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Ημερίδα Εσαιζθηηοποίηζης 2οσ ΣΔΕ Τρικάλωμ  

Άιιε μηα ζπμιηθή πνμκηά έθηαζε ζημ ηέιμξ ηεξ, πημ μμαιά από ηεκ πενζηκή, 

θαζώξ μη ςνμμίζζημη εθπαηδεοηηθμί άνπηζακ κα ένπμκηαη ημεμαηηθά μεκ, αιιά 

ήδε από ημκ Δεθέμβνημ. Ηαη πανά ηηξ δοζθμιίεξ πμο εκέπεη ε ημεμαηηθή 

έκηαλε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ζημ ζπμιείμ, ημ μενάθη, μη εοαηζζεζίεξ θαη ηα 

ηαιέκηα μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηώκ έδςζακ έκα ηδηαίηενμ πνώμα με 

εκδηαθένμοζεξ δνάζεηξ γηα άιιε μηα πνμκηά. Έηζη, ζηεκ ηειηθή μαξ γημνηή, ηεκ 

Εμενίδα Γοαηζζεημπμίεζεξ, ζεςνήζαμε θαιό κα δώζμομε ημ ζηίγμα ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ πμο έιαβακ πώνα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πνμκηάξ.  

Γηα πνώηε πνμκηά ε Εμενίδα Γοαηζζεημπμίεζεξ έγηκε ζημ ίδημ ημ 

ζπμιείμ θαη όπη ζηεκ αίζμοζα εθδειώζεςκ ημο Ηαηαζηήμαημξ Ηνάηεζεξ πμο 

μαξ θηιμλεκμύζε ηα πνμεγμύμεκα πνόκηα. Ε ιμγηθή ήηακ κα θιείζμομε ημ έημξ 

ζημκ ίδημ πώνμ ζημκ μπμίμ δνμύμε θαζεμενηκά. Γη αοηό ημκ ιόγμ 

δηαμμνθώζεθακ μη αίζμοζεξ ημο ζπμιείμο ςξ πώνμη ζημοξ μπμίμοξ ζα 

μπμνμύκ μη θαιεζμέκμη κα πενηεγεζμύκ θαη κα γκςνίζμοκ ηα ζπέδηα δνάζεξ.  
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ηεκ Εμενίδα ζομμεηείπακ μη μαζεηέξ, μη απόθμηημη θαη ημ πνμζςπηθό ημο 

ζπμιείμο θαη όζμη ακηαπμθνίζεθακ ζηεκ πνόζθιεζή μαξ: ε Δηεοζύκηνηα θαη ε 

θμηκςκηθή οπενεζία ημο ΗΗ Σνηθάιςκ, μ π. Γεώνγημξ Ιμύημξ ςξ 

εθπνόζςπμξ ημο Ιεηνμπμιίηε, εθπνόζςπμη ημο Δηθεγμνηθμύ οιιόγμο, 

εθπνόζςπμη από ημ Δίθηομ Αιιειεγγύεξ, ε Πνόεδνμξ θαη μέιε ημο οιιόγμο 

Σνηθαιηκώκ Δςγνάθςκ, ε Ακηηπνόεδνμξ ημο Ιμοζείμο Σζηηζάκε, ε 

οκημκίζηνηα Γθπαίδεοζεξ Πνμζθύγςκ, δεμμζημγνάθμη ηςκ Σνηθάιςκ, 

εθπνόζςπμξ ημο ΗΓΘΓΑ ΓΞΟΔΟ, ε πνώεκ Δηεοζύκηνηα ημο 2μο ΔΓ 

Σνηθάιςκ, εθπνόζςπμξ ημο 1μο ΔΓ Σνηθάιςκ θαη πμιιμί εθπαηδεοηηθμί πμο 

ζοκενγάζηεθακ ηα πνμεγμύμεκα πνόκηα με ημ ζπμιείμ.  

Σεκ έκανλε ηεξ Εμενίδαξ Γοαηζζεημπμίεζεξ έθακε ε Δηεοζύκηνηα ημο 

2μο ΔΓ, θ. Δηώγθμο, ε μπμία θαιςζόνηζε ημοξ θαιεζμέκμοξ. ηε ζοκέπεηα, 

εθπαηδεοόμεκμη θαη μη οπεύζοκμη εθπαηδεοηέξ ηςκ δνάζεςκ λεκάγεζακ ημοξ 

θαιεζμέκμοξ θαη μίιεζακ μαδί ημοξ γηα ηε δηαδηθαζία θαζώξ θαη γηα ημ 

παναγόμεκμ ένγμ. Έηζη, ζηεκ πνώηε αίζμοζα μπμνμύζε θακείξ κα μπεη ζημ 

Πιακεηάνημ … 
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θαη κα παναηενήζεη ημοξ αζηενηζμμύξ πμο θαίκμκηαη πάκηα ζημκ ειιεκηθό 

θαιμθαηνηκό έκαζηνμ μονακό:  

 ηε Ιηθνή θαη ηε  Ιεγάιε Άνθημ,  

 ημκ Δνάθμκηα,  

 Ηαμειμπάνδαιαε,  

 ηεκ Ηαζζηόπε θαη 

  ημκ Ηεθέα.  

 

 

Ηαη ακ ζημ εζςηενηθό ημο ζόιμο πώνεζακ ηόζμη αζηενηζμμί, ζηεκ ελςηενηθή 

πιεονά ημο μη θαιεζμέκμη μπμνμύζακ κα ακαγκςνίζμοκ ημ ύμπακ θαη ημοξ 

πιακήηεξ ημο Ειηαθμύ μαξ ζοζηήμαημξ.  
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Τπό ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ οπέζοκςκ εθπαηδεοηώκ, Ιανίαξ Θηκανδμπμύιμο, 

Ηςκζηακηίκμο Γθόιηζημο, Βαζίιε Σζέιημο θαη Γηώνγμο Ιηζενιή, μη 

εθπαηδεοόμεκμη πνεζημμπμίεζακ πανηόκηα από παιέηεξ (ακαθοθιώζημα οιηθά) 

γηα κα θηηάλμοκ ημκ γεςδεηηθό ζόιμ από ηζόπιεονα θαη ηζμζθειή ηνίγςκα. 

Πνμζπάζεζακ κα αθμιμοζήζμοκ ηε ιμγηθή ηςκ μειηζζώκ πμο θαηαζθεοάδμοκ 

ηεκ θορέιε ημοξ ελμηθμκμμώκηαξ θόπμ θαη πώνμ θαη αθήκμκηαξ ειάπηζηα 

θεκά. 
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Σμ Ραδημθςκηθό Θέαηνμ με ηίηιμ «Ζζημνίεξ εθηόξ ηςκ ηεηπώκ θαη εκηόξ ηςκ 

ημίπςκ» θηιμλεκήζεθε ζε άιιε μηα αίζμοζα. Γθεί, μη θαιεζμέκμη άθμοζακ 

ηζημνίεξ πμο αθνμβαημύκ ακάμεζα ζηεκ αθεγεμαηηθή μανηονία θαη ηε 

μοζμπιαζία.  

 

 

 

 

Οη εθπαηδεοόμεκμη πμο ζομμεηείπακ ζηε δνάζε ζοκέιαβακ ηεκ ηδέα, έγναρακ 

ημ ζεκάνημ, επέιελακ ηε μμοζηθή επέκδοζε ηςκ επμγναθεμέκςκ ηζημνηώκ θη 

έθακακ ηε ναδημθςκηθή ζθεκμζεζία. Οη μαζεηέξ οπμθνίζεθακ θαη ημοξ 

νόιμοξ. Γλάιιμο, όπςξ ιέεη μ Augusto Boal,εμπκεοζηήξ ημο ζεάηνμο ημο 

θαηαπηεζμέκμο, «ζέαηνμ μπμνμύκ κα θάκμοκ όιμη, αθόμα θαη μη εζμπμημί…» 

Τπεύζοκμη θαζεγεηέξ ηεξ δνάζεξ ήηακ ε Όιγα εβαζηίδμο θαη μ Υνήζημξ 

Ηαναγεςνγόπμοιμξ.   
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Ε ηνίηε αίζμοζα θηιμλεκμύζε ηηξ δνάζεηξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ από ηε 

ύμβμοιμ ηαδημδνμμίαξ Βαζηιηθή Δώε. Όια ηα ζομβμοιεοηηθά δνώμεκα 

έθακακ ακαθμνά ζημκ εγθιεηζμό θαη ηε μεηάβαζε. Γκδεηθηηθά, μπμνμύζε κα δεη 

θακείξ ηεκ ποναμίδα ημο Maslow ζηεκ μπμία απμηοπώκμκηαη μη ακζνώπηκεξ 

ακάγθεξ, ζημ πιαίζημ ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ, ηα Δέκηνα ημο Ιπμνώ 

θαη ημο Θέις, ημ Δέκηνμ ημο Γεκεμγνάμμαημξ, ενγαιείμ αοημγκςζίαξ, 

πνμζςπηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ακάπηολεξ. Άιιμ έκα εκδηαθένμκ θμιάδ 

αθμνμύζε ηε δηεθδηθεηηθή ζομπενηθμνά ζημκ επαγγειμαηηθό βίμ ηςκ 

εθπαηδεομμέκςκ, μεηά από ηεκ απμθοιάθηζή ημοξ με ζθμπό ηεκ μμαιή ημοξ 

επακέκηαλε.  
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Σμ ηνίημ ζπέδημ δνάζεξ ήηακ έκα μμοζηθμζεαηνηθό δνώμεκμ πμο εθηοιίπζεθε 

ζημκ θεκηνηθό πώνμ ημο ζπμιείμο θαη ήηακ εμπκεοζμέκμ από ημκ ζηίπμ ημο 

Θακάζε Παπαθςκζηακηίκμο:«Όζες κι αμ τηίζοσμ θσλακές, κι αμ ο κλοιός 

ζηεμεύει, ο μοσς μας θα μαι αληηαριό κι όλο θα δραπεηεύει». 

 

Τπεύζοκμη εθπαηδεοηέξ ηεξ δνάζεξ ήηακ μ Δεμήηνεξ θόηεξ θαη ε Ιανία 

Ιμοηζάθε. ηα πιαίζηα ηεξ δνάζεξ μαξ έθακε ηεκ ηημή, γηα δεύηενε ζοκεπή 

πνμκηά, κα ζοκενγαζηεί μαδί μαξ ημήμα ημο οκόιμο Θασθήξ θαη 

Παναδμζηαθήξ Ιμοζηθήξ ημο Ιμοζηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ οπό ηεκ εοζύκε 

ημο Ειία Παππά.  
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Σμ ζεκάνημ ημο δνώμεκμο έγναρε ε Ιανία Ιμοηζάθε ζε ζοκενγαζία με ημοξ 

εθπαηδεοόμεκμοξ. Αθεηενία ήηακ ηα πνμζςπηθά βηώμαηα θαη ηα όκεηνά ημοξ. 

Σμ δνώμεκμ πιαηζηώζεθε εηθαζηηθά από ηα ζθεκηθά ηεξ εηθαζηηθήξ μμάδαξ.  
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ηα πιαίζηα ηεξ Εμενίδαξ, δόζεθακ μη Σημεηηθέξ 

Δηαθνίζεηξ εθείκςκ ηςκ μαζεηώκ πμο 

ζομμεηείπακ ζηε δεμημονγία ηεξ ρεθηαθήξ 

ηαηκίαξ μηθνμύ μήθμοξ πμο έιαβε μένμξ 

ζημκ 8μ Ιαζεηηθό Δηαγςκηζμό Σαηκηώκ 

Ιηθνμύ Ιήθμοξ “Cinema… δηάβαζεξ;” θαη 

ζημ 6μ Πμηεηηθό ομπόζημ ημο 3μο Γεκηθμύ 

Θοθείμο Σνηθάιςκ. Γπίζεξ, δόζεθακ μη 

δηαθνίζεηξ εθείκςκ ηςκ εθπαηδεομμέκςκ ημο 

Β’ Ηύθιμο πμο ανίζηεοζακ. 
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ηε ιήλε ηεξ γημνηήξ, ε Δηεοζύκηνηα έδςζε ημ ιόγμ ζημοξ θαιεζμέκμοξ. Οη 

παηνεηηζμμί ήηακ ζογθηκεηηθμί, δήιςκακ εκηοπςζηαζμέκμη από ηηξ δνάζεηξ, 

ακαγκώνηδακ ημκ ζεηηθό νόιμ ημο ζπμιείμο θαη ελέθναζακ ηε δηάζεζε κα 

ζηενίλμοκ ημ ένγμ μαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ιοσμίοσ 2018  
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Ε γημνηή μαξ θμνοθώζεθε με γιέκηη θαη θαγμπόηη!! 

 

Γοπανηζημύμε πμιύ όιε ηεκ μμάδα ημο Ιμοζηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ θαη 

ηδηαίηενα ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή ημκ θ. Ειία Παππά πμο μαξ ηίμεζε γηα 

δεύηενε ζοκεπόμεκε πνμκηά θαη ζοκόδεοζε ημ ύκμιμ Θασθήξ θαη 

Παναδμζηαθήξ Ιμοζηθήξ ημο Ιμοζηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ, θαζώξ θαη ηε 

δηεύζοκζε ημο Ιμοζηθμύ πμιείμο πμο ακηαπμθνίζεθε ζηεκ πνόζθιεζε μαξ 

γηα ζοκενγαζία άμεζα θαη απμηειεζμαηηθά. 

 

Γπίζεξ, έκα μεγάιμ εοπανηζηώ ζε όιμοξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ημο ζπμιείμο 

γηαηί πναγμαηηθά δμοιέρακε με πμιύ πάζμξ θαη ροπή γηα αοηό θαη ημ 

απμηέιεζμα ήηακ ηόζμ ςναίμ.  

 

Ηιείκμκηαξ ζα ήζεια γηα μία αθόμε θμνά κα εοπανηζηήζς ηε Δηεοζύκηνηα ημο 

Ηαηαζηήμαημξ Ηνάηεζεξ Σνηθάιςκ ηεκ θ.Θύηζημο, ημκ Ανπηθύιαθα θ. Ηαηζανό 

αιιά θαη όιμ ημ ζςθνμκηζηηθό πνμζςπηθό γηα ηεκ αμένηζηε ζηήνηλή ημοξ 

θαζόιε ηε δηάνθεηα ηεξ πνμκηάξ ζημ δύζθμιμ θαη ζοκάμα μαγεοηηθό μαξ ένγμ!! 

 

Ηαιό Ηαιμθαίνη !!! 

Ε Δηεοζύκηνηα 

Ιανία Δηώγθμο 

 


