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Θερραλξμίκη, Δεσςέοα 23.10.2017 
 
ΘΔΜΑ: Δμημεοχςικϊ Σημείχμα και Δήλχρη Σσμμεςξυήπ ρε ποξγοαμμαςιρμέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και μεςακιμήρειπ 
μαθηςόμ καςά ςξ ρυξλικϊ έςξπ 2017-18 
 

Αγαπηςξί γξμείπ,  
με ςξ παοϊμ Σημείχμα ράπ απεσθϋμξσμε κάλερμα ρσμμεςξυήπ ρςξμ ιδιαίςεοξ παλμϊ ςξσ Συξλείξσ μαπ, πξσ ήδη 
ποξαμαγγέλθηκε ρςξμ Ποξγοαμμαςιρμϊ ςηπ τεςιμήπ υοξμιάπ. Όπχπ θα ποξρέναςε, αοκεςέπ απϊ ςιπ 
ποξγοαμμαςιρμέμεπ δοάρειπ έυξσμ έμςξμξ αορακειακϊ υοόμα. Κάθε υοϊμξ η Φιλεκπαιδεσςική Δςαιοεία 
διξογαμόμει διάτξοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, δίμξμςαπ έςρι ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ μαθηςέπ ςχμ Αορακείχμ Συξλείχμ μα 
πάοξσμ μέοξπ ρε ασςέπ: Παμαορακειακϊ Σσμέδοιξ, Αγόμεπ Λϊγξσ και Τέυμηπ (Α.ΛΟ.ΤΔ.), Διαορακειακξϋπ 
Ρηςξοικξϋπ Αγόμεπ, Μαθημαςικξϋπ Αγόμεπ, Ημέοεπ Φσρικόμ Δπιρςημόμ, Μξμςέλα Ημχμέμχμ Δθμόμ κ.ά. Δίμαι 
κξιμή η διαπίρςχρη, πχπ ξι μαθηςέπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε ασςέπ ςιπ δημιξσογικέπ – καιμξςϊμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, 
χτελξϋμςαι πξλλαπλά, εκμεςαλλεσϊμεμξι ςξ ιδιαίςεοξ ποξμϊμιξ μα αμήκξσμ ρςη μεγάλη αορακειακή ξικξγέμεια. 
Ιδιαίςεοα μέρα απϊ ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Παμαορακειακϊ Μαθηςικϊ Σσμέδοιξ, ξι μαθηςέπ –ϊλχμ ςχμ ςάνεχμ ςξσ 
Γσμμαρίξσ– μαθαίμξσμ μα ποξβλημαςίζξμςαι, μα εκτοάζξμςαι, μα ρσμθέςξσμ, μα διαλέγξμςαι μεςανϋ ςξσπ αλλά και 
με παμεπιρςημιακξϋπ, εοεσμηςέπ ή αμθοόπξσπ ςηπ ςέυμηπ. Τξ θέμα ςξσ 6ξσ Παμαορακειακξϋ Σσμεδοίξσ είμαι: «Σε 
έμαμ κϊρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα». Η 
ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ ρςξ Σσμέδοιξ, με ςημ καθξδήγηρη ςχμ καθηγηςόμ ςξσπ, μπξοεί μα ατξοά ρε ξμαδικέπ 
Διρηγήρειπ-Παοξσριάρειπ, Poster, Μξσρικά δοόμεμα, Δοαμαςξπξιήρειπ, Δικαρςικά (ζχγοατική ρϋμθερη, ρυέδιξ), 
Δκθέρειπ τχςξγοατίαπ, Ταιμίεπ μικοξϋ μήκξσπ, Ρηςξοικά αγχμίρμαςα, Δημιξσογική γοατή, Ψητιακέπ εταομξγέπ, 
Δογαρςήοια κ.ά.  

Σςη Δήλχρη Σσμμεςξυήπ πξσ ακξλξσθεί, έυξσμ ρσμπεοιλητθεί δοαρςηοιϊςηςεπ (ςϊρξ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ 
Δςαιοείαπ ϊρξ και άλλχμ τξοέχμ ή ιδοσμάςχμ πξσ μαπ έυξσμ απεσθϋμει ποϊρκληρη ρσμμεςξυήπ), ξι ξπξίεπ 
ποξωπξθέςξσμ μεςακίμηρη ή κϊρςξπ ρσμμεςξυήπ. Όρξμ ατξοά ςξ 6ξ Παμαορακειακϊ Σσμέδοιξ,  ποξπ ςξ παοϊμ 
έυξσμ διαμξοτχθεί ξι ποξςάρειπ για ςιπ Διρηγήρειπ-Παοξσριάρειπ, εμό ρςα μέρα Νξεμβοίξσ θα εμημεοχθείςε 
και για ςιπ σπϊλξιπεπ ρσμμεςξυέπ ςξσ Συξλείξσ μαπ. Απϊταρη ςξσ Σσλλϊγξσ Διδαρκϊμςχμ είμαι μα δξθεί η 
δσμαςϊςηςα μα ρσμμεςάρυξσμ –έρςχ και ρε μία απϊ ασςέπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ– ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοξι 
μαθηςέπ. Γι’ ασςϊ ςξ λϊγξ, και ρε ρσμεμμϊηρη με ςα παιδιά ραπ, παοακαλξϋμε μα επιλένεςε ρε πξιεπ απϊ ασςέπ θα 
θέλαςε μα πάοξσμ μέοξπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ κλίρειπ, ςιπ δενιϊςηςεπ και ςα εμδιατέοξμςά ςξσπ, αλλά και ςξμ 
ξικξγεμειακϊ ποξγοαμμαςιρμϊ ραπ. Η Δήλχρη Σσμμεςξυήπ δεμ έυει δερμεσςικϊ υαοακςήοα για ςξ Συξλείξ, αλλά 
θα μαπ διεσκξλϋμει μα ποξυχοήρξσμε ρςημ ςελική επιλξγή ςχμ μαθηςόμ πξσ θα πάοξσμ μέοξπ ρε κάθε 
δοαρςηοιϊςηςα, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςα ιδιαίςεοα κοιςήοια ή ςιπ αμαγκαίεπ ποξωπξθέρειπ για κάθε μία απϊ ασςέπ 
(π.υ. ρε νεμϊγλχρρεπ ή μξσρικέπ δοάρειπ). Η Δήλχρη θα ποέπει μα επιρςοατεί σπξγεγοαμμέμη και μα παοαδξθεί 
απϊ ςα παιδιά ρςξσπ σπεϋθσμξσπ καθηγηςέπ ςξσπ ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςη Δεσςέοα 30 Οκςχβοίξσ 2017. 

Αγαπηςξί γξμείπ, 
ασςϊπ ξ ιδιαίςεοξπ παλμϊπ ςξσ Συξλείξσ μαπ, έςρι ϊπχπ σλξπξιείςαι μέρα απϊ ςιπ δοάρειπ ςξσ (διδακςικέπ και 
ενχδιδακςικέπ), πηγάζει απϊ έμα ϊοαμα: μα ειραυθξϋμ ξι μαθηςέπ μαπ ρε μια αγαπηςική ρυέρη με ςη γμόρη, όρςε 
ασςή –αμςί για ρςεμάυχοη κι αγυχςική– μα καςαρςεί εσοϋυχοη και υαοξϋμεμη. Η «υαοξϋμεμη γμόρη» ρσμδέεςαι 
ποόςιρςα με ςη διαδοξμή και δεμ εναμςλείςαι μϊμξ ρςξμ ποξξοιρμϊ. Χάοη ρςημ εσοσυχοία ςηπ, δίμει ςξ έμασρμα 
για ςα μικοά και μεγάλα βήμαςα πξσ ξδηγξϋμ ρςημ αομξλϊγηρη ςξσ φσυικξϋ κϊρμξσ (εμςϊπ) και ςημ εμαομϊμιρη 
ςχμ ρυέρεχμ (εκςϊπ). Σςα μξμξπάςια ςηπ «υαοξϋμεμηπ γμόρηπ» η πξοεία δεμ είμαι πξςέ μξμαυική. Αμςίθεςα, γίμεςαι 
πεδίξ ρσμάμςηρηπ και ρσμπϊοεσρηπ με δαρκάλξσπ, ρσμμαθηςέπ αλλά και με εράπ ςξσπ γξμείπ. Δσυή και ποξρδξκία 
μαπ είμαι απϊ ςη ρσμξδξιπξοία ςηπ τεςιμήπ ρυξλικήπ υοξμιάπ μα βγξϋμε ϊλξι πιξ υαοξϋμεμξι, πιξ γμχρςικξί.  
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ΔΖΚΩΣΖ ΣΥΛΛΔΤΞΧΖΣ ΣΔ ΔΠΑΣΤΖΠΘΞΤΖΤΔΣ ΤΞΥ ΑΠΣΑΙΔΘΞΥ ΓΥΛΜΑΣΘΞΥ 
ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖΣ ΓΘΑ ΤΞ ΣΧΞΚΘΙΞ ΔΤΞΣ 2017-18 

 
Ο κάςχθι σπξγοάτχμ ....................................................................................................................., γξμέαπ ς..... μαθης..... 
ςήπ ....... ςάνηπ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Θερραλξμίκηπ, ..................................................................................................., 
δηλόμχ ϊςι επιθσμό μα ρσμμεςάρυει ςξ παιδί μξσ ρςιπ παοακάςχ επιλεγμέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
 
ΔΟΘΚΔΝΤΔ ΤΘΣ ΔΟΘΗΥΛΖΤΔΣ ΔΠΑΣΤΖΠΘΞΤΖΤΔΣ ΒΑΕΞΜΤΑΣ ΔΜΑ √ ΣΤΞ ΙΞΥΤΘ ΑΠΘΣΤΔΠΑ 

 
√  ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΔΣ  ΔΠΑΣΤΖΠΘΞΤΖΤΑ  

 1-3 Δεκεμβοίξσ 2017 16ξ Μξμςέλξ Ημχμέμχμ Δθμόμ TMUN (Αμεοικάμικη Γεχογική Συξλή) - Γ΄ ςάνη 
 15-17 Δεκεμβοίξσ 2017 Μαθηςέπ ρε οϊλξ διπλχμάςη (Δκπαιδεσςήοια Μαμςξσλίδη) - Γ΄ ςάνη 
 9-11 Φεβοξσαοίξσ 2018 13ξ Μξμςέλξ Ημχμέμχμ Δθμόμ ΑCMUN (Αμαςϊλια) - Γ΄ ςάνη 
 2-4 Μαοςίξσ 2018 Ρηςξοικξί Αγόμεπ (Αμαςϊλια) - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 
 

9-12 Μαοςίξσ 2018 
ΙΑ΄ Διαορακειακή Σσμάμςηρη Δημιξσογικξϋ Ποξτξοικξϋ Λϊγξσ (Αοράκεια Συξλεία 
Δκάληπ & Σςξά ςξσ Βιβλίξσ) - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 

 
9-10 Μαοςίξσ 2018 

5η Μαθηςική Σσμάμςηρη Δημϊριξσ Λϊγξσ ρςα Γαλλικά «Conseil des Jeunes Citoyens» 
(Σσμβξϋλιξ Νέχμ Πξλιςόμ ρςξ Δελαράλ) - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 

 10 Μαοςίξσ 2018 Μαθημαςικξί Αγόμεπ (Αοράκεια-Τξρίςρεια Συξλεία Δκάληπ) - Γ΄ ςάνη 
 16-18 Μαοςίξσ 2018 3ξ Μξμςέλξ Ημχμέμχμ Δθμόμ ATSMUN  (Αοράκεια Συξλεία Παςοόμ) - Γ΄ ςάνη 
 

21-25 Μαοςίξσ 2018 
Χξοχδία μαθηςόμ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ-Λσκείξσ ρςξ Διεθμέπ Φερςιβάλ Μξσρικήπ 
(Βξσκξσοέρςι Ρξσμαμίαπ) - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 

 
28-30  Μαοςίξσ 2018 

╡ Διήμεοη εκπαιδεσςική εκδοξμή - Β΄ ςάνη 
╡ Τοιήμεοη εκπαιδεσςική εκδοξμή - Γ΄ ςάνη 

 
19-20 Αποιλίξσ 2018 

6ξ Παμαορακειακϊ Μαθηςικϊ Σσμέδοιξ «Σε έμαμ κϊρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ 
εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα» (Αοράκεια Συξλεία Δκάληπ) - Α ,́ Β ,́ Γ΄ ςάνη 

Σε πεοίπςχρη πξσ θέλεςε μα ρσμμεςάρυει ςξ παιδί ραπ ρςξ 6ξ Παμαορακειακϊ Σσμέδοιξ, 
επιλένςε μέυοι δϋξ (2) απϊ ςιπ παοακάςχ Διρηγήρειπ-Παοξσριάρειπ, μϊμξ αμ η μία απϊ ασςέπ είμαι νεμϊγλχρρη  

ΤΘΤΚΞΣ ΔΘΣΖΓΖΣΖΣ-ΟΑΠΞΥΣΘΑΣΖΣ    ΥΟΔΥΗΥΜΞΘ ΙΑΗΖΓΖΤΔΣ  
 «Έμα δέμςοξ μιλάει με ςξμ Θεϊ»: Η ρυέρη Θεξλξγίαπ και Οικξλξγίαπ* 

* Διρήγηρη και δοαμαςξπξίηρη - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 
Τριοέλη Δσλαμπία (Θεξλϊγξπ) 
Σςεταμίδξσ Γεχογία (Χημικϊπ) 

 «Να μημ υαθεί μια ακϊμη γεμιά…»: Ρξμά και δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη. Όςαμ 
ςξ ρυξλείξ είμαι η μϊμη ελπίδα - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη 

Αλενίξσ Αλέναμδοξπ (Φιλϊλξγξπ) 
Κϊμςα Δλέμη (Φιλϊλξγξπ) 

 «Υπάουει κάςι μα δειπ· ρςάρξσ για λίγξ!» (Kara Walker): Η ςέυμη μιλάει για ςα 
αμθοόπιμα δικαιόμαςα* 
* Διρήγηρη και Δικαρςικά έογα (ζχγοατική, τχςξγοατία, κξλάζ) - Α΄, Β΄,  Γ΄ ςάνη 

Καοαμάριξσ Σχρράμα (Φιλϊλξγξπ) 
Σπαμϊπ Θεϊδχοξπ (Δικαρςικϊπ) 
Φχςίξσ Μαοία (Φιλϊλξγξπ) 

 «Ο παιδαγχγϊπ υόοξπ»: Η ρσμβξλή ςηπ ρυξλικήπ αουιςεκςξμικήπ ρςη 
διάπλαρη ςξσ Δασςξϋ και ςηπ ρυέρηπ με ςξμ Άλλξ - Α΄, Β΄, Γ΄ ςάνη  

Δεμεοςζή Απξρςξλία (Τευμξλξγίαπ) 
Νεσοξκξπλήπ Αθαμάριξπ (Θεξλϊγξπ) 

 
Δμρχμάςχρη ςχμ μειξμξςήςχμ ρςα εθμικά ρυξλεία: η εσοχπαψκή εμπειοία* 
* Τοίγλχρρη ειρήγηρη (Γαλλικά, Αγγλικά, Γεομαμικά) - Α΄ ςάνη 

Γιόςη Όλγα (Γαλλικόμ) 
Δήμξπ Δσάγγέλξπ (Αγγλικόμ) 
Φϊορςεο Χοιρςίμα (Γεομαμικόμ) 

 
Malala Yousafzai: «Let us pick up our books and our pens, they are the most 
powerful weapons.»* 
* Αγγλϊτχμη ειρήγηρη και ποξρξμξίχρη Δπιςοξπήπ ςξσ ΟΗΔ - Γ΄ ςάνη 

Οικξμϊμξσ Παμαγιόςα (Αγγλικόμ) 
Οικξμϊμξσ Άμμα (Αγγλικόμ) 
Κσοιακίδξσ Αικαςεοίμη (Αγγλικόμ) 
Κχρςαοά Βαριλική (Αγγλικόμ) 

 «Φεγγάοι μάγια μξϋ ’καμεπ και πεοπαςό ρςα νέμα…»: Κιμηςικϊςηςα και 
διαοοξή ςχμ μέχμ ςηπ υόοαπ μαπ ρςξ ενχςεοικϊ*  
* Διρήγηρη και Μξσρικϊ δοόμεμξ ρε ρσμεογαρία με ςξ Αοράκειξ Λϋκειξ - Α΄, Β΄,  Γ΄ 
ςάνη 

Αλενάμδοξσ Χοσράμθη (Γεομαμικόμ) 
Γκίμη Αμαρςαρία (Μξσρικϊπ) 
Κχρςαοά Βαριλική (Αγγλικόμ) 
Μσλχμάπ Βαρίλειξπ (Χημικϊπ) 

 Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά μαθήμαςα (ΜΑΔΜ – massive open online course 
MOOC). Μελέςη πεοίπςχρηπ: Mathesis (Κέμςοξ Αμξικςόμ Διαδικςσακόμ 
Μαθημάςχμ ςχμ Παμεπιρςημιακόμ Δκδϊρεχμ Κοήςηπ)* 
* Σε ρσμεογαρία με ςξ Αοράκειξ Λϋκειξ - Γ΄ ςάνη 

Καβαοδίμαπ Νικϊλαξπ (Φσρικϊπ) 
Τεμπεοεκίδηπ Βαρίλειξπ (Φσρικϊπ) 
Χοσρξβέογηπ Κχμρςαμςίμξπ (Φσρικϊπ) 

 
Ο ΓΟΝΔΑΣ 

 
 

....................................................... 
[σπξγοατή] 


