
                            π     Τα παιδιά διαχέουν τη γνώση α παιδιά διαχέουν τη γνώση ιδιά διαχέουν τη γνώση δια παιδιά διαχέουν τη γνώση χέουν τη γνώση τη γνώση γν τη γνώση ώση γνώση 

Ήμασταν κατά τη διάρκεια  ενός project για τη θαλάσσια χελώνα, τη γνωριμία των
παιδιών      π       π  με αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τι μ ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία να κάνο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία για την ρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία στασία

,    π        της, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των όταν σκε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία φτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία καμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία να ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία μ λέξο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία σε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία όλο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία αυτό την ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ικο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία γένε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ια των
π  .αιδιών

Πάντα για εμάς άλλωστε ήταν ζητούμενο η συνεργασία με την οικογένεια , η 
 π     π    π  ανταλλαγή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία α όψε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ων αλλά κυρίως, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των η ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία μ λο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία κή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των στην ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία κ αιδε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υτική και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία 
   π       π   διαδικασία μιας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των και ιστε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία βαθιά ότι ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ι γο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των μ ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύν να
     .συμβάλο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υν θε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τικά στο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία έργο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία μας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 



    -  µπ   π   Η  καλή σχέση σχολείου-οικογένειας µπορεί να επιτευχθεί αν καλή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία σχέση σχο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία λε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ικο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία γένε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ί να ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιτε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υχθε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ί αν
µ   π µ  π  µ   (  δια ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρφωθο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύν δίαυλο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ι ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιτυχη ένης, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ικο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ινωνίας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ταξύ μας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των τα

π      π      αιδιά άλλωστε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία έχο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υν ανάγκη να βλέ ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υν το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των γο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 
π        )   ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία κ αιδε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υτικο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των να συνε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ργάζο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νται για το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία δικό το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των καλό και φαίνε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ται
  π  π µ  π µµ    π  ότι τα ιο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία α ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία λε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία σ ατικά ρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία γρά ατα ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίναι αυτά ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ

π µ      µ   π  .ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ριλα βάνο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υν το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των γο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των στις, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των διαδικασίε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των άθησης, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των των αιδιών

                                   
                                   



Έτσι λοιπόν ζητήσαμε αφού συνεργαστούν με τα παιδιά τους να μας φέρουν 
π     ,  π      ληρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία φο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρίε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των για τη θαλάσσια χε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία λώνα ό ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ στη συνέχε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ια θα τις, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 
π     π     .αρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσιάσο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υν τα ίδια τα αιδιά στο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των συμμαθητές, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 

Δεν ζητήσαμε συγκεκριμένες πληροφορίες ούτε  συγκεκριμένη μορφή .

Τους αφήσαμε την ελευθερία να
αναζητήσουν υλικό ανάλογα με ό,τι θα
τους έκανε π  ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ντύ ωση και

  π  ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσιαστικά θα κάλυ τε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τις, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 
    ανάγκε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των για αναζή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τηση και

π  .α όκτηση γνώσε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ων

                                               



 Το υλικό θα μπορούσε να είχε ποικίλη μορφή.

 Αρχεία ήχου και εικόνας 

 Έντυπο 

 Τρισδιάστατο 

 Ανάγλυφο (που θα εξυπηρετούσε ίσως και το αισθητηριακό κομμάτι )

 με λίγα λόγια τους δώσαμε την ελευθερία να πρωτοτυπήσουν   κα παιδιά διαχέουν τη γνώση ι ν τη γνώση α παιδιά διαχέουν τη γνώση 
     πδη γνώση μιουργήσουν τη γνώση τη γνώση δική τους ξεχωριστή παρουσίαση ξεχωριστή α παιδιά διαχέουν τη γνώση ρουσία παιδιά διαχέουν τη γνώση ση γνώση 



             Υλικό πέρα από κάθε προσδοκία 

Δεν φανταζόμασταν ποτέ όμως ότι σε λίγο θα      ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίχαμε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία στα χέρια μας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των τόσο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία 
π    ,     π .λο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ύσιο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία και ξε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία χωριστό υλικό δο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία σμένο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία με αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τόσο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υφάνταστο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία τρό ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία 

 Χελώνες με διάφορα υλικά, προσομοίωση του    , κύκλο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ της, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ζωή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 
,  ,  ,   φωτο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία γραφίε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των φυσικό υλικό κατασκε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υές, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των τρισδιάστατε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των μηνύματα για

 π  , π π  π       την ρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία στασία το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιτρα έζια αιχνίδια για τη θαλάσσια χε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία λώνα
   .και τόσα άλλα



Τα παιδιά διαχέουν τη γνώση 

Αυτό όμως που μας συγκίνησε        π   ή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ταν όταν τα ίδια τα αιδιά
π ,        π .  αρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσίαζαν όσα ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ίχαν ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιμάσε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ι στ άλλα αιδιά

     Επειδή ακριβώς συμμετείχαν και τα ίδια στη   δημιο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υργία των
π  ,    , , π  αρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσιάσε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ων αυτών ένιωθαν τόση χαρά ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νθο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσιασμό ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία μ ιστο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία σύνη

     π       στο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ν ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των και τα αρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσίαζαν με αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία μία σο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία βαρότητα αλλά και
π  π      .ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ρηφάνια ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ θα ζή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία λε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία καθένας, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των 

Το πιο μαγικό ήταν ότι κέρδισαν και το     π   ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία νδιαφέρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ν των φίλων το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των ο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υ όλο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία 
π   ,     π    ε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ριέργε αυτή και το τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ια άγγιζαν ρώταγαν άνο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία ιγαν τα μάτια διά λατα για όσα

 π   πτο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υς, όταν σκεφτήκαμε να εμπλέξουμε σε όλο αυτό την οικογένεια των αρο τι μπορούμε να κάνουμε για την  προστασία υσίαζαν τα αιδιά

















                      
                    Από την ομάδα του 3ου Παιδικού Σταθμού Δ. Βύρωνα 

                                                                ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 



                   


