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Καλοκαίρι… θάλασσα… Ελλάδα!!!

Καλοκαιρινά και άλλα
πανηγύρια Κιμώλου
Η Κίμωλος διατηρεί τη νησιώτικη, κυκλαδίτικη
παράδοση, ακολουθώντας τον ετήσιο εορταστικό
κύκλο με τοπική μουσική, χορό και πολύ κέφι.
Στις 21 Νοεμβρίου είναι η γιορτή της Παναγιάς της
Οδηγήτριας και το έθιμο των εικόνων.
Στις 15 Αυγούστου στο πανηγύρι της Παναγιάς της
Κονόμου διοργανώνεται δημόσιο γλέντι, όπως και στις
20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία και στις 27 Ιουλίου στα
πράσα του Αγίου Παντελεήμονα.
Μικρότερα πανηγύρια είναι στις 26 Ιουλίου της Αγίας
Παρασκευής στο Ξαπλωβούνι και στις 5 Οκτωβρίου
της Οσίας Μεθοδίας.
ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΑΝΕΖΆΚΗ ΚΕΠΠ 2

Τήνος …

Από τους ωραιότερους προορισμούς
είτε για κάποια ολιγοήμερη εκδρομή
είτε για διακοπές…
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Κίνδυνοι του καλοκαιριού και προφυλάξεις
Το καλοκαίρι έφτασε και είναι η ιδανική εποχή για να περάσουμε αρκετό από το χρόνο της ημέρας μας έξω από το σπίτι.
Λόγω της μεγάλης διάρκειας της ημέρας και των ζεστών βραδιών κυκλοφορούμε έξω από το σπίτι αρκετό χρόνο.
Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε.

1. Θερμοπληξία – Ηλίαση

Λέγοντας θερμοπληξία εννοούμε την
αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος
μας πάνω από τους 41oC. Θερμοπληξία
παθαίνουμε όταν καθόμαστε πολύ στον
ήλιο και όταν φοράμε “βαριά” και ζεστά
ρούχα. Το καλοκαίρι δεν πρέπει να
κυκλοφορούμε τις ώρες που έχει πολύ
ζέστη και δεν πρέπει να καθόμαστε στον
ήλιο. Πρέπει να φοράμε ελαφριά ρούχα, καπέλο, να έχουμε νερό
μαζί μας, να κάνουμε δροσερά μπάνια, να πίνουμε χυμούς και να
τρώμε ελαφριά

2. Τσιμπήματα από έντομα

Το καλοκαίρι τα έντομα εκτός από
ενοχλητικά είναι και επικίνδυνα. Τα
τσιμπήματα την εποχή του καλοκαιριού
είναι περισσότερα και για αυτό πρέπει
να προσέχουμε. Χρησιμοποιούμε με
προσοχή εντομοαπωθητικά καλλυντικά,
δεν καθόμαστε σε περιοχές με πολλά
νερά, ποτίζουμε τα λουλούδια τις πρωινές ώρες και δεν
αφήνουμε τα έντομα να πηγαίνουν στις τροφές μας.

3. Θάλασσα και παραλία

Το καλοκαίρι όλοι θέλουμε να
πηγαίνουμε στην θάλασσα και
να περνάμε χρόνο στην παραλία
λόγο της δροσιάς. Πρέπει όμως
να προσέχουμε. Ο κίνδυνος
χτυπήματος και πνιγμού είναι
μεγάλος. Δεν κολυμπάμε στην
θάλασσα όταν έχουμε φάει,
δεν κολυμπάμε πολύ μακριά
από την παραλία. Κολυμπάμε
προσεχτικά χωρίς να ενοχλούμε
τους άλλους λουόμενους,
καθόμαστε σε σκιερό σημείο
και χρησιμοποιούμε αντηλιακές
κρέμες.
Το καλοκαίρι είναι εποχή ξεγνοιασιάς, διακοπών και ξεκούρασης.
Για να μπορέσουμε να το χαρούμε πρέπει να προσέχουμε τον
εαυτό μας, τους συνανθρώπους μας και την φύση.
Μέλλος Ηλίας
Νοσηλευτής Ιδρύματος "Η Θεοτόκος"

Φωτογράφιση στην Πλάκα
Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 φωτογράφησαν την Πλάκα. Θα κάνουν άλλες
δύο φωτογραφίσεις το φθινόπωρο για την έκθεση φωτογραφίας
με θέμα την Πλάκα που θα κάνουν την ερχόμενη Άνοιξη σε χώρο
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.
Συνέντευξη της εθελόντριά μας κυρίας Ελένης Λίγγα
- Κυρία Ελένη φέτος ήσαστε μαζί μας. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε
τι εντυπώσεις έχετε και αν είστε χαρούμενη που μας γνωρίσατε;
-	Ήρθα με σκοπό να κάνω την πρακτική μου άσκηση και από
την στιγμή που σας γνώρισα εσάς και την κυρία Στέλλα
Μακρυγιάννη σας συμπάθησα τόσο πολύ που θα συνεχίσω να
έρχομαι όσο συχνά μπορώ.
- Τι σπουδάζετε;
-	Έχω τελειώσει το τμήμα ιστορίας, είμαι φιλόλογος και φέτος
τελειώνω και τις σπουδές μου στην ειδική αγωγή
- Πως αποφασίσατε να σπουδάσετε ειδική αγωγή;
-	Η ειδική αγωγή είναι κάτι που γνώρισα τα τελευταία χρόνια και
με έχει εντυπωσιάσει γενικότερα αυτός ο χώρος. Επίσης είναι
ένα σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μου, τη διδασκαλία
μαθητών.
- Πόσα χρόνια δουλεύετε σαν δασκάλα;
- Δουλεύω δέκα χρόνια με μαθητές όλων των ηλικιών
- Τι ωράριο έχετε;
-	Από τις τρεις το μεσημέρι έως τις εννιά το βράδυ κάνω
μαθήματα σε φροντιστήριο σε μαθητές γυμνασίου
- Κουράζεστε;
-	Κουράζομαι αρκετά γιατί είμαι συνεχώς έξω από το σπίτι και
πρέπει να φροντίσω και την οικογένειά μου.
- Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!
- Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κι εγώ καλό καλοκαίρι!

Έκθεση κοσμήματος στο Ζάππειο
Η Οδύσσεια της ύλης
Οι ομάδες ΚΕΠΠ 1 και ΚΕΠΠ 2 επισκεφτήκαμε την
έκθεση κοσμήματος Ελλήνων δημιουργών στο Ζάππειο
Μέγαρο. Υπήρχαν κοσμήματα, τα οποία είχανε φτιάξει
χρησιμοποιώντας υλικά από τη φύση όπως ξύλο, πηλό,
σφουγγάρι θάλασσας, όπως και πολύτιμες πέτρες,
μαργαριτάρια, ασήμι και χρυσό.
Αυτή η έκθεση ήταν ξεχωριστή, διαφορετική και μας άρεσε
πάρα πολύ!!!

ΚΕΠΠ 2
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Έκθεση Ντεκουπάζ Athens
Heart ΚΕΠΠ 1
Στο ΚΕΠΠ 1 τα δύο τελευταία χρόνια
κάνουμε έκθεση ντεκουπάζ και
αγιογραφίας όπου όλου δουλεύουμε
με μεράκι και αγάπη για αυτό που
κάνουμε. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος
το αποτέλεσμα της δουλειά μας ήταν κάτι
παραπάνω από πολύ καλό και αυτό το
λέμε έχοντας ακούσει μόνο καλά λόγια
και κριτικές από όσους επισκέφτηκαν
την έκθεση. Βεβαίως χαρήκαμε πάρα
πολύ για αυτό. Ο κόσμος ήταν ευγενικός,
εγκάρδιος αγοράζοντας όλα όσα έργα μας υπήρχαν στην
έκθεση ενισχύοντας έτσι το έργο μας. Από την έκθεση έχουμε τις
ωραιότερες εμπειρίες και αναμνήσεις. Από τα έσοδα της έκθεσης
θα ενισχυθεί και η εκπαιδευτική μας εκδρομή στη Τήνο. Ο χώρος
που μας έδωσε το εμπορικό κέντρο ήταν πάρα πολύ ωραίος και
ταίριαζε πολύ με την έκθεσή μας και ευχαριστούμε πολύ τους
υπεύθυνους του εμπορικού κέντρου. Γνωρίσαμε πολύ κόσμο,
συζητήσαμε, ενημερώσαμε και
Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ! Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε
την προσφορά του φίλου μας πιανίστα Χρήστου Σερμιέ ό οποίος
έδωσε μια ευχάριστη νότα στην εκδήλωσή μας παίζοντας
μελωδίες στο πιάνο του. Μπορούμε λοιπόν να καταφέρουμε
και περισσότερα δουλεύοντας με μεράκι συνεργασία και
αλληλοβοήθεια. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την
εθελόντριά μας κυρία Πετρακάκη που μας βοήθησε σε ό, τι
φτιάξαμε για την έκθεση!

ΟΙ ΝΈΟΙ ΤΟΥ ΚΕΠΠ 1

Βιβλιοθήκη της Βουλής - Καπνεργοστάσιο
Τον Μάρτιο επισκεφτήκαμε και οι δύο ομάδες τη βιβλιοθήκη
της βουλής για να δούμε την έκθεση ‘ Γλωσσόπολις’. Η
ξενάγηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε και συζήτηση με
τις υπεύθυνες της ξενάγησης.

H τελετή αφής της φλόγας των special Olympics φέτος έγινε
στο Ζάππειο. Πήγαμε και την παρακολουθήσαμε. Ήταν πάρα
πολύ ωραία!!! Μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.
Ευχαριστούμε επίσης τις εκπαιδεύτριές μας κυρία Στέλλα
Μακρυγιάννη και Βασιλεία Κατσαούνου όπως και την εθελόντριά
μας κυρία Ελένη Λίγγα που μας συνόδευσαν.

Τέλη Απριλίου επίσης νέοι από το ΚΕΠΠ επισκέφτηκαν
την ημέρα καριέρας για άτομα με αναπηρία στο Γκάζι και
συμμετείχαν στη διαδικασία συνέντευξης με διαφορετικούς
εργοδότες. τους νέους συνόδευαν ο κύριος Γιάννης
Σφυρίδης και η κυρία Στέλλα Μακρυγιάννη. Η εμπειρία που
αποκόμισαν ήταν πολύ σημαντική και ουσιώδης.

Τέλη Φεβρουαρίου υπεύθυνοι από την εταιρία carriera
επισκέφτηκαν το ΚΕΠΠ 2 όπου ενημέρωσαν τους νέους για
θέματα εργασίας, συμπλήρωση βιογραφικού και άλλα, όπως
επίσης συζήτησαν με τους νέους θέματα που προέκυψαν.
Βιωματικά εργάστηκαν και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ
καλό !!!Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες,
να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να εκφράσουν τι θέλουν, να
ερωτούν και να απαντούν.
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!!

Μεσογειακή διατροφή –
υγεία και παράδοση
Φέτος η ομάδα του ΚΕΠΠ 1 ερευνήσαμε
την Μεσογειακή διατροφή και τι σχέση
έχει με την υγεία και την παράδοση
Μάθαμε πάρα πολλά για μια πιο σωστή και υγιεινή διατροφή.
η έρευνά μας περιλαμβάνει και ερωτηματολόγιο το οποίο
απάντησαν 100 ενήλικες. Επίσης στην έρευνά μας μας βοήθησε
ο κύριος Πέτρος Ζαμπάκας διαιτολόγος – διατροφολόγος ως
εξωτερικός συνεργάτης. Παρουσίαση αυτής της έρευνας έγινε
στις 13 Ιουνίου στο Θέατρο του σχολείου μας. Επίσης υπάρχει σε
έντυπο και σε cd.

Παρουσίαση από την κοινωνική υπηρεσία
Στα πλαίσια της δραστηριότητας ‘τραπέζι εργασίας’ και με
θέμα την οικογένεια από το 1950 μέχρι σήμερα οι κυρίες
Σαρκίρη Ιωάννα και Αναστασία Αθανασοπούλου μας
παρουσίασαν τις μορφές οικογένειας. Η ίδια παρουσίαση
έγινε και στην ομάδα του ΚΕΠΠ 1. Όλα όσα μας είπαν ήταν
πολύ ενδιαφέροντα!!!
ΟΜΆΔΕΣ ΚΕΠΠ

Παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος
‘Σινέ σαν άλλοτε’

Φέτος ερευνήσαμε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο του ‘ 50,
του ‘60 και του ’70. Τον ασπρόμαυρο και τον έγχρωμο. Είχαμε τη
χαρά να μας μιλήσει για τον ελληνικό κινηματογράφο ο κύριος
Ιάσωνας Τριανταφυλλίδης κριτικός κινηματογράφου. Όλα όσα
μας είπε ήταν πολύ σημαντικά για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
και τον ευχαριστούμε πολύ!!! Για μας ήταν μια πολύ ξεχωριστή
εμπειρία η συνεργασία μας αυτή μαζί του. Η παρουσίαση αυτού
του project έγινε στις 9 Ιουνίου στην αίθουσα του θεάτρου του
σχολείου μας. Αυτή η έρευνα υπάρχει έντυπη και σε cd.

ΟΜΆΔΑ ΚΕΠΠ 2
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Booling
Η Ομάδα Αυτοεκπροσώπησης προετοίμασε και παρουσίασε
μια εργασία για τον σχολικό εκφοβισμό στους μαθητές του
1ου γυμνασίου Καματερού στις 3 Μαρτίου 2017. Στην ομάδα
συμμετείχαν τέσσερις νέοι από το Κέντρο Επαγγελματικής
Προετοιμασίας και Προώθησης. Συγκεκριμένα παρουσίασαν
και συντόνισαν οι: Παναγιώτης Γ., Σταυρούλα Κ., Αργύρης Π.,
Μάριος Σ., Αργύρης Α. και Φανή Γ.
Παρακολούθησαν και συμμετείχαν δύο τμήματα της γ!
γυμνασίου, οι καθηγητές του, ο κύριος Μπουραντάς Όθωνας
γυμνασιάρχης, η κυρία Σουρανάκη Μαρία υποδιευθύντρια,
και η κυρία Μακρή Δήμητρα σύμβουλος παιδαγωγικής
ευθύνης. Επιπλέον συμμετείχαν οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 και
ΚΕΠΠ2, οι εκπαιδεύτριές τους κυρίες Μακρυγιάννη Στέλλα
και Κατσαούνου Βασιλεία όπως και οι υπεύθυνες τις
αυτοεκπροσώπησης κυρίες Κορογιαννάκη Αφροδίτη και
Μεράβογλου Παρή.
Οι εκπαιδευόμενοι με άνεση και ετοιμότητα
ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της παρουσίασης. Στο
παιχνίδι ρόλων αναπαρέστησαν συμπεριφορές εκφοβισμού
δίνοντας το μήνυμα της ενότητας και της υποστήριξης.
Ο διάλογος με τους μαθητές του γυμνασίου ήταν
εποικοδομητικός και επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα. Οι νέοι
του γυμνασίου με τις ερωτήσεις τους έδειξαν ενδιαφέρον
για θέματα που αφορούσαν το πρόγραμμα και τη λειτουργία
του ‘ΘΕΟΤΟΚΟΣ’ και ήταν θετικοί στην οργάνωση και άλλων
επισκέψεων ή κοινών εκδηλώσεων. Μέσα από τα λόγια τους
το μήνυμα ήταν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και πρέπει να
το σεβόμαστε.
Οι καθηγητές και η σχολική σύμβουλος του 1ου γυμνασίου
συγχάρηκαν τους νέους του ‘ ΘΕΟΤΟΚΟΣ’ και εξέφρασαν
την επιθυμία για συνέχιση αυτής της συνεργασίας των δύο
πλαισίων. Ειδικότερα η σχολική σύμβουλος κυρία Μακρή
τόνισε ότι ήταν εξαιρετική και πρωτοποριακή η παρουσίαση
και γι’ αυτό μας διευκόλυνε να επαναληφθεί και σε άλλα
σχολεία της ευρύτερης περιοχής.
Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
τους νέους και στους συναδέλφους που εργάστηκαν
για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, την κυρία
Μακρυγιάννη και την κυρία Κορογιαννάκη καθώς και την
κυρία Μακρή για τη συνεχή και πολύτιμη στήριξή της στο
έργο μας!
Μεράβογλου Παρή
Λογοπεδικός, Υπεύθυνη Αυτοεκπροσώπησης

Μια ξεχωριστή συνεργασία
Οι εντυπώσεις μας από την συνεργασία που είχαμε με την ομάδα
της κυρίας Μαρίας Αντωνάκη από το τμήμα της Τυποποίησης
ήταν πρωτόγνωρες. Νιώσαμε ότι μπαίνουμε στο ρόλο της
δασκάλας, εκπαιδεύοντας τα παιδιά σε κάτι καινούργιο που
τους άρεσε πάρα πολύ!!! Θέλαμε να έρχονται και να φεύγουν
χαρούμενα και να αισθάνονται δημιουργικά, μαθαίνοντάς τους
την τεχνική του ντεκουπάζ έχοντας τόσο καλούς μαθητές!!!
Και οι δύο ομάδες μείναμε πολύ ευχαριστημένες από αυτή τη
συνεργασία!!!

Ευχαριστούμε
•	Τον κύριο Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη για την συνεργασία μας
στο ερευνητικό μας ημερολόγιο (ΚΕΠΠ 2 )
•	Τον κύριο Πέτρο Ζαμπάκα για τη συνεργασία μας στο
ερευνητικό μας ημερολόγιο (ΚΕΠΠ 1)
• Την εθελόντριά μας κυρία Ελένη Λίγγα
•	Και επίσης την εθελόντρια κυρία Πετρακάκη Βασιλική
•	Τις εθελόντριες μας που μας συνοδεύουν σε εξωτερικές
δράσεις και εκδρομές
• Από την κοινωνική υπηρεσία την κυρία Ιωάννα Σαρκίρη και
Αναστασία Αθανασοπούλου για την παρουσίαση που μας
έκαναν με θέμα την οικογένεια
•	Τον νοσηλευτή κύριο Ηλία Μέλλο για την παρουσίαση με
θέμα “κίνδυνοι του καλοκαιριού”
•	Τον γιατρό εργασίας κύριο Σαμουήλ Ζορμπά για την
παρουσίαση που μας έκανε
• Τον κύριο Παντελή Αργύρη
• Την κυρία Παρί Μεράβογλου
• Την κυρία Βάγια Αρσενοπούλου
• Τον κύριο Γιάννη Σφυρίδη
• Την κυρία Καίτη Κατσούδα
•	Την εκπαιδεύτριές μας κυρίες Στέλλα Μακρυγιάννη και
Βασιλεία Κατσαούνου
• Και όλους όσους μας βοήθησαν φέτος

ΟΜΆΔΑ ΚΕΠΠ 2

Φιλοξενία

Πράξη αρετής. Η υπέρτατη αρετή του ανθρώπου
Με μεγάλη μας χαρά συνεργαστήκαμε φέτος με τους
μαθητές της γ! γυμνασίου του 1ου γυμνασίου Καματερού σε
κοινή δραστηριότητα με θέμα την φιλοξενία από την εποχή
του Όμηρου και συγκεκριμένα από την Οδύσσεια, μέχρι
σήμερα. Δουλέψαμε 7 μήνες πάνω σ΄ αυτό το θέμα το οποίο
συν παρουσιάσαμε στην αίθουσα θεάτρου του σχολείου μας
στις 5 Απριλίου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους από το 1ο γυμνάσιο,
μαθητές, καθηγητές όπως και τους δικούς μας εκπαιδευτές.
Για μας ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και ήταν τέλεια!!!!!!!!

Καλό Καλοκαίρι!!!!!!
Χαρούμενες Διακοπές!!!!!!!
Συντακτική ομάδα:
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