήηαλ πέξα γηα πέξα δηαθνξεηηθή από ηα άιια δώα πνπ δνύζαλ ζηνλ θάκπν.  

Δίπε θαη άιια πνιιά εθείλε ηε κέξα ν άληξαο θαη ζεο γηαηί ηνλ ιππήζεθα, ζεο από 

πεξηέξγεηα, ηνπ ππνζρέζεθα πσο ηελ επόκελε ζα ηνλ άθελα λα κε πάξεη καδί ηνπ ζην 

θαιύβη.  

Καλόληζα ηα ηεο αγέιεο κνπ, έδσζα ηελ αξρεγία ζηνλ πην δπλαηό κεηά από κέλα, 

πήξα ηε ζύληξνθό κνπ θαη ηελ άιιε κέξα αθνινύζεζα ηνλ άληξα ζην θαιύβη. 

Απηά πνπ είδα λα ζπκβαίλνπλ ζηηο αγέιεο ησλ αλζξώπσλ, ζα ζαο ηα δηεγεζώ άιιε 

θνξά. 

Γηα ηώξα έρσ λα ζαο πσ όηη ν άληξαο θαη ε γπλαίθα πνπ δνύζαλ ζην θαιύβη 

νλνκάζηεθαλ αθεληηθά καο, καο έκαζαλ λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ δελ ήηαλ ζηε 

θύζε καο θαη όηη όζα κνπ είπε ν άληξαο ηελ πξώηε θνξά πνπ ζπλαληεζήθακε, είλαη 

αιήζεηα. 

 Σειηθά ήξζαλ θαηξνί πνπ ην γξαζίδη εμαθαλίζηεθε θαη ε θάξα καο ρξεηάζηεθε ηνπο 

αλζξώπνπο. 

Έηζη έγηλαλ ηα πξάγκαηα θη εκείο, ηα άγξηα άινγα εμεκεξσζήθακε θαη από ηόηε 

δνύκε κηα αξκνληθή δσή θνληά ζηνλ άλζξσπν. Γηα λα πσ κάιηζηα ηελ αιήζεηα ηνπο 

αγαπήζακε θαη καο αγάπεζαλ, όζν γηα ηνπο πξνγόλνπο καο άθνπζα πσο ππάξρνπλ 

αθόκα κεξηθνί πνπ δνπλ πνιύ καθξηά.... 

(Κείκελν πνπ έθεξαλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε) 

Από ην δηαδίθηπν : http://alataki3.blogspot.com.es/2010/02/t.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Κπλήγη, πόιεκνο, κεηαθνξά αλζξώπσλ θαη πξαγκάησλ, επηθνηλσλίεο, έιμε 

ηξνρνθόξσλ, αγξνηηθέο εξγαζίεο, άζιεζε, επίδεημε εμνπζίαο, κέηξν ηαμηθήο 

δηαθνξάο, αηζζεηηθή απόιαπζε θαη ζπληξνθηά. θέθηνκαη πόζν έμσ πέθηνπκε όηαλ 

αγσληδόκαζηε λα κάζνπκε ηζνηξία, δηαβάδνληαο βηβιία, βηβιία, βηβιία, δίρσο λα 

γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηνλ ίππν θαη ηελ ηππνδύλακε, έλαλ από ηνπο βαζηθόηεξνπο 

http://alataki3.blogspot.com.es/2010/02/t.html


 

παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνίεζαλ ηηο εμειίμεηο επί ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα. Σόζν ζηηο 

κόληκα εγθαηαζηεκέλεο θνηλσλίεο, αγξνηηθέο θαη αζηηθέο, όζν θαη ζηηο κόληκα 

κεηαθηλνύκελεο, ηηο θαηεμνρήλ πνηκεληθέο, πνπ νη αζηάζκεηεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο θαη νη αλάγθεο ησλ πνηκλίσλ ηηο ππνρξεώλνπλ ζε επνρηθή κεηαλάζηεπζε 

θαη ηηο θαζηζηνύλ απόιπηα εμαξηεκέλεο από ην άινγν.» 

Μαξηάλλα Κνξνκειά, Η Μαρία των Μογγόλων, Παηάθεο. 

 

ηε κπζνινγία ππάξρνπλ ν θηεξσηόο Πήγαζνο, νη ζνθνί Κέληαπξνη, ηα 

αλζξσπνθάγα άινγα ηνπ Γηνκήδε, ν Γνύξεηνο Ίππνο. 

ηελ ηζηνξία ππάξρεη ζηελ αξραία Αζήλα ε ηάμε ησλ ηππέσλ, απηώλ δειαδή πνπ 

κπνξνύζαλ κε ηα εηζνδήκαηά ηνπο λα ζπληεξήζνπλ έλαλ «ίππν». Τπάξρνπλ όιεο 

απηέο νη θπιέο πνπ νξκνύλ θαβάια ζηα άινγά ηνπο, νη θύζεο, νη Ούλλνη, νη 

Μνγγόινη θαη ζπέξλνπλ ηνλ παληθό ζηνπο εγθαηαζηεκέλνπο πνιηηηζκνύο. Τπάξρεη ν 

Γηγελήο Αθξίηαο, πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζύλνξα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο 

θαβάια ζην άινγό ηνπ. Τπάξρνπλ νη πεξηπέηεηεο ησλ ηππνηώλ ζην κεζαίσλα. ηε 

καθξηλή Κίλα ν απηνθξάηνξαο πνπ εγθαζίζηαηαη ζηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ καδί κε 

3000 πήιηλνπο ζηξαηηώηεο κε ηα άινγά ηνπο. ηελ άιιε άθξε ηνπ αηιαληηθνύ 

ππάξρνπλ νη ηζηνξίεο θαη νη ζξύινη ησλ θανπκπόεδσλ θαη ησλ ηλδηάλσλ. ηνλ 20ν 

αηώλα ππάξρνπλ ηα ζηξαηησηηθά ηκήκαηα πνπ κέρξη θαη ην Β΄παγθόζκην πόιεκν 

έδσζαλ ην παξόλ ζηηο κάρεο. 

ηε ζξεζθεία ππάξρνπλ νη έθηππνη άγηνη Γεκήηξηνο θαη Γεώξγηνο, θαβαιάξεδεο, 

ζθνηώλνπλ δξάθνπο, ζώδνπλ βαζηινπνύιεο. 

ηελ ηέρλε θαιπάδνπλ πάληα κε ηα άινγά ηνπο νη λένη ηεο Αζήλαο ζηε δσθόξν ηνπ 

Παξζελώλα θαη ν Γεμίιεσο ζηνλ Κεξακεηθό. 

ηελ νηθνινγία ππάξρνπλ νη ειιεληθέο θπιέο αιόγσλ πνπ ζηγά ζηγά ράλνληαη: ηεο 

Πίλδνπ, ηεο Πελείαο, ηεο Κξήηεο, ηεο Κεθαινληάο, ηεο θύξνπ, ηεο Εαθύλζνπ, ηεο 

Θεζζαιίαο, ηεο Αλδξαβίδαο. 

ηε ινγνηερλία, ηέινο, ν Βνπθεθάιαο ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ, ν Ρνζηλάληεο ηνπ Γνλ 

Κηρώηε, ε Μαύξε Καιινλή θη άιια πνιιά άινγα ράξηζαλ ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ 

πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ θάηη από ηνλ πεξήθαλν, θηιηθό, κεγαιόπξεπν, πξνηθηζκέλν 

από ηε θύζε ραξαθηήξα ηνπο θαη ην όκνξθν παξνπζηαζηηθό ηνπο. 

(από ην δηαδίθηπν, θείκελν πνπ έθεξαλ ηα παηδηά) 



 

 

 

 


