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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια με την καθιέρωση του μαθήματος της
ευέλικτης ζώνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο
αντίστοιχο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πιστοποιείται μια
προσπάθεια που γίνεται κατά της αποπλαισίωσης της σχολικής
γνώσης από την καθημερινή ζωή των μαθητών και μαθητριών.
Η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα του
παιδιού και τις πραγματικές, καθημερινές καταστάσεις
ενεργοποιεί τα κίνητρα των παιδιών και προσδίδει νόημα στη
σχολική γνώση, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας του
σχολείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας
των παιδιών είναι τα στοιχεία που θα ουσιαστικοποιήσουν τη
μάθηση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτονομίας του
παιδιού.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο , στα πλαίσια του μαθήματος της
Ευέλικτης Ζώνης, στο Α΄ τμήμα του Δημοτικό Σχολείο
Σεβαστής του Ν, Πιερίας, στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού
έτους 2008-09, έγινε από τους μαθητές και μαθήτριες της τάξης,
με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Ανατολής Παντελίδου,
εργασία με θέμα την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η απόκτηση γνώσεων,
αξιών και στάσεων που επιτρέπει το μαθητή και τη μαθήτρια
να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει, σε κάποιο βαθμό να
προβλέπει τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις στο φυσικό
περιβάλλον που αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Έτσι τα παιδιά
συνειδητοποιούν την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα της υγιούς
ανάπτυξης
του πλανήτη μας. Συγχρόνως δημιουργείται μια
σφαιρική αντίληψη για τη ζωή που συμβάλλει στην απόκτηση
περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσα από την συνειδητοποίηση
της αξίας που έχει η ανακύκλωση για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο.
Παράλληλα με το γενικό σκοπό
της εργασίας αυτής
συνυπάρχουν και οι επιμέρους στόχοι της όπως:
• Η προετοιμασία και οργάνωση του προφορικού και
γραπτού λόγου, αφού δημιουργηθεί ένα πλάνο συζήτησης
και καταγραφούν σύντομα σχόλια, που θα διευκολύνουν
τα παιδιά να παρουσιάσουν την εργασία τους στην τάξη.
• Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου να βασίζεται
στην ατομική αλλά περισσότερο στην λεκτική
αλληλεπίδραση στην ομάδα.
• Η κατανόηση της δομής ενός κειμένου ανάλογα με το
είδος του λόγου που χρησιμοποιείται και η αναπαραγωγή
της δομής αυτής σε ασκήσεις προσομοιωμένες στην
κοινωνική πραγματικότητα.
• Η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και
ικανοτήτων.
• Η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών
και την αποδεικτική διαδικασία.
• Η ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και
δυνατότητα εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των
μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.
• Η ανάπτυξη εικαστικών, αισθητικών και καλλιτεχνικών
δεξιοτήτων, χειροκατασκευαστικών γενικά ικανοτήτων

2

και η εξοικείωση τους με τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογία.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Η εργασία αυτή έγινε σε τάξη διθέσιου δημοτικού σχολείου,
που αποτελείται από έξι παιδιά, ένα εκ των οποίων φοιτά στην
Α΄ τάξη του δημοτικού και ονομάζεται Θανάσης
Χατζημιχαϊλίδης , δυο στην Β΄ τάξη- οι Χάρης Θεοδωρίδης και
Σταύρος Παπαδόπουλος- και τρία στην Δ΄ τάξη- οι
Κωνσταντίνα Ηλβανίδου, Ηλίας Κουμπρίδης και Αναστασία
Χατζημιχαϊλίδου.
Η επιλογή του θέματος της εργασίας αυτής έγινε με την αφορμή
ομώνυμων ενοτήτων που συναντήθηκαν στα σχολικά βιβλία,
που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση και εμπέδωση της
ελληνικής γλώσσας και την μελέτη του περιβάλλοντος.
Η εργασία χωρίστηκε στις εξής υποενότητες:
Τι είναι η ανακύκλωση;
Ποια είναι η αξία της ανακύκλωσης;
Ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν;
Πως γίνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης;
Πως μπορούμε
ανακύκλωση;

και πρέπει να συμμετέχουμε στην
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Οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης όντας ολιγάριθμοι
δούλεψαν ως μια ομάδα, η οποία αποτέλεσε με βάση τα
υπάρχοντα δεδομένα, ανομοιογενή .
Όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οι δραστηριότητες
του σχεδίου εργασίας επικεντρώθηκαν κυρίως στην αίθουσα
διδασκαλίας, της οποία η μεγάλη χωρητικότητα συνέβαλε και
βοήθησε σημαντικά στην επιτυχή διεκπαιρέωση της εργασίας.
Η αίθουσα αυτή είναι διαχωρισμένη ως εξής: στην αριστερή
πλευρά και δίπλα στα παράθυρα τοποθετήθηκαν και παρέμειναν
τα θρανία σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η δεξιά
πλευρά αποτέλεσε ένα ξεχωριστό τομέα, αυτόν των γενικών
δραστηριοτήτων, οποίος επικεντρώνεται
στο χώρο της
σχολικής, παιδικής βιβλιοθήκης της τάξης. Μπροστά από την
βιβλιοθήκη υπήρξε το τραπεζάκι γενικών δραστηριοτήτων,
όπου και τα έξη παιδιά κάθονταν όλα μαζί. Δίπλα στη
βιβλιοθήκη βρίσκονταν ο Η/Υ, επάνω από τη βιβλιοθήκη
βρίσκονταν η τηλεόραση με τη συσκευή DVD και στους
τοίχους που βρίσκονταν δεξιά, αριστερά και πίσω αναρτιόνταν
οι εργασίες των παιδιών. Τους δυο τομείς της τάξης ένωναν ο
πίνακας και απέναντι μια ντουλάπα με υλικό, όπως χάρακες,
χάρτες, και ένα ομοίωμα ανθρώπινου σώματος, τα οποία
χρησιμοποιούνταν σε πολλές δραστηριότητες. Πρέπει να
αναφερθεί ότι ο χώρος των γενικών δραστηριοτήτων ήταν ο πιο
ελκυστικός για τα παιδιά και ήταν αυτός στον οποίο
επιτελούνταν οι περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
της εργασίας της ανακύκλωσης.

Η εργασία ξεκίνησε καταστρώνοντας πρώτα ένα γενικό πλάνο –
πρόγραμμα για την σειρά και την διαδοχή των ενεργειών που θα
ακολουθηθούν. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
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Η αναζήτηση στοιχείων έγινε από:
9 σχολικά βιβλία και εγχειρίδια όπως αυτά της
νεοελληνικής γλώσσας
και της μελέτης του
περιβάλλοντος
9 βιβλία της παιδικής σχολικής βιβλιοθήκης, τόσο
λογοτεχνικά όσο και γενικών γνώσεων
9 ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το θέμα
9 ιστοσελίδες του διαδικτύου σχετικές με το θέμα
Οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης, έχοντας συλλέξει το
κυρίως υλικό που θα χρειαστούν δραστηριοποιούνται,
βασισμένοι πάντα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και μεθόδου
μάθησης τις οποίες και ακολούθησαν.
Μια από αυτές είναι και η τεχνική του αυτοσχεδιασμού, με την
οποία τα παιδιά ασκούνται στην παραγωγή προφορικού και
γραπτού λόγου, μέσα από τη βίωση καταστάσεων της
καθημερινής ζωής.
Επίσης κύρια και πολύ σημαντική έως καθοριστική μέθοδος
διδασκαλίας που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική.
Με αντίστοιχες δραστηριότητες επιδιώχθηκε η συνεργατική
μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης των μαθητών και μαθητριών,
ώστε να εξασφαλιστεί η επικοινωνία, η ισότιμη και ενεργή
συμμετοχή των παιδιών στην τάξη.
Ακόμη, με τη ανάπτυξη ενοτήτων τα παιδιά προσπάθησαν να
καλύψουν την ανάγκη τους να χειριστούν διάφορα είδη λόγου,
είτε ως κείμενα επεξεργασίας, είτε ως κείμενα που καλείται ή
επιθυμεί να καλύψει το ίδιο. Αυτά καλύπτουν τα συνηθέστερα
είδη λόγου, δηλαδή του αναφορικού (αφήγηση, περιγραφή,
ανακοίνωση) και του κατευθυντήριου (πρόσκληση, οδηγία,
επιχειρηματολογία).
Ο ρόλος της δασκάλας υπήρξε όσο το δυνατόν
καθοδηγητικός, εμψυχωτικός, συντονιστικός. Η ίδια
προσπάθησε να αποδώσει στις παρεμβάσεις της συμβουλευτικό
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και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Στα πλαίσια της προετοιμασίας
της για μια αποτελεσματική παρέμβαση στη διδακτική
διεργασία, προγραμμάτισε εναλλακτικά σχέδια εργασίας
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της τάξης, που αποτέλεσαν
οδηγό, έχοντας μια ευελιξία, και όχι υποχρεωτικό άξονα
εργασίας. Ωστόσο η καθοδήγηση ήταν τέτοια, με καταιγισμό
ερωτήσεων και ερεθισμάτων, ώστε να επιτευχθεί η εκμαίευση
καθοριστικών, για την αποπεράτωση της εργασίας,
συμπερασμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η δασκάλα είχε την
συμπαράσταση και την διακριτή και όμως ουσιαστική βοήθεια
του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συνέθεσαν τις εξής εργασίες:
 Περιέγραψαν την διαδικασία της ανακύκλωσης και των
σχετικών ενοτήτων στα σύνθετα κολλάζ, όπου εικόνα και
μικρά κείμενα αποτελούν μια πιο ολοκληρωμένη
παρουσίαση.
 Έφτιαξαν ζωγραφιές και απλά κολλάζ σχετικά με το θέμα
και τις ενότητες που ασχολήθηκαν
 Συνέθεσαν ένα παραμύθι στο οποίο παρουσιάζουν και
αφηγούνται την ιστορία- περιπέτεια ενός αντικειμένου
προς ανακύκλωση.
 Υποδύθηκαν τον ρόλο τόσο αυτού όσο και άλλων
ανάλογων αντικειμένων, με διαφορετική εκτέλεση το κάθε
παιδί βάζοντας το καθένα το δικό του στίγμα ανάλογα τα
όσα έχει εισπράξει.
 Σκηνοθέτησαν ένα θεατρικό διάλογο με ήρωες
αντικείμενα και υλικά προς ανακύκλωση, έχοντας
συνθέσει τα ίδια τα παιδιά και τους διαλόγους.
 Κατασκεύασαν τα κουστούμια της θεατρικής πράξης που
ετοίμασαν.
 Ανακοίνωσαν τα συμπεράσματά τους σε χαρτόνι, όπως
επίσης και τρόπους και οδηγίες με τις οποίες ο κάθε
άνθρωπος μπορεί να συμμετάσχει καθοριστικά στην
ανακύκλωση.
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 Πραγματοποίησαν ένα πείραμα στην τάξη που
σχετίζονταν με την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού, με
έναυσμα ανάλογη ενότητα στο βιβλίο «Βοήθεια!..
Σκουπίδια!...Σώστε με!...», της Ελένης Αρτζανίδου.
 Επίσης θέλοντας να παρουσιάσουν την εργασία τους σε
ένα ευρύτερο κοινό, συνέθεσαν την πρόσκληση την οποία
και μοίρασαν.
 Ακόμα συνέθεσαν και ένα φυλλάδιο για το κοινό που θα
παραβρίσκονταν στην παρουσίαση, με προτάσεις για
συμμετοχή του στην ανακύκλωση.
 Στο τέλος της εργασίας μοιράστηκε από την δασκάλα ένα
φυλλάδιο στα παιδιά, όπου καλούνταν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σχετικές με το θέμα και με όσα ασχολήθηκαν,
σαν σε έκθεση ιδεών που λειτουργούσε σαν
αυτοαξιολόγηση για τα ίδια.
(Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας
προαναφερόμενες εργασίες των παιδιών)

εργασίας

παρουσιάζονται

οι

Στη διάρκεια των διεργασιών, ως μουσική υπόκρουση στη
τάξη ακούγονταν συχνά το τραγούδι του Φιλλίπου
Πλιάτσικα, «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», το
οποίο υπάρχει σε υποφάκελο στην εργασία.
Αφού τα παιδιά κατέκτησαν μια σοβαρή άποψη για το θέμα
αποφασίστηκε, όπως εν συντομία αναφέρθηκε παραπάνω, να
παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους κι όλες τις εργασίες που
έκαναν τόσο στη τάξη τους, όσο στα παιδιά του υπόλοιπου
σχολείου αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό θα το
αποτελούσαν άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, της
διεύθυνσης εκπαίδευσης, με αντιπροσώπους τον προϊστάμενο
κύριο Δημήτρη Τζήκα και το σχολικό σύμβουλο κύριο
Κωνσταντίνο Δαραή και της τοπικής αρχής με αντιπρόσωπο τον
δήμαρχό της Νικόλαο Αβραμίδη.
Η παρουσίαση έγινε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 στην
αίθουσα του Α΄ τμήματος στο Δημοτικό Σχολείο Σεβαστής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Πλάνο εργασίας
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Α) κολλάζ που συνοδεύεται από τα παρακάτω κείμενα
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Β) κολλάζ με ακόλουθο κείμενο

11

12

Γ) κολλάζ
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Δ) ζωγραφιές
α.
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β.

15

γ.

γ.

16

δ.

δ.
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Ε) Το παραμύθι...
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ΣΤ) Διάλογοι θεατρικού έργου.

β. Στον υποφάκελο «φωτογραφίες παιδιών» φαίνονται και τα
κουστούμια τους που φτιάχτηκαν από χαρτόνι.

19

Ζ. Στον υποφάκελο με τις φωτογραφίες φαίνονται επίσης και τα
χαρτόνια στα οποία τα παιδιά έγραψαν τα συμπεράσματά τους
και τις προτάσεις για το πώς μπορούμε όλοι οι πολίτες να
βοηθήσουμε στην προσπάθεια της ανακύκλωσης. Τα χαρτόνια
αυτά μαζί με τις εργασίες των παιδιών έχουν αναρτηθεί σε
εμφανές σημείο της τάξης.
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Η. Πείραμα
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Θ. Οι προτάσεις αυτές έχουν μεταφερθεί και σε κόλλες Α4 με
σκοπό να μοιραστούν σε συμμαθητές/τριες, στο οικογενειακό
περιβάλλον και στο κοινό που θα παρακολουθούσε τη
παρουσίαση της εργασίας.
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Ι. Η πρόσκληση
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ΙΑ. Η παρουσίαση, βιντεοσκοπημένη, υπάρχει σε ξεχωριστό
υποφάκελο στην εργασία.
Επίσης η παρουσίαση ξεκίνησε με εισήγηση που έκανε
μαθήτρια της τάξης, στην οποία εισήγηση–λόγο παρουσιάζεται
στο κοινό η σειρά με την οποία πραγματώνονται οι
δραστηριότητες της παρουσίασης της εργασίας.
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ΛΟΓΟΣ
Καλημέρα σας αξιότιμοι και αξιότιμες καλεσμένοι και καλεσμένες
μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας.
Τα παιδιά του τμήματός μας ασχολήθηκαν με το σημαντικό θέμα της
ανακύκλωσης στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης.
Ήταν κάτι που μας ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα γιατί η ανακύκλωση
είναι η λιγότερο πιο εύκολη αλλά και πολύ σημαντική ενέργεια που
μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε και προστατέψουμε
το περιβάλλον μας.
Ο συμμαθητής μας Ηλίας Κουμπρίδης

και η συμμαθήτριά μας

Κωνσταντίνα Ηλβανίδου θα μας πουν λίγα πράγματα για το τι είναι η
ανακύκλωση και τι κερδίζουμε από αυτήν…
( θα διαβάσει ο Ηλίας και η Κωνσταντίνα)

Άρα ανακυκλώνοντας το χαρτί οι άνθρωποι προστατεύουν τα δάση
που καθημερινά εξαφανίζονται λόγω αυξημένης υλοτομίας.
Ξέρετε ότι για να φτιάξουμε 1 κιλό αλουμίνιο χρειάζονται 4 κιλά
βωξίτη που είναι ένα ορυκτό της γης και για να φτιαχτεί ένα αλουμινένιο
κουτί χρειάζεται τόση ηλεκτρική ενέργεια όσο για να ανάβει μία λάμπα
για 5 ώρες.
Ανάλογη

ενέργεια

χρειάζονται

τα

γυάλινα

και

πλαστικά

αντικείμενα τα οποία αν δεν ανακυκλωθούν θα χρειαστούν κάποια
εκατομμύρια χρόνια για να διαλυθούν από τη γη.
Από τα λίγα αυτά στοιχεία μπορείτε να καταλάβετε πόσο
σημαντική είναι η ανακύκλωση σαν ενέργεια και κομμάτι της ζωής μας.
Έτσι τα παιδιά κάναμε τις εξής ενέργειες:
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 Αποτυπώσαμε στο χαρτί την ανακύκλωση και τα οφέλη της όπως
την φανταζόμαστε και κάναμε μια δική μας έκθεση που μπορείτε
να δείτε και μόνοι σας.
 Κάναμε προτάσεις για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι την
ανακύκλωση ( διαβάζουμε το χαρτόνι )
 Φανταστήκαμε μία ιστοριούλα για το πόσο άσχημα θα ένιωθαν τα

σκουπίδια της ανακύκλωσης σε άλλο κοινό κάδο.( διαβάζουμε το
παραμύθι )

 Κάναμε ένα θεατρικό έργο για να σας παρουσιάσουμε άμεσα και
με φαντασία αυτά που καταλάβαμε ( παίζουμε το έργο )

Ελπίζουμε να σας μεταφέραμε την αξία της ανακύκλωσης
Ευχαριστούμε.
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ΙΒ. Αποκόμματα εφημερίδων όπου δημοσιεύτηκε η εργασία των
παιδιών.
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ΙΓ) Έκθεση ιδεών – Αυτοαξιολόγηση μαθητών
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην διάρκεια των δυόμιση μηνών του σχεδίου εργασίας τα
παιδιά εργάστηκαν με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση.
Αποκόμισαν γνώσεις , πλούτισαν το λεξιλόγιό τους, έζησαν
γόνιμες εμπειρίες, ευαισθητοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική
μόλυνση και συνειδητοποίησαν την ανάγκη της ανακύκλωσης,
ως τρόπο και στάση ζωής.
Με τη λήξη του προγράμματος έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά
 Κατανόησαν την αξία της ανακύκλωσης.
 Έζησαν στιγμές δημιουργικότητας φτιάχνοντας το δικό
τους θεατρικό έργο, το δικό τους παραμύθι, το δικό
τους ανακυκλωμένο χαρτόνι..
 Συνειδητοποίησαν τα διαφορετικά είδη λόγου.
 Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβάλλοντος.
 Έζησαν στιγμές χαράς, συνεργασίας, επικοινωνίας στην
τάξη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο επίλογος της εργασίας αυτής δεν θα μπορούσε να αποκλίνει
από τον επίλογο της παρουσίασης της ίδιας της εργασίας, με την
εξής λιτή κατακλείδα της εκπαιδευτικού:
«Οποιαδήποτε προσπάθεια και πρωτοβουλία γίνεται πέρα των
σχολικών βιβλίων, δίνει περισσότερα κίνητρα στα παιδιά, η
μάθηση γίνεται πιο βιωματική, η ένταξη στην κοινωνία και στα
νέα δεδομένα της κοινωνίας είναι αμεσότερη και καλύτερη.»
Τα παιδιά του Α΄ τμήματος Δημ. .Σχολείου Σεβαστής Πιερίας
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
el.wikipedia.org/wiki/Ανακύκλωση
www.aluminium.gr

www.anakyklosi.com.gr/
www.buildings.gr/greek/aiforos/recycling/recycling.htm
www.diaxeiristis.com
www.epikairo.gr

www.greenpeace.org/greece
www.herrco.gr/web/pages
www.planetearth.gr

Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν εκτός των σχολικά των μαθητών ήταν:
Αλαχιώτης Στ., Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης- ,
ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2001
Αρτζανίδου Ελ., Βοήθεια!...Σκουπίδια….Σώστε με!., εκδ. Ωρίων , Αθήνα
2007
Ιντζίδης Ευαγ. & άλλοι, Τα απίθανα μολύβια- Βιβλίο του ΔασκάλουΟΕΔΒ 2006.
Καργιωτάκη Γ., Μαθηματικά ΄Β - Βιβλίο του Δασκάλου- ΟΕΔΒ 2006.,
Καργιωτάκη Γ., Μαθηματικά ΄Δ- Βιβλίο του Δασκάλου- ΟΕΔΒ 2006
Χατζημανώλη Αν., Τα δέκα πρόσωπα της εκπαίδευσης, εκδ. Κίρκη.
Θεσσαλονίκη 2006
Χατζημανώλη Αν.,
Θεσσαλονίκη 2006

Περιβάλλον

Χατζημανώλη Αν.,
Θεσσαλονίκη 2006

Σκουπίδια

και
και

Οικολογία,

εκδ.

Κίρκη.

Ανακύκλωση,.

εκδ.

Κίρκη.

Ανατολή Παντελίδου
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
1ο Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας
Πλ. Ελευθερίας 4
6977708332 – 23510 30124
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
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Ο Δήμαρχος Κορινού

Ο Προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Πιερίας,
κ. Δημήτρης Τζήκας
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