ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΩΛ TAΜΔΩΛ B2, B3 & B4 ΠΡΝ ΔΘΞ/ΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ
ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΑΗΘ. ΙΑΠΘΑΟΗΓΖ «ΣΑΚΔΛΝΗ ΠΡΖ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ»
Ρελ Ξαξαζθεπή 30 Λνεκβξίνπ 2012 νη καζήηξηεο ησλ ηκεκάησλ Β2, Β3 & Β4
ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπλνδεπόκελεο από ηηο θηινιόγνπο ηνπο θ. Αξγπξίνπ Α. &
θ. Αξαζύκνπ Θ., ζπκκεηείραλ ζην εθπ/θό πξόγξακκα «Χαμένοι στη
μετάυραση» ηνπ Ηδξύκαηνο Αηθ. Ιαζθαξίδε κε εηζεγεηή ηνλ παηδαγσγό θαη
γξαθίζηα θ. Γ. Σαηδεπιή.

Πθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πξνζέγγηζε, γλσξηκία θαη αμηνιόγεζε
κεζόδσλ επηθνηλσλίαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ επνρή καο (επνρή ηεο εηθόλαο),
ώζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη θαηόπηλ
λα αμηνινγνύλ ηα πνιιαπιά θαη ζπρλά κπεξδεκέλα κελύκαηα πνπ ιακβάλεη ν
ζύγρξνλνο άλζξσπνο.
Κέζα από παηρλίδηα νκαδνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο, πξνβνιή εηθόλσλ θαη
παξάζεζε πιεξνθνξηώλ κε βησκαηηθή παξέκβαζε, νη καζήηξηεο νδεγήζεθαλ
ζηαδηαθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ζπκβόισλ θαη κελπκάησλ, αιιά θαη ζηε
δεκηνπξγία ηνπ δηθνύ ηνπο κελύκαηνο θαη ινγνηύπνπ.
ΔΛΡΞΩΠΔΗΠ ΚΑΘΖΡΟΗΩΛ
Δληππσζηαζηήθακε από ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλώ αξρηθά καο
παξαμέλεςε ν ηίηινο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα κε ηξόπν δηαζθεδαζηηθό ηαμηδέςακε
ζηνλ θόζκν ηεο επηθνηλσλίαο!
Εώε Ησάλλα, Θνπηζνύπε Ζιηάλα (Β2)

Ζ επίζθεςή καο ζην θηιόμελν ρώξν ηνπ Ηδξύκαηνο Ιαζθαξίδε καο έθαλε λα
θαηαιάβνπκε όηη θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηα πνηθίια
κελύκαηα πνπ ππάξρνπλ γύξσ καο. Ρν πξόγξακκα ζα καο κείλεη αμέραζην!
Εηγγηξίδε Α, Ξαξαζθεπνπνύινπ Α, Σαξηηνπνύινπ-Πηλαλίδνπ Κ. (Β3)

Ήηαλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ πξόγξακκα. Κνπ άξεζε ε ηδέα λα εξγαζηνύκε ζε
ηπραίεο νκάδεο. Κέζα από παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη
επηθνηλσλίαο, θαηαιάβακε πώο ράλνπκε θάπνηα ζηνηρεία ζηε «κεηάθξαζε»
ησλ κελπκάησλ….
Θαλάθε Άλλα (Β2)

Ρν πξόγξακκα καο άξεζε πνιύ, γηαηί ήηαλ δηαζθεδαζηηθό θαη απαηηνύζε λα
δνπιέςνπκε ζε νκάδεο. Ξεξάζακε ηελ ώξα καο επράξηζηα θαη παξάιιεια
θαηαλνήζακε πσο πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθέο ζηελ απνδνρή θάπνηνπ
κελύκαηνο…
Βαξιά Βηβή, Θνπγηνπκηδή Διέλε (Β4)

…Γηαζθέδαζα ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξόγξακκα ηνπ θ. Σαηδεπιή,
γηαηί καο κεηέδσζε ζεηηθή ελέξγεηα, ελζνπζηαζκό θαη δσληάληα. Θα ήζεια
πνιύ λα μαλαβξεζώ ζε έλα δηθό ηνπ πξόγξακκα!
Πηξηκκέλνπ – Καλνύζνπ Καξία (Β4)

Ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο καο ζην Ίδξπκα
Ιαζθαξίδε. Θαηάιαβα θαιύηεξα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνύκε λα πάξνπκε έλα κήλπκα, αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθή κεηάθξαζε πνπ
κπνξνύκε λα θάλνπκε ζε απηό.
Θνύθνπξα Σξηζηίλα (Β4)

Ξαξαθνινύζεζα έλα πξόγξακκα πνιύ δηαζθεδαζηηθό θαη ελδηαθέξνλ. Κε ηνλ
δηθό ηνπ ηξόπν ν θ. Σαηδεπιήο κάο εμήγεζε όηη είλαη αλαγθαίν λα μερσξίδνπκε
ηα πξαγκαηηθά από ηα ςεύηηθα κελύκαηα πνπ καο βνκβαξδίδνπλ…
Πνξώηνπ Άλλα-Καξία (Β4)

…Ήηαλ κία από ηηο θαιύηεξεο εθπ/θέο επηζθέςεηο καο. Ν θ. Σαηδεπιήο ήηαλ
εμαηξεηηθόο! Ξην πνιύ κνπ άξεζε πνπ είδα ηηο δπν θαζεγήηξηέο καο λα παίδνπλ
ζηηο νκάδεο καδί καο ζαλ παηδηά, αιιά θαη ην όηη μεθύγακε γηα ιίγν από ηε
ζρνιηθή αίζνπζα θαη ηα καζήκαηα…
Πηακαηάθε Αθξνδίηε (Β4)

