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1Ο Γσμνάζιο Περιζηερίοσ

Πρόγραμμα Αγωγής Σηαδιοδρομίας

ζτ.έηος 2017-2018

Οη  θαζεγήηξηεο: Παξαδείζε ΒαζηιΙθή (ΠΔ11)

&

Υξνλά Μαξία (ΠΔ02)
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« Στερεότσπα 

&

θετική επικοινωνία»
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«Δεν μποπώ να διδάξω ζε κανένα ηίποηα. 

Μποπώ μόνο να ηον κάνω να ζκέθηεηαι» 

Σωκπάηηρ



4

Η ομάδα…δράζης

 Σν όλνκά καο είλαη: « Κάηη θνπξαζκέλα 
..…παιηθάξηα!» όκσο ην όξακά καο είλαη 

θσηεηλό 

&

ε βαζηθή καο αξρή:

 «Πνηέ κε ράλεηο ηα όλεηξά ζνπ, γηαηί 
αθόκα θη αλ βξεζείο ζην ζθνηάδη, είλαη ην 

πην θσηεηλό θνκκάηη ζνπ!!! 
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Τα μέλη ηης ομάδας

Eίκοζι πένηε(25) μαθηηέρ ηηρ  Β΄ηάξηρ .

Χαπακηηπιζηικά : 

•διαπολιηιζμικόηηηα ,

•διαθοπεηικόηηηα ζηη ζςμπεπιθοπά και ηιρμαθηζιακέρ 

επιδόζειρ,

ύπαπξη ςπο-ομάδων

•ζςνεπγαηικόηηηα, αςθοπμηηιζμόρ, οπγάνωζη, έμπνεςζη,

•έξαπζη δημιοςπγικόηηηαρ, βιωμαηικόηηηα 

…………………….και…….δημιοςπγική γκπίνια….!!!!!!!!!! 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σν πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε  από ηνπο 
καζεηέο παξνπζηάζηεθε κε ηηο εμήο 
κνξθέο:  

 Ως θεατρικά δρώμενα (κε ζπνλδπισηή 

κνξθή – δύν ζθέιε: ε θάζε κέξνο 
αλαθαίλεηαη  ε ύπαξμε ζηεξενηύπσλ ζηε 
ζύγρξνλε επξσπατθή νηθνγέλεηα όζνλ 
αθνξά ζην θύιν, ζηηο ζρέζεηο  θαη ζην 
επάγγεικα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Ως μελέτη με θέμα ‘πνπδαίεο γπλαίθεο 
από ην ρώξν ηεο Πνιηηηθήο θαη ηνπ 
Αθηηβηζκνύ, ησλ Δπηζηεκώλ, ηεο Σέρλεο 
θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ΄’. (αλάξηεζε ζε 
stands).



8

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Ωο εξγαζία ζε κνξθή  p.p. Πνπ αθνξά ζηα 
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ.

 Καηαζθεπή ηνπ ‘Γέλδξνπ ηεο δσήο’ : 
παξνπζίαζε ζθέςεσλ θαη ζηόρσλ γηα ηνλ 

εζεινληηζκό θαη ηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα.
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1ο Θεαηρικό Δρώμενο

 Αθνξά ζηα αλδξηθά θαη γπλαηθεία 
επαγγέικαηα

 Τπόζεζε:

Γπν άηνκα (κηα γπλαίθα θαη έλαο άληξαο) 
θάζνληαη ζε έλα ζάιακν αλακνλήο θαη 
πεξηκέλνπλ λα πεξάζνπλ από ζπλέληεπμε,

γηα ηελ θάιπςε κηαο ζέζεο Ηιεθηξνιόγνπ 
Μεραληθνύ ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε
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1ο Θεαηρικό Δρώμενο

 ζπκκεηείραλ νη καζεηέο /ηξηεο:

Κππξαίνο πύξνο, Μαγδαιελνύ Καηεξίλα, 

Παπαλδξένπ Άξεο, Μειηαξά Γεσξγία,                          

(κε ζρνιηαζκνύο από ηελ Κύηξνπ Διεπζεξία)
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2ο Θεαηρικό Δρώμενο

 Αθνξά  ζηελ επηινγή ζπνπδώλ θαη 
επαγγέικαηνο ζηελ εθεβεία.

 Τπόζεζε:

ην θαζηζηηθό ελόο ζπηηηνύ θάζνληαη ν 
παππνύο θαη ε γηαγηά. Ο παηέξαο θαη ε 
κεηέξα κπαίλνπλ κέζα από ηε δνπιεηά. ηε 
ζπλέρεηα αξρίδεη κηα ζπδήηεζε αλάκεζα 
ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο γηα ηα 
επαγγέικαηα πνπ επηζπκνύλ λα 
αθνινπζήζνπλ. Ο έληνλνο δηάινγνο 
θιηκαθώλεηαη αιιά ζην ηέινο ππεξηζρύεη ε 
άπνςε ησλ παηδηώλ.
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2ο Θεαηρικό Δρώμενο

ζπκκεηείραλ νη καζεηέο /ηξηεο:

αξαληνπνύινπ ηέιια, Παπαδόπνπινο 
Μηράιεο,

Ρνπηζάτ  Καηεξίλα,  Βπηηληώηεο Νίθνο,  

Μηραιαθόπνπινο Φώηεο, Παπαλδξένπ 
Αλδξέαο, 

Κύηξνπ Αξεηή, Κππξαίνο πύξνο,

(κε ζρνιηαζκνύο από ηελ Κύηξνπ Διεπζεξία)
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Καλές διακοπές!!!!


