
  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους συνάδερφους Κατερίνα Σαρρή, Άρτεμη Τατσή, Γκέλη Σισμανίδου, Λεωνίδα Κλουκίνα, Ντίνα Ρέππα, Χρήστο Κουζακιώτη & τα παιδιά  τους. 

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 

Ο Κύκλος των Φίλων Μες στη Ζωή       
Μας Θα Χει για Πάντα Μπει. 

Αποχαιρετισμός για το Καλοκαίρι… 
 

T.67    13- 06- 2015 

*Το τραγούδι της φιλίας 
 

Φιλαράκια και τραγούδια 
και παιχνίδια ζωηρά. 

Σαν βρισκόμαστε παρέα 
Τα περνάμε μια χαρά. 

 

Είμαστε - είμαστε εδώ 
Κι όλους σας αγαπώ. 

 

Αν εσύ θα με προσέχεις 
Στα χαμόγελα ανθώ. 

Κράτα με σφιχτά απ’ το χέρι 
Και θα σε φροντίζω εγώ. 

 
Είμαστε - είμαστε εδώ 
Κι όλους σας αγαπώ. 

 

Κάμω να σε λησμονήσω 
Μα η καρδιά μου δεν μπορεί. 
Συ ‘σαι η πρώτη μου παρέα 

Συ και η παντοτινή. 
 

Είμαστε - είμαστε εδώ 
Κι όλους σας αγαπώ. 

 

(ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ όπως το παραδοσιακό 
«Μενεξέδες και Ζουμπούλια») 

…………………………………………………………… 
Έξι τμήματα -4 (Α,Β,Γ,Δ) από το 11

ο
 Δ.Σ. και 2 (Ε) 

από το  63
Ο
 - δημιούργησαν  και εφέτος (2014-15) 

τον «Κύκλο των Φίλων», δηλαδή τις Ομάδες 
Ανάπτυξης Προσωπικών και Κοινωνικών 
Δεξιοτήτων. 
Στόχος όλων των συναδέρφων που δουλέψαμε 
προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν να υπάρχει μια 
πιο Ανοικτή και Εύπλαστη Δομή Δραστηριοτήτων, 
σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές των Κύκλων. 
Καταγράφηκε, λοιπόν, μια Ανοικτή Εξελικτική 
Πορεία, διότι, συχνά, πέρα από τις 
προγραμματισμένες δράσεις του Τμήματος Ένταξης 
και των Υπεύθυνων Τάξης, τα ίδια τα παιδιά 
Οδηγούσαν τον Κύκλο ΤΟΥΣ εκεί που βρίσκονταν 
τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες.  
Ας σημειωθεί, για την ιστορική πλευρά των φετινών  
Κύκλων πως (εκτός, φυσικά, της Α τάξης) όλα τα 
παιδιά είχαν παρακολουθήσει ξανά τον Κύκλο για  
ένα τουλάχιστον προηγούμενο- σχολικό  έτος.  
Αυτή η Συνέχεια / Σταθερότητα σημαίνει πολλά! 
Οι κύκλοι φέτος για πρώτη φορά παρακολούθησαν 
από κοντά τις δράσεις του σχολείου ενώ, στα τέλη 
του έτους (8-12/6)  4 -και 2- κύκλοι συναντήθηκαν 
και «Ζωγράφισαν για τα  Συναισθήματα, 
δημιούργησαν πρωτότυπο Βίντεο με θέμα τη Βία και 
τον Εκφοβισμό, τραγούδησαν σε «Παγκόσμια 
Πρώτη» τα τραγούδια της Φιλίας & του Κύκλου των 
Φίλων*, σε γνωστή μουσική μα με 
προσαρμοσμένους στίχους -στο ΤΕ- και  έκαναν 
κάποιες βασικές ασκήσεις Χαλάρωσης. 
 

Απ’ το Ημερολόγιο και το Απολογιστικό  των Κύκλων  των  Α & Β 
τάξεων ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια απ’  τα θέματα της χρονιάς: 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ- *ΚΑΝΟΝΕΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  

 ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΑΚΟΥΤΑΛΛΟΙ) 

 ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:  

 Χ, Λ, Φ Θ (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ) 

 ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ: Α Ζ (ROLE PLAYING) 

 ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ  
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ (ΥΛΙΚΟ: ΚΑΡΤΕΣ EMOTIONS, LDA) 

 ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΓΩ ΝΙΩΘΩ … ΟΤΑΝ….) 

 ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗ (ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ 

 ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ «ΟΧΙ»;  (ROLE PLAYING) 

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ (1-10) 

 Ο ΦΟΒΟΣ (ΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;) 

 ΦΙΛΙΑ : ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΟΥ 

 Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ 
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ «Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» = ΜΕ ΤΟΝ «ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ» ΕΛΕΦΑΝΤΑ)  

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - (BINGO / ΤΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ 2ΙΣ)  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ: ΣΤΑΣΗ 
ΣΩΜΑΤΟΣ / ΦΩΝΗ, ΤΗΡΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ) 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ   

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
…………………………………………………………………………………….. 

*Ο  Κύκλος των Φίλων 
 

Ο Κύκλος των Φίλων πάει καιρός που παίζει στη σχολή 
Μ’ ένα «ακουτάλλοι», σκέψη μεγάλη και με χαρά τρελή. 
Έχει «εντεκάκια» (παιδάκια) χαλαρά  μ’ ευγενική λαλιά, 

Που ένα τραγούδι πάντα σκαρώνουν για να περνούν καλά. / 
Αχ κύκλε φίλε, πως σ’ αγαπάμε 

Και μαζί σου φόβους νικάμε 
Τις χαρές για σένα κρατάμε 

Ώσπου να ‘ρθει πρωί./ 
Για τους θυμούς μας πάντα μιλάμε, 

Σαν πουλιά ψηλά όλοι πετάμε 
Σαν παιδιά στις λύπες γελάμε 

Γιατί είμαστε μαζί. / 
Τούτος ο κύκλος σέβεται κάθε μικρή φωνή 

Και μας μαθαίνει πως οι στιγμές μας 
Αξίζουν μια ζωή./ 

Ίσως ποτέ δε μάθουμε γλώσσα- αριθμητική 
Μα το ό,τι μένει είναι η αγάπη 

Βαθιά μες στην ψυχή./ 
Μα άκου φίλε,  πάλι μαζί, πάμε από την αρχή 

Κι όταν χρόνος μια μέρα κλείσει και πάει να χαθεί 
Τότε κανένας σε άλλους δρόμους μόνος μην περπατεί 
Γιατί ο κύκλος μες στη ζωή μας θα ‘χει για πάντα μπει./ 

 

(ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ όπως το «Ο κυρ- Αντώνης» σε στίχους Ν. 
Γκάτσου και  μουσική  Μ. Χατζηδάκη)! 

 


