Σηνρνζεζία Πξνγξάκκαηνο
Τα Πενζααθθμκηζηά Πνμβνάιιαηα πμο εηπόκδζε ημ 1μ ΓΔΛ Μεηαιόνθςζδξ ηαηά ημ έημξ
2016-17 ιε ηίηθμ «Σπένκμκηαξ Όκεζνα ζηδκ Αοθή ιαξ» ηαζ «Δθεύεενμζ Σπόνμζ – Γίηαζδ
Κμζκςκία» ζηόπμ είπακ μζ ιαεδηέξ-ιέθδ ηςκ πνμβναιιάηςκ:
Να ιπμνμύκ κα νξίδνπλ έκκμζεξ όπςξ παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ ζπόνςκ,
εθεοεενία/ακηαθθαβή ζπόνςκ, βεκεηζηώξ ηνμπμπμζδιέκμζ ζπόνμζ, οανίδζα, μζημζύζηδια,
αζμπμζηζθόηδηα, θοζζηή ηαθθζένβεζα, ημιπμζημπμίδζδ, αζμθμβζηή βεςνβία, αζμθμβζηά
πνμσόκηα, πμζόηδηα γςήξ, δζαηνμθζηή επάνηεζα, δζαηνμθζηή ηονζανπία, δίηαζδ ηαηακμιή
θοζζηώκ πόνςκ, ημζκςκζηή αθθδθέββοα μζημκμιία, δίηαζμ ειπόνζμ ηαζ αεζθμνία - αεζθμνζηή
δζαπείνζζδ. Ακαθοηζηόηενα κα κάζνπλ βζα ηδ ζδιαζία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ βδξ ηαζ βζα ηδκ
μζημκμιζηή δζάζηαζδ ηδξ βεςνβίαξ δζαπνμκζηά. Να ελεκεξσζνύλ βζα ηδκ ελέθζλδ ζηδ
βεςνβία ηαζ ζημ ειπόνζμ ηςκ αβνμηζηώκ πνμσόκηςκ ιε έιθαζδ ζημκ εθθαδζηό πώνμ (ιέεμδμζ
ηαθθζένβεζαξ, μζημκμιζηέξ-ημζκςκζηέξ δμιέξ). Να γλσξίζνπλ ημοξ ηζκδύκμοξ πμο απεζθμύκ
ημοξ παναδμζζαημύξ ζπόνμοξ ηαζ ημκ νόθμ ηςκ πμθοεεκζηώκ εηαζνεζώκ ζηδκ πνμώεδζδ ημο
ιμκμπςθίμο ηςκ ζπόνςκ, ηςκ θοημθανιάηςκ ηαζ ηςκ θζπαζιάηςκ. Να αλαγλσξίζνπλ ηδκ
αλία ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ θύθαλδξ ηςκ παναδμζζαηώκ πμζηζθζώκ ηαζ κα εθαξκόζνπλ
ηνόπμοξ δζαηήνδζδξ ηςκ παναδμζζαηώκ ζπόνςκ. Να εθηηκήζνπλ ηδκ αλία ηδξ θοζζηήξ
ηαθθζένβεζαξ, όπμο ηα πδιζηά θζπάζιαηα, ηα θάνιαηα ηαζ μζ ρεηαζιμί απμθεύβμκηαζ, αθθά
ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πμζόηδηαξ ημο πώιαημξ. Να θαιιηεξγήζνπλ ηδκ εκζοκαίζεδζδ ζημ εέια
ηδξ δζαηνμθζηήξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ δζαηνμθζηήξ ηονζανπίαξ ζε αθθδθελάνηδζδ ιε ημζκςκζημμζημκμιζημύξ ηαζ πενζααθθμκηζημύξ πανάβμκηεξ. Να αληηιεθζνύλ όηζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ
παναβςβήξ ηαζ δζακμιήξ ηδξ ηνμθήξ είκαζ μ άκενςπμξ, όπζ ηα ηένδδ, αθθά ηαζ όηζ
ηαθθζενβμύιε ιε ζηόπμ όπζ ιόκμ ηζξ ακενώπζκεξ/ ακενςπμβεκείξ ακάβηεξ, αθθά ηαζ ηζξ
ακάβηεξ εκόξ εονύηενμο «ζοζηήιαημξ». Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηδκ ακαβηαζόηδηα ηδξ
αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ ηςκ ακενώπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα
ηδξ βδξ.
Σε πναηηζηό επίπεδμ κα κάζνπλ ηαζ κα εθαξκόζνπλ ηνόπμοξ ακαηύηθςζδξ ηςκ
μνβακζηώκ μζηζαηώκ απμννζιιάηςκ (ημιπμζημπμίδζδ). Να δεκηνπξγήζνπλ ζπμθζηό
θαπακόηδπμ από παναδμζζαημύξ ζπόνμοξ κα πηνζεηήζνπλ αθθά ηαζ κα κνηξαζηνύλ ηα θοηά
ημο ζπμνείμο ημοξ ιε ηδ ζπμθζηδ ημζκόηδηα. Να πηνζεηήζνπλ ηζξ αλίεξ ηδξ ζζμννμπδιέκδξ
ηαζ οβζμύξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ ζοκεζδδημπμζδιέκδξ ηαηακαθςηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Τέθμξ, κα
κάζνπλ κα είκαζ εκενβμί πμθίηεξ (αηηζαζζιόξ), κα αβςκίγμκηαζ βζα ηδ δίηαζδ ηαηακμιή ηςκ
θοζζηώκ πόνςκ ηαζ κα δζεηδζημύκ πμζόηδηα γςήξ βζα όθδ ηδκ ακενςπόηδηα ακελανηήηςξ
εεκζηόηδηαξ, θοθήξ, μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. Καζ θοζζηά κα ενβάγμκηαζ μιαδζηά ηαζ κα
ζπλεξγάδνληαη.

Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο

Καηά ημκ πνώημ ιήκα ηςκ ενβαζζώκ ηςκ πνμβναιιάηςκ έβζκε δ ζοβηνόηδζδ ηδξ
μιάδαξ
ιε
παζπκίδζα
βκςνζιίαξ,
ειπζζημζύκδξ
ηαζ
πενζααθθμκηζηήξ
εοαζζεδημπμίδζδξ.

Γδιζμονβήζαιε ζπλλεθόιεμν ςξ ζήια ηαηαηεεέκ
ηαζ Πενζααθθμκηζηή Οιάδα ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο βζα εζςηενζηή εκδιένςζδ ηαζ
δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ δνάζεώκ ιαξ.
Πανάθθδθα, ηαε΄ όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ
πνμκζάξ θνμκηίγαιε κα εκδιενώκμοιε ηδ ζρνιηθή
ηζηνζειίδα ηαζ ηδ ζεθίδα ημο θοηείμο ζημ FB βζα
ηζξ δνάζεζξ ιαξ, εκώ βζα ηάεε εηδήθςζδ
θηζάπκαιε πξόζθιεζε ή/ηαζ αθίζα, ηζξ μπμίεξ
δζαδίδαιε ιέζς ημο δθ. ηαποδνμιείμο, ηδξ
ζζημζεθίδαξ ηαζ ημο FB.
Αημθμύεδζε δ ηαηαζηεοή ηαζ ρήθζζδ ημο ηαθύηενμο θεξύθεηνπ/talking stick πμο
δίκεζ ημ δζηαίςια θόβμο ζε αοηόκ πμο ημ ηναηάεζ, ηαζ εζζάβεζ ηα παζδζά ζε
δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Φηζάλαιε ηαζ ημ δέκηνμ ιε ηζξ
πνμζδμηίεξ ιαξ.

Φηηάμακε ην θεξχθεην θαη ην δέληξν ησλ πξνζδνθηψλ καο

Πνμπςνήζαιε ιε ελεκέξσζε βζα ημ εέια ιαξ. Τα παζδζά εκδιενώεδηακ βζα ηδ
ζδιαζία ηςκ παναδμζζαηώκ ζπόνςκ ιε πνμαμθή ημο κημηζιακηέν «Ελ αξρή ελ ν
Σπόξνο» ημο Christophe Guyon. Αιέζςξ ιεηά ηάκαιε θαηαηγηζκό ηδεώλ, ζημκ
μπμίμ ηα παζδζά ζοιιεηείπακ ιε ιεβάθμ εκεμοζζαζιό, πνδζζιμπμζώκηαξ ηζξ κεμαπμηηδεείζεξ βκώζεζξ ημοξ. Μέζα από ημοξ όνμοξ ηαζ ηζξ έκκμζεξ πμο ηαηαβνάθδηακ,

δζαιμνθώεδηακ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηαζ ηα ηέζζενα ππνζέκαηα (θοζζηή
ηαθθζένβεζα-παναδμζζαημί ζπόνμζ, αζμηεπκμθμβία ηαζ βεκεηζηώξ ηνμπμπμζδιέκμζ
ζπόνμζ/οανίδζα, παβηόζιζμ ειπόνζμ, ηίκδια βζα ηδκ εθεοεενία ηςκ ζπόνςκ), ιε ηα
μπμία εα αζπμθμύκηακ ακηίζημζπεξ μιάδεξ. Έηζζ έβζκε δ αξρηθή αμηνιόγεζε ηαζ δ
ακίπκεοζδ ημο βκςζηζημύ οπόααενμο ηςκ παζδζώκ ιε αζςιαηζηό ηνόπμ ηαζ ζογήηδζδ.
Σηδ ζοκέπεζα, αάζεζ ηςκ οπμεειάηςκ πμο πνμέηορακ από ημκ ηαηαζβζζιό ζδεώκ,
πςνζζηήηαιε ζε μιάδεξ (Σπνξνηαμηδεπηέο, Σνθνινγηόηαηνη, Παγθόζκηνη,
Αθηηβηζηέο) ιε ηοπαίμ ηνόπμ ιέζα από παζπκίδζ ηαζ ακαθάααιε νόθμοξ
(απμοζζμθόβμξ, διενμθμβζμβνάθμξ, θςημβνάθμξ).

Δεκέμβριος
Τμκ Γεηέιανζμ εκηαπεήηαιε ζηα ζπεηζηά ιε ημ εέια ιαξ δίηηοα ("Σπμνάηζ" ημο
ΚΠΕ Λαπξίνπ, «Τα ημπζηά πνμσόκηα ζε ιζα ημζκςκία αεζθμνίαξ» ημο ΚΠΕ
Κξεζηέλσλ).
Γζα κα πνμεημζιάζμοιε ημ
πνζζημοβεκκζάηζημ παγάνζ ιαξ ιε
παναδμζζαηά ηαζ αζμθμβζηά πνμσόκηα
(νίβακδ, δεκδνμθίαακμ, δάθκδ,
θεαάκηα, ηανύδζα ιε ιέθζ, αιύβδαθα,
θάδζ, θζηέν, θειμκάδα, βθοηά), ηάκαιε
ηνία εξγαζηήξηα βζα ηδ ζοβημιζδή
από ηδ ζπμθζηή αοθή ηαζ ημοξ ηήπμοξ
ιαξ, ηδκ παναζηεοή ηαζ ζοζηεοαζία ηςκ πνμσόκηςκ. Δίπαιε ηαζ ηδκ έιπναηηδ
ζοιπανάζηαζδ ηςκ βμκέςκ ιε πνμζθμνά πνώηςκ οθώκ ηαζ θζηέν. Φηζάλαιε ηαζ
πνζζημοβεκκζάηζηεξ ηάνηεξ, εκώ ιζα μιάδα ακέθααε κα θηζάλεζ ηα ηανηεθάηζα ιε ηζξ
ζδζόηδηεξ ηςκ πνμσόκηςκ ιαξ βζα ηδκ ηαθύηενδ πνμώεδζή ημοξ. Με πμθύ ιενάηζ
δμύθερε δ μιάδα πμο είπε ακαθάαεζ ημκ ζπεδζαζιό ηαζ ημ ζηήζζιμ ηςκ πάβηςκ. Η
μιάδα ημζημθόβδζδξ ακέθααε ηαζ ηζξ πςθήζεζξ, αθθά ηαζ ημ ηαζκμύνβζμ πόζηεν ημο
ιπαγάν ηαηαζηεοάζηδηε ιε ιεβάθδ επζιέθεζα. Η ζδέα βζα λεπςνζζηό πάβημ ιε αζαθίμ
εκηοπώζεςκ έβζκε δεηηή ηαζ εημζιάζαιε ηαζ ηα ζημθίδζα βζα ημ δέκηνμ ηςκ εοπώκ
(ηανηεθάηζα βζα εοπέξ ηαζ αζδιέκζεξ ημοημοκάνεξ), όπςξ ηάεε πνόκμ.

Τα παηδηά πξσηνζηάηεζαλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, δηνξγάλσζεο θαη
δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο

Τμ παδάξη έθααε πώνα ιέζα ζηδκ εμνηαζηζηή αηιόζθαζνα ηςκ Χνζζημοβέκκςκ, ηδκ
Τεηάνηδ 21 Γεηειανίμο ηαζ ηδκ Παναζηεοή 23 Γεηειανίμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ
ζπμθζηήξ ημζκόηδηαξ, πανμοζία ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδξ οπεοεύκμο ηδξ ΠΔ ηδξ
α΄/αάειζαξ Β΄Αεήκαξ, Βαναάναξ Πεηνίδμο. Η επζηοπία ήηακ πνςημθακήξ, εκώ ηα
έζμδα απμθαζίζηδηε κα δζαηεεμύκ βζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ εηδνμιή μζημκμιζηά
αζεεκέζηενςκ ιεθώκ ηδξ μιάδαξ.

...απφ ην βηβιίν ησλ εληππψζεσλ

Ιαλνπάξηνο
Με ημ κέμ έημξ έβζκε δ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζώκ βζα ημ ηάεε οπμεέια από άνενα
ζημκ δθ. ηύπμ ηαζ δ πανημβνάθδζδ ημο εέιαημξ (ελλνηνινγηθόο ράξηεο) ακά μιάδα.
Οζ μιάδεξ πανμοζίαζακ ημκ εκκμζμθμβζηό ημοξ πάνηδ ηαζ αλζμθμβήεδηακ από ηζξ
οπόθμζπεξ μιάδεξ.

Οη «Παγθφζκηνη» θαη νη «Σπνξνηαμηδεπηέο» ραξηνγξαθνχλ θαη παξνπζηάδνπλ

Οη «Σνθνινγηφηαηνη», νη «Παγθφζκηνη» θαη νη «Αθηηβηζηέο» παξνπζηάδνπλ θαη αμηνινγνχληαη

Απφ ηνπο ηέζζεξηο ράξηεο ζπληάρζεθε ν ζπλζεηηθφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο

Με αάζδ ημκ εκκμζμθμβζηό πάνηδ ηάεε μιάδαξ αημθμύεδζε αγώλαο ιόγσλ (debate)
οπέν ή ηαηά ηδξ εθεοεενίαξ ηςκ ζπόνςκ, όπμο εηπνμζςπμύκηακ ηαζ μζ ηέζζενζξ
μιάδεξ. Τα ιέθδ ηδξ παζδαβςβζηήξ μιάδαξ εηηεθμύζακ πνέδ ηνζηζηήξ επζηνμπήξ, δ
μπμία ρήθζζε ηδκ ηαθύηενδ μιάδα αάζεζ ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηδξ αθθά ηαζ ημο
ηνόπμο πανμοζίαζδξ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηδξ. Νζηήηνζα μιάδα ηνίεδηε δ μιάδα ηςκ
«Σπμνμηαλζδεοηώκ» πμο αηόια ηδξ πνςζηάιε ημ...έπαεθμ. Με αοηό ημκ ηνόπμ
πναβιαημπμζήεδηε ηαζ δ ελδηάκεζε αμηνιόγεζε.

Οη «Σπνξνηαμηδεπηέο» θαη νη «Αθηηβηζηέο» αιιεινυπνζηεξίδνληαη

Οη «Σνθνινγηφηαηνη» απνθάζηζαλ λα
ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ηνπο «Παγθφζκηνπο»
Όζμκ αθμνά ηζξ επζζηέρεζξ ιαξ, δεκ επζθεπεήηαιε από ημ ΚΠΕ Λαπξίνπ (Γίηηομ
"Σπμνάηζ"), αθθά ιαξ επέθελε ημ ΚΠΕ Κξεζηέλσλ (Γζηηομ «Τα ημπζηά πνμσόκηα ζε
ιζα ημζκςκία αεζθμνίαξ»), βζα κα παναημθμοεήζμοιε ημ δζήιενμ πνόβναιιά ημο
«Πνμσόκηα ηδξ Ηθεζαηήξ Γδξ».

Φεβξνπάξηνο
Η μιάδα εκδιενώεδηε βζα ηδ ζεκαζία ησλ
κειηζζώλ ζηδκ επζημκίαζδ, ηαεώξ ηαζ βζα ημκ
ηίκδοκμ ελαθάκζζδξ πμο δζαηνέπμοκ μζ ιέθζζζεξ.
Οζ ιέθζζζεξ ηαζ δ ιεθζζζμημιία ιαξ έδςζακ ηαζ
ζδέεξ βζα ηδκ αιθίεζή ιαξ ζηδκ αηηζαζζηζηή
δνάζδ πμο εημζιάγαιε βζα ηδκ ηεθεοηαία
εαδμιάδα ηςκ Απμηνζώκ, όπςξ ηάεε πνόκμ.

Μέζα ζημκ Φεανμοάνζμ είπαιε επζζηέρεζξ: Μαξ επζζηέθηδηακ μ κηνάιεν ηαζ
δάζηαθμξ ημο αοημζπεδζαζιμύ ιε ηνμοζηά, Νίθνο Τνπιηάηνο ιαγί ιε ημοξ
ζοκενβάηεξ ημο ηαζ ηδκ πνόεδνμ ημο Γδιμηζημύ Σοιαμοθίμο, ηα Χανά Κμκημζώνμο,
παθζά ζοκενβάηδ ηδξ μιάδαξ ιαξ. Ο ημξ Τμοθζάημξ ιαξ πνμζηάθεζε ζημ ηονζαηάηζημ
ιμοζζηό ενβαζηήνζ πμο βίκεηαζ ζηδ Γδιμηζηή Βζαθζμεήηδ, ιε ζηόπμ ηδ ζοιιεημπή
ιαξ ζηδ δνάζδ ημο Γήιμο βζα ηδκ Παβηόζιζα Ηιένα ηδξ Μμοζζηήξ. Διείξ
απμδεπηήηαιε ηδκ πνόζηθδζδ ηαζ γδηήζαιε ηδ αμήεεζά ημο βζα ηδκ πνμεημζιάζία
ηδξ αηηζαζζηζηήξ ιαξ δνάζδξ ζημ ζπμθζηό πνμαύθζμ ζηζξ 24 Φεανμοανίμο. Τμ
«ζειζκάνζμ» πμο έβζκε είπε έκηαζδ, νοειό ηαζ ηενάζιαηα, ζδζόπεζνα ηαζ αβμναζηά!

Εξγαζηήξη απηνζρεδηαζκνχ κε ηνλ Νίθν Τνπιηάην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
Έηζζ ηδκ Παναζηεοή 24 Φεανμοανίμο ιεηά από ιζα ηεθεοηαία πνόαα
πναβιαημπμζήζαιε ηδ δξάζε νηθνινγηθήο θαη θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζημ
ζπμθζηό πνμαύθζμ ζημ πθαίζζμ ηςκ εμνηαζηζηώκ εηδδθώζεςκ ηδξ Απμηνζάξ, πμο
πενζθάιαακε παξέιαζε ιε αοημζπέδζα θξνπζηά όξγαλα (π.π. πθαζηζημύξ ηάδμοξ
απμννζιιάηςκ!) ηαζ ιε παλό θαη ζπλζήκαηα βζα ηδκ εθεοεενία ηςκ ζπόνςκ, ηα
μπμία είπακ ηαηαζηεοάζεζ ηα ίδζα ηα παζδά.

Αθηηβηζηηθή δξάζε ζην πξναχιην κε θξνπζηνχο... θάδνπο θαη ηαςηά, ζπλζήκαηα, βηνινγηθηά
κήια κε ζθνπιήθηα, βηνηερλνιφγνπο- επηζηήκνλεο, πξσηφγνλνπο θαιιηεξγεηέο απφ ηε Χαβάε,
αθηηβηζηέο-κειηζζάθηα θαη...ηε κειηζζνθφκν ηνπο

Λίβμ πνζκ ηδκ ηνζήιενδ εηδνμιή ιαξ ηαζ βζα κα πάιε πνμεημζιαζιέκμζ ζημ ΚΠΔ
Κνεζηέκςκ ηάκαιε έξεπλα βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ πμζόηδηα ηςκ πνμσόκηςκ ηςκ
ζνύπεξ κάξθεη. Χνδζζιμπμζώκηαξ ημ ζπεηζηό θύθθμ ενβαζίαξ ημο ΚΠΔ, πήβαιε ζηα
ζμύπεν ιάνηεη ηαζ από ηα ζημζπεία πμο ζοθθέλαιε ζοκεζδδημπμζήζαιε όηζ ηα
πενζζζόηενα πνμσόκηα πμο αβμνάγμοιε δεκ είκαζ ηαεόθμο ... ημπζηά.

Μάξηηνο

Ξελάγεζε θαη... αγψλεο δξφκνπ ζηελ Οιπκπία

Η παηδαγσγηθή νκάδα παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλφκελα ζην ζηάδην... ραιαξά

Ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα «Πξντφληα ηεο Ηιεηαθήο Γεο» ζην ΚΠΕ Κξεζηέλσλ απφ
ηνλ θν Πέηξν Γαβξά, ππεχζπλν ηνπ ΚΠΕ

Ξελάγεζε θαη γεπζηγλσζία ζην ειαηνηξηβείν Lapithas

Εξγαζηήξηα ζην ΚΠΕ Κξεζηέλσλ: παξαζθεπή ζαπνπληνχ απφ ηεγαλφιαδν κε ηελ θα
Μαξία Σρνηλά θαη δηεξεχλεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ απφ ην barcode

Παξνπζηάζεηο...

Από ηδκ Πέιπηδ 2 έςξ ημ Σάαααημ 4 Μανηίμο πναβιαημπμζήζαιε ηνζήιενδ εηδνμιή
ιε επίζθεςε ζην ΚΠΕ Κξεζηέλσλ, όπμο επζθεβήηαιε, βζα κα παναημθμοεήζμοιε
ημ δζήιενμ πνόβναιια "Πξντόληα ηεο ειεηαθήο γεο" ηαζ κα θζθμλεκδεμύιε ζηδκ
εζηία ημο ΚΠΔ Κνεζηέκςκ. Σημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ εκδιενςεήηαιε από ημοξ
οπεύεοκμοξ ημο ΚΠΔ, παίλαιε παζπκίδζα ειπζζημζύκδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ,
ζοιιεηείπαιε ζε ενβαζηήνζμ παναζηεοήξ ζαπμοκζμύ ηαζ εκημπζζιμύ πνμέθεοζδξ ημο
πνμσόκημξ από ημ barcode, λεκαβδεήηαιε ζε ημπζηό εθαζμηνζαείμ ηαζ αημθμοεήζαιε
ζημκ Πύνβμ πενζααθθμκηζηό ιμκμπάηζ ζηα πκάνζα ημο ειπμνίμο ζηαθίδαξ.

Παηρλίδηα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην ΚΠΕ Κξεζηέλσλ

Πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη ζηνλ Πχξγν ζηνλ δξφκν ηεο ζηαθίδαο κε μελαγφ καο ηελ θα
Αγγειηθή Τζνχξα ηνπ ΚΠΕ Κξεζηέλσλ: ν παιηφο ζηαζκφο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
Πχξγνο-Καηάθνιν γηα ηε κεηαθνξά ηεο εμαγψγηκεο ζηαθίδαο ζην ιηκάλη

Η πάιαη πνηέ δεκνηηθή αγνξά ηνπ Πχξγνπ, ηψξα αξραηνινγηθφ κνπζείν

Η νηθνλνκηθή επκάξεηα απφ ην εκπφξην ζηαθίδαο δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ: ην δεκαξρείν

Σηνλ δξφκν γηα Καιακάηα, ζηάζε ζηελ Κππαξηζζία

Αιιαγή ρξήζεο: ζηαζκνί-θαθελεία θαη... barcode
Τμ Σάαααημ 4 Μανηίμο παναημθμοεήζαιε ηαζ έκα ηνίςνμ ενβαζηήνζ ζημ
Αγξόθηεκα Φπζηθήο Καιιηέξγεηαο Φνίθα, όπμο εκδιενςεήηαιε βζα ηζξ ςθέθεζεξ
ηδξ θοζζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηδξ ζοβηαθθζένβεζαξ, ηδκ ημιπμζημπμίδζδ, ηδ
δδιζμονβία ζπμνόθοηςκ ηαζ θοζζηώκ ηαθθοκηζηώκ ηαζ δμηζιάζαιε ηα πνμσόκηα ημο
αβνμηηήιαημξ.

Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο ζην Αγξφθηεκα Φνίθα ζηελ Καιακάηα

Πψο γίλεηαη ε θνκπνζηνπνίεζε;

Καη πψο ε θπζηθή θαιιηέξγεηα θαη ε ζπγθαιιηέξγεηα;

Τν αγξφθηεκα δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζπφξσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ

Εξγαζηήξηα ζπνξφθπησλ θαη θπζηθψλ θαιιπληηθψλ

Τέθμξ ακεαήηαιε ζημκ Ταΰβεημ, όπμο βίκαιε δεηημί από ημ θζθόλεκμ πμθζηζζηζηό
ζύθθμβμ ημο πςνζμύ Αιαγνλία ηαζ πεδνπνξήζακε ιαγί ημοξ ζε ημπζηό ιμκμπάηζ ζηδ
εέζδ Βνύζδ Νίηα. Η εηδνμιή μθμηθδνώεδηε ζε ηαηάζηαζδ εοθμνίαξ ηαζ
εκεμοζζαζιμύ, ηαεώξ ζημκ δνόιμ ηδξ επζζηνμθήξ απμκειήεδηακ ηα «πνοζά
πμνημηάθζα» (πνμζθμνά ημο αβνμηηήιαημξ Φμίθα) ςξ ανααεία από ημοξ ιαεδηέξ ηαζ
ηα ιέθδ ηδξ παζδαβςβζηήξ μιάδαξ ηαηόπζκ πανμοζίαζδξ ηςκ οπμρδθζμηήηςκ ηάεε
ηαηδβμνίαξ ηαζ ρδθμθμνίαξ ηδξ ηαθύηενδξ ζοιιεημπήξ.

Ο πξφεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σπιιφγνπ Αιαγνλίαο θη ν δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ κε ην
...πξνεδξείν ηεο νκάδαο! Φηιφμελε ππνδνρή θαη μελάγεζε ζηε ζέζε βξχζε Νίθα

Καηά ηδκ επόιεκδ ζοκάκηδζδ ιεηά ηδκ εηδνμιή
πναβιαημπμζήζαιε εξγαζηήξη πξνεηνηκαζίαο
πγηεηλνύ πξσηλνύ. Φηζάλαιε ιπάνεξ δδιδηνζαηώκ,
ιε ζηόπμ κα ζοκδεεεί δ κεμ-απμηηδεείζα βκώζδ βζα
ηδ ζδιαζία ηςκ ημπζηώκ πνμσόκηςκ ιε ηδκ
πναηηζηή ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ. Οζ ιπάνεξ όιςξ
έιεζκακ ζημ ροβείμ ημο ζπμθείμο, βζα κα παίλμοκ
ημκ νόθμ ημοξ ζημ «Σοιπόζζμ ηδξ Πείκαξ» ηαηά ηδκ επόιεκδ ζοκάκηδζδ ηδξ μιάδαξ.

Τδκ επόιεκδ Παναζηεοή, θμζπμκ, παίλαιε ημ «Σοιπόζζμ ηδξ Πείκαξ», έκα παηρλίδη
πξνζνκνίσζεο ηαζ παναηαθμοεήζαιε ημ ζοκμδεοηζηό αζκηεάηζ «Πώξ κα ενέρμοιε
ημκ πθακήηδ», ιε ζηόπμ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εκζοκαίζεδζδξ ζημ εέια ηδξ
δζαηνμθζηήξ επάνηεζαξ, ημο θζιμύ ηαζ ηδξ θηώπεζαξ ζε αθθδθελάνηδζδ ιε ημζκςκζημμζημκμιζημύξ ηαζ πενζααθθμκηζημύξ πανάβμκηεξ (ηθζιαηζηή αθθαβή, ιεηακαζηεοηζηέξ
νμέξ, πνμώεδζδ ημο δοηζημύ ηαηακαθςηζημύ πνμηύπμο, άκζζδ ηαηακμιή πθμύημο,
ακενςπζζηζηή αμήεεζα). Τα παζδζά ηνααώκηαξ ζηδκ ηύπδ πνςιαηζζηέξ ηάνηεξ
ηαηαηάζζμκηακ ζε ιία ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηάλδ. Όζμζ ηνάαδλακ ηζξ ιπθε ηάνηεξ -

πμο ήηακ ηαζ μζ θζβόηενμζ- πήβακ ζημ ηναπέγζ ηδξ ακώηενδξ ηάλδξ ηαζ είπακ
πνόζααζδ ζε όθα ηα αβαεά -ηαζ ζηζξ... αζμθμβζηέξ ιπάνεξ δδιδηνζαηώκ πμο είπακ
εημζιαζηεί ιε ημκ ζδνώηα όθςκ. Η ιεζαία ηάλδ έηνςβε ηοπμπμζδιέκα πνμσόκηα ζεθθζέναζξ ζε πθαζηζηά ζηεύδ, εκώ δ ηαηώηενδ ηάλδ ανηέζηδηε ζε έκα ζοζζίηζμ ιε
παλζιάδζα ηαζ κενό. Με ηζξ ηάνηεξ νόθςκ πμο είπε μ ηαεέκαξ ιπμνμύζε κα ακέθεεζ
ημζκςκζηά ή κα ηαηέαεζ. Αοημί πμο έιεζκακ αιεηαηίκδημζ ςζηόζμ ήηακ μζ ... πθμύζζμζ
ηδξ Γδξ.

Μέζα ζημκ Μάνηδ, ζηα ηεκά ηαζ ζηα δζαθείιιαηα, δδιζμονβήζαιε ημ ζπνξείν ιαξ
ιε παναδμζζαηέξ πμζηζθίεξ ζπόνςκ πμο ιαξ έζηεζθε δ ημζκόηδηα ΠΔΛΙΤΙ ιαγί ιε
εκδιενςηζηό οθζηό. Τνοπήζαιε ηοπεθάηζα, αάθαιε πώια, θηζάλαιε εηζηέηεξ ηαζ ηα
ημπμεεηήζαιε ζημ αίενζμ ηδξ αζαθζμεήηδξ ιαξ. Τμ ζπμνείμ ακέθααακ κα θνμκηίγμοκ
ηαεδιενζκά ιέθδ ηδξ μιάδαξ (θζάζζιμ, πόηζζια), ηα μπμία ακηαπμηνίεδηακ ιε
ιεβάθδ οπεοεοκόηδηα.

Φαζνιάθηα, ξφθεο, θαιακπφθηα θαη ιίγεο ληνκαηηέο ζθάζαλε κχηε

Απξίιηνο
Τδκ Παναζηεοή 31 Μανηίμο ηαζ ημ Σάαααημ 1δ Απνζθίμο πναβιαημπμζήζαιε
δηήκεξε εθδξνκή ζηελ Πάξλεζα ιε πεγμπμνία ηδξ μιάδαξ από ημ ηένια ημο
ηεθεθενίη έςξ ημ Φθαιπμύνζ ηαζ δζακοηηένεοζδ ζημ μιώκοιμ ηαηαθύβζμ. Πήναιε

εκδιενςηζηό οθζηό από ημκ Φνξέα ηνπ Εζληθνύ Δξπκνύ, εκώ εκδιενςεήηαιε ιε
πνμαμθή πμο έβζκε ζημκ πώνμ ημο ηαηαθοβίμο από ημοξ Εζεινληέο
Δαζνππξνπξνζηαζίαο Αηηηθήο (ΕΔΑΣΑ) βζα ημκ ηίκδοκμ ηδξ πονηαβζάξ ηαζ ηδκ
εεεθμκηζηή δνάζδ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο αμοκμύ ηαζ ηςκ βύνς πενζμπώκ. Τδκ
επόιεκδ ιένα πεγμπμνήζαιε ιέπνζ ηδκ πδβή Κμνμιδθζά, όπμο ηαζ δζααάζαιε ημκ
ηακμκζζιό ημο δάζμοξ ηαζ ηάκαιε πζη-κζη. Σηδκ επζζηνμθή ηάκαιε παζπκίδζα
ζοκημκζζιμύ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηαζ επζζηνέραιε πεγμπμνώκηαξ έςξ ημ ηεθεθενίη.

Δηαδξνκή απφ ην ηειεθεξίθ ζην θαδίλν έσο ην θαηαθχγην Φιακπνχξη

Σηάζε ζην θαηαθχγην Μπάθη

Ελεκέξσζε απφ ηνπο Εζεινληέο Δαζνππξνπξνζηαζίαο Αηηηθήο (ΕΔΑΣΑ)

Αλαδεηψληαο ην κνλνπάηη Φιακπνχξη-Πεγή Κνξνκειηά ζην ράξηε

Πηθ-ληθ θαη παηρλίδηα πξηλ ηελ επηζηξνθή...

Επηζηξέθνπκε πεδνπνξψληαο απφ ην Φιακπνχξη κέρξη ην ηειεθεξίθ

Απμζημπώκηαξ ζηδ δζμνβάκςζδ εκδιενςηζηήξ εηδήθςζδξ βζα ηδκ ημπζηή ημζκόηδηα
ημκ Μάζμ, ηάκαιε ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ πξόζθιεζε εηπνμζώπςκ από
ηδκ Κνηλόηεηα ΠΕΛΙΤΙ βζα εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηδκ αλία ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ
παναδμζζαηώκ πμζηζθζώκ ζπόνςκ, ηδκ εθεύεενδ ακηαθθαβή ημοξ ηαζ ηδ ζδιαζία
ημοξ βζα ηδκ πμζόηδηα γςήξ ιαξ. Ήνεαιε ζε επαθή ιε ημκ ημ Άνδ Παύθμ, από ημ
ΠΔΛΙΤΙ Αίβζκαξ, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ιαξ πνμζηάθεζε ζηδ βζμνηή ζπόνςκ ηδξ
ημζκόηδηαξ ζηδκ Αίγηλα ηδκ Κονζαηή ηςκ Βαΐςκ.

Μάηνο
Τδκ Παναζηεοή 5 Μαΐμο έβζκε δ παξνπζίαζε ημο πενζααθθμκηζημύ ιαξ
πνμβνάιιαημξ ζηδ ζπμθζηή ημζκόηδηα ιε ηδκ πνμαμθή βίληεν από ηζξ δνάζεζξ όθδξ
ηδξ πνμκζάξ ηαζ ιε δξακαηνπνίεζε ημο debate πάκς ζε ζεκάνζμ ιαεήηνζαξ-ιέθμοξ
ημο πνμβνάιιαημξ. Τμ εέια ήηακ δ ρήθζζδ εκόξ κόιμο πμο ακαβηάγεζ ημοξ αβνόηεξ
κα αβμνάγμοκ ημοξ ζπόνμοξ ημοξ από ηζξ εηαζνείεξ. Τα επζπεζνήιαηα ηδξ ηάεε μιάδαξ
εηθνάζηδηακ ιε θμβζηή, πάεμξ, πζμύιμν ηαζ ηναβμύδζ («Τμ θάνιαημ» ηςκ

Χεζιενζκώκ Κμθοιαδηώκ). Δκώ ζοιιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ ζημ ημζκό βεθμύζακ ιε
ημκ αοεμνιδηζζιό ηςκ παζδζώκ. Με ημκ ηνόπμ αοηό πναβιαημπμζήεδηε ηαζ δ ηειηθή
αμηνιόγεζε ημο πνμβνάιιαημξ.

Τέθμξ, ημ Σάαααημ 6 Μαΐμο δζμνβακώζαιε
εθδήισζε δζάποζδξ ηςκ βκώζεςκ πμο έπμοιε
απμημιίζεζ από ημ πνόβναιια, ζηδκ ημπζηή
ημζκόηδηα ιε πνμζηεηθδιέκμ μιζθδηή ημκ ημ Άνδ
Παύθμ από ημ ΠΕΛΙΤΙ Αίβζκαξ. Η ζογήηδζδ
λεηίκδζε ιε ζπμθζαζιό ηςκ απακηήζεςκ πμο είπακ
δώζεζ ηα ιέθδ ημο πνμβνάιιαημξ αθθά ηαζ μζ
ζοιιαεδηέξ ημοξ ζε ένεοκα πμο είπαιε ηάκεζ ηζξ
πνμδβμύιεκεξ ιένεξ. Τα ενςηήιαηα αθμνμύζακ ηδ
ζδιαζία ηςκ παθζώκ ζπόνςκ ηαζ ηδξ δζάζςζήξ
ημοξ ηαεώξ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ πμζόηδηα
γςήξ. Με ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ημο Παύθμο
πςνίζαιε ηα θοηά ημο ζπμνείμο ιαξ ηαζ
ηαηαζηεοάζαιε ημιπμζημπμζδηή ιε παθέηεξ, ιε
ζημπό κα λεηζκήζμοιε ημιπμζημπμίδζδ ζημ
ζπμθείμ από ηδκ επόιεκδ ζπμθζηή πνμκζά. Τέθμξ,
πνμζθέναιε ηα θοηά ημο ζπμνείμο ιαξ πνμξ οζμεεζία ζε ιαεδηέξ ηαζ δζδάζημκηεξ.
Σηδ ζοκέπεζα, ζημ πθαίζζμ ηδξ Ηκέξαο Εζεινληηζκνύ πμο δζμνβακώκεζ ηάεε πνόκμ
ημ ζπμθείμ ιαγί ιε ηδκ πενζααθθμκηζηή μιάδα ηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Δήκνπ
Μεηακόξθσζεο, έβζκε ηαεανζζιόξ ηδξ αοθήξ, δεκδνμθύηεοζδ, γςβναθζηή ζημοξ
ημίπμοξ.

Ο θνο Άξεο Παχινο κηιάεη ζηα παηδηά θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε
ζεκαζία ησλ ζπφξσλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο
ηνπ θαζελφο απφ εκάο

Οη δχν πάγθνη: κε ην θέηθ θαη ηα πνξηνθάιηα γηα ζηίςηκν γηα ηνπο εζεινληέο, θαη κε ηα
θπηά ηνπ ζπνξείνπ καο πξνο πηνζεζία κε νδεγίεο γηα ην πψο θξαηάκε ζπφξν.

Η νκάδα έρεη θάλεη θαιή πξνεηνηκαζία!

Πψο ρσξίδνπκε ηα θπηά ρσξίο λα ηξαπκαηίζνπκε ηηο ξίδεο ηνπο;

Οη πξψηεο πηνζεζίεο... Καινξίδηθα!

Πξνεηνηκαζία γηα ηνλ θνκπνζηνπνηεηή απφ παιέηεο... Καξθψλνπκε ηα περάθηα θαη νη
κηθξνί ηα θαηαθέξλνπλ κηα ραξά!

Καζαξηζκφο ησλ παξηεξηψλ θαη δελδξνθχηεπζε: ν Δήκνο καο πξφζθεξε εξγαιεία,
γάληηα θαη ζαθνχιεο θαη πξνεηνίκαζε ηνπο ιάθθνπο θαη νη γνλείο πξφζθεξαλ ηα θπηά.

Σπλάδειθνη θαη ζπκκαζεηέο παξφληεο ζηε δξάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο.

Πξνεηνηκαζία γηα έλα γθξάθηηη πνπ δελ έγηλε... Γηαηί φπνπ ιαινχλ πνιινί θνθφξνη...
Μεηά ηηο εμεηάζεηο ζα επαλέιζνπκε δξηκχηεξνη!
Τμ πνόβναιιά ιαξ εα πανμοζζαζηεί ηαζ ηδκ Τνίηδ 30 Μαΐμο ζημ πθαίζζμ ηδξ
Δηεκεξίδαο παξνπζίαζεο ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ (2930/5) ιε ηίηημ «Λίβμ πζμ κςνίξ, θίβμ πζμ ανβά, ζδιαζία έπεζ δ αβάπδ βζα ηδ θύζδ ιαξ
ηαζ ηα ημζκά!» πμο δζμνβακώκεζ δ Γζεύεοκζδ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ
Β΄Αεήκαξ δζα ηδξ οπεοεύκμο ΠΔ, Βαναάναξ Πεηνίδμο, ζημ 4μ Γοικάζζμ
Χαθακδνίμο.

