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Διεσθσμςέπ/μςοιεπ, Ποξψρςάμεμεπ και 
Δκπαιδεσςικξύπ Νηπιαγχγείχμ και 
Δημξςικώμ υξλείχμ Π.Δ. Υλώοιμαπ 
 
 
Πεοιτεοειακήπ Διεύθσμρηπ Ποχςξβάθμιαπ 
και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δσςικήπ 
Μακεδξμίαπ 

 

ΘΕΜΑ: 

 

ΠΑΡΑΣΑΗ Μαθητικού Διαγωμισμού Υιλοζωίας της Διεύθυμσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υλώριμας για τομ μήμα Οκτώβριο 2022, 
με τίτλο «υμβιώμομτας με τα ζώα». 

 
     
Με ατξομή ςξμ εξοςαρμό ςηπ Παγκόρμιαπ ημέοαπ ςχμ ζώχμ ρςιπ 4 Οκςχβοίξσ κάθε έςξσπ, η Διεύθσμρη 
Ποχςξβάθμια Δκπαίδεσρηπ Υλώοιμαπ και η Τπεύθσμη υξλικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ ρσμδιξογαμώμξσμ μαζί 
με ςξσπ ακόλξσθξσπ τξοείπ: 
 
Πεοιτεοειακή Διεύθσμρη Ποχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, 
Αμςιπεοιτέοεια Π.Δ. Υλώοιμαπ,  
Δήμξ Υλώοιμαπ, Δήμξ Αμσμςαίξσ και Δήμξ Ποερπώμ,  
Γοατείξ Δθελξμςιρμξύ Δήμξσ Υλώοιμαπ 
σμςξμίρςοιεπ/ρςέπ Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ ςξσ ΠΔΚΔ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, κ. Κχμρςαμςία Βαψοιμξύ, κ. 
Αμαρςαρία Κχρςελίδξσ, κ. Ιχάμμη Παπαδέλη, κ. Αθαμάριξ Μαλέςρκξ, 
ύλλξγξ Δκπαιδεσςικώμ Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Υλώοιμαπ 
ύλλξγξ Δκπαιδεσςικώμ Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Αμσμςαίξσ 
 
μια ρειοά από δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ για ςημ ποξρςαρία και ςξμ ρεβαρμό ςχμ ζώχμ, ξι ξπξίεπ θα 
απεσθύμξμςαι ρε μαθηςέπ/ςοιεπ ςχμ Νηπιαγχγείχμ και ςχμ Δημξςικώμ υξλείχμ ςηπ Ποχςξβάθμιαπ 
Δκπαίδεσρηπ Υλώοιμαπ, καθιρςώμςαπ ςξμ Οκςώβοιξ χπ «Μήμα Υιλοζωίας».  

κξπόπ ςχμ δοάρεχμ είμαι: 

 Να βελςιώρει ςα ποόςσπα ςηπ καλήπ ρσμβίχρηπ ςχμ αμθοώπχμ με ςα ζώα και μα ποξαγάγει ςη 
Υιλξζχία και ςημ καλή ρσμπεοιτξοά απέμαμςι ρςα ζώα χπ μια ανιακή διάρςαρη ςξσ πξλιςιρμξύ 
μαπ.   

 Να αμαδείνει ςη διαυοξμική, ποόςσπη, ασθεμςική, ρυέρη ςξσ αμθοώπξσ με ςα ζώα, η ξπξία  είμαι 
μια ποχςαουική ρυέρη, σπαγξοεσμέμη από ςημ ίδια ςη τύρη, ετόρξμ από ςημ αουή ςηπ 
αμθοώπιμηπ ιρςξοίαπ ρσμπξοεσόμαρςε με ςα ζώα και είμαρςε μαζί με ασςά τιλξνεμξύμεμξι ρςξμ 
πλαμήςη μαπ μαζί με εκαςξμμύοια άλλεπ μξοτέπ ζχήπ, ςιπ ξπξίεπ ξτείλξσμε μα ρεβόμαρςε και μα 
ποξρςαςεύξσμε. 

 Να κάμει ρσμειδηςή ςη ρημαρία ςχμ ζώχμ ρςη ζχή ςξσ αμθοώπξσ, γιαςί, από καςαβξλήπ ςηπ 
αμθοχπόςηςαπ, ςα ζώα απξςελξύμ ρημαμςικόςαςξσπ παοάγξμςεπ για ςημ επιβίχρη, ςημ εσημεοία 
και ςημ ενέλινη ςξσ αμθοώπιμξσ γέμξσπ. Σα υοηριμξπξιξύμε καθημεοιμά για ςημ παοαγχγή 
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ςοξτήπ, για ςη διεκπεοαίχρη εογαριώμ, ακόμα και για ςημ πξλύςιμη ρσμςοξτιά, ςημ ξπξία 
μπξοξύμ μα ποξρτέοξσμ, πξσ ρε πληθώοα πεοιπςώρεχμ λειςξσογεί ιαμαςικά και λσςοχςικά. Δίμαι 
γεγξμόπ πχπ δίυχπ ςημ παοξσρία ςχμ ζώχμ η διαβίχρή μαπ πάμχ ρςξμ πλαμήςη θα ήςαμ αδύμαςη.  

 Να ςξμίρει όςι η ρυέρη ςξσ αμθοώπξσ με ςα ζώα έυει νεπεοάρει ςα ρςεμά όοια ςηπ υοηριμόςηςαπ 
για ςημ επιβίχρη και ξ δερμόπ μεςανύ αμθοώπξσ και ζώξσ είμαι μια αμτίδοξμα χτέλιμη και 
δσμαμική ρυέρη, πξσ επηοεάζεςαι από ρσμπεοιτξοέπ απαοαίςηςεπ για ςημ σγεία και ςημ εσενία και 
ςχμ δύξ. Σα ξτέλη από ςημ καςξυή ή ςημ αλληλεπίδοαρη με ςα ζώα είμαι εναιοεςικά ρημαμςικά. 
Ο δερμόπ ςξσ παιδιξύ με ςα ζώα ρυεςίζεςαι με ςη θεςική ρσμαιρθημαςική λειςξσογία ςξσ, με ςημ 
εμίρυσρη ςηπ ασςξεκςίμηρήπ ςξσ και ςημ κξιμχμική και γμχρςική ςξσ αμάπςσνη. Διδικόςεοα για ςα 
παιδιά με αμαπηοία η παοξσρία εμόπ ζώξσ και ξ δερμόπ μαζί ςξσ είμαι καςαλσςικήπ ρημαρίαπ.  

ςξ πλαίριξ ασςό ποξςείμεςαι η διξογάμχρη Μαθητικού Διαγωμισμού για μαθήςοιεπ και μαθηςέπ ςχμ 
Νηπιαγχγείχμ και ςχμ Δημξςικώμ υξλείχμ ςηπ Διεύθσμρηπ Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Υλώοιμαπ, με 
θέμα: 

«σμβιώμξμςαπ με ςα ζώα» 
  
Σα ρυξλεία μπξοξύμ μα σπξβάλξσμ χπ ςελικά ποξψόμςα διάτξοεπ μαθηςικέπ δημιξσογίεπ, ρύμτχμα με ςιπ 
παοακάςχ καςηγξοίεπ:  
 

1. Δικαρςικό έογξ (ζχγοατιά, ατίρα, ρκίςρξ) ρε μέγεθξπ Α3, με όπξια ςευμική ή σλικό επιθσμξύμ 
(κξλάζ, ζχγοατική με μαοκαδόοξσπ, νσλξμπξγιέπ, ςέμπεοεπ, φητιακέπ ζχγοατιέπ, κλπ.) 

2. σγγοατή κειμέμξσ – δξκιμίξσ με θέμα «Σξ ζώξ πξσ αγαπώ» μέυοι 1.000 λένειπ.  

3. σγγοατή παοαμσθιξύ με ποχςαγχμιρςέπ αμθοώπξσπ και ζώα, μέυοι 1000 λένειπ. 

4. Δημιξσογία πξιήμαςξπ με θέμα ςα ζώα μέυοι 30-35 ρςίυξσπ (έμμεςοξ ή με ελεύθεοξ ρςίυξ).  

5. Μξσρική ρύμθερη (ξλξκληοχμέμξ ςοαγξύδι ή μξσρική διαρκεσή ή μελξπξίηρη γμχρςξύ 
πξιήμαςξπ) ρε μξοτή MP3. 

6. πξς εσαιρθηςξπξίηρηπ για ςημ ποξρςαρία και ςξμ ρεβαρμό ςχμ ζώχμ μικοήπ διάοκειαπ έχπ 2 
λεπςώμ, ρε μξοτή MP3 ή ΜΡ4. 

7. Σαιμία μικοξύ μήκξσπ διάοκειαπ έχπ 5 λεπςώμ, ρε μξοτή MP3 ή ΜΡ4 με ζχγοατιέπ, εικόμεπ ή 
ρκίςρα με θέμα ςα ζώα, ςη ρυέρη ςξσπ με ςξμ άμθοχπξ και ςιπ σπξυοεώρειπ μαπ απέμαμςι ρε ασςά. 

 
Οι παοαπάμχ καςηγξοίεπ θα πεοιλαμβάμξσμ ςιπ ηλικιακέπ σπξκαςηγξοίεπ: 

 Έογα μαθηςώμ/ςοιώμ Νηπιαγχγείξσ 

 Έογα μαθηςώμ/ςοιώμ Α’ – Β’ Δημξςικξύ υξλείξσ 

 Έογα μαθηςώμ/ςοιώμ Γ’ – Δ’ Δημξςικξύ υξλείξσ 

 Έογα μαθηςώμ/ςοιώμ Δ’ – ς’ Δημξςικξύ υξλείξσ 

 
Σα έογα μπξοεί μα είμαι αςξμικά ή ξμαδικά (έμαπ μαθηςήπ, ξμάδα μαθηςώμ εμόπ ςμήμαςξπ ή 
διατξοεςικώμ ςμημάςχμ ή ςάνεχμ) και μπξοξύμ μα σλξπξιηθξύμ ρςιπ ώοεπ ςχμ Δογαρςηοίχμ Δενιξςήςχμ, 
ςξσ Ολξήμεοξσ και ρε κάθε άλλη διδακςική ώοα πξσ θα επιλένξσμ ξι εκπαιδεσςικξί (Δικαρςικώμ, 
Γλώρραπ, Μελέςηπ πεοιβάλλξμςξπ, Υσρικήπ, κλπ.). Δεμ σπάουει πεοιξοιρμόπ ρσμμεςξυήπ για ςξ κάθε 
παιδί, ώρςε μα μπξοεί μα ρσμμεςάρυει, εκςόπ ςχμ αςξμικώμ ςξσ δημιξσογιώμ, και ρε ρσλλξγικά έογα.  
 
Για ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ παιδιώμ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ ρυεςικά κείμεμα, παοαμύθια, 
πξιήμαςα, βίμςεξ, ςαιμίεπ, ρσζηςήρειπ, ποξρκλήρειπ ειδικώμ, κλπ. Για ςξμ ρκξπό ασςό μπξοξύμ μα 
διαςεθξύμ δύξ (2) διδακςικέπ ώοεπ και χπ ςέρρεοιπ (4) διδακςικέπ ώοεπ ρςξ ρύμξλξ σλξπξίηρηπ ςξσ 
ποξγοάμμαςξπ.   
 
Κάθε έογξ (κείμεμξ ή εικαρςικό δημιξύογημα) μπξοεί μα σπξβληθεί ρσμβαςικά- υειοόγοατα ή φητιακά 

ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη mousiou.olga@gmail.com ρε αουείξ Word τα κείμενα και με USB τα σποτ και οι 
ταινίες.  
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ΠΑΡΑΣΑΗ υοόμξσ διεναγχγήπ ςξσ διαγχμιρμξύ: από 07 Οκτωβρίου 2022 έχπ και 18 Νοεμβρίου 2022. 
 
Ημεοξμημία παοάδξρηπ ςχμ έογχμ ςχμ παιδιώμ ρςημ Τπεύθσμη υξλικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ Π.Δ. 
Υλώοιμαπ: έχπ και ςημ 18η Νοεμβρίου 2022. 
 
Σξ υοξμξδιάγοαμμα ςξσ Διαγχμιρμξύ έυει χπ ενήπ: 19 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 08 -12 -2022 
ανιξλόγηρη ςχμ σπξβληθέμςχμ έογχμ, 10-12-2022 αμακξίμχρη ςχμ απξςελερμάςχμ. 

 
Οι δημιξσογίεπ θα ρσμξδεύξμςαι από Τπεύθσμη Δήλχρη ςχμ γξμέχμ/κηδεμόμχμ ςξσπ για ςημ έγγοατη 
ρσγκαςάθερη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ παιδιώμ ςξσπ ρςξμ Διαγχμιρμό και ςημ έγκοιρη δημξριξπξίηρηπ ςχμ 
έογχμ, ρε πεοίπςχρη πξσ ακξλξσθήρει κάπξια Έκθερη, έκδξρη ή δημόρια εκδήλχρη.  
 
Σα έογα θα ανιξλξγηθξύμ από Δπιςοξπή πξσ θα ξοιρςεί από ςξσπ τξοείπ πξσ ρσμδιξογαμώμξσμ ςξ 
διαγχμιρμό. Ποξςειμόμεμη επιςοξπή: Διεσθύμςοια  Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Υλώοιμαπ έμαπ/μία 
σμςξμιρςήπ/ρςοια Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ, ςοείπ (3) εκπαιδεσςικξί ΠΔ60 και ΠΔ70, έμαπ /μια (1) 
καθηγηςήπ/ςοια εικαρςικώμ ΠΔ08, έμαπ /μια (1) καθηγηςήπ/ςοια μξσρικήπ ΠΔ79.01 και η Τπεύθσμη 
υξλικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ Π.Δ. Υλώοιμαπ. 
 
Όλξι/επ ξι ρσμμεςέυξμςεπ/ξσρεπ μαθηςέπ/ςοιεπ θα λάβξσμ Αμαμμηρςικό Δίπλχμα και θα δξθξύμ ςοία (3) 
ςιμηςικά βοαβεία-Διπλώμαςα ρε κάθε σπξκαςηγξοία αμά καςηγξοία. Οι καλύςεοεπ μαθηςικέπ δημιξσογίεπ 
θα βοαβεσςξύμ ρε ειδική εκδήλχρη με έκθερη έογχμ ρε υοόμξ πξσ θα ξοιρςεί ρςη ρσμέυεια, όςαμ 
αμακξιμχθξύμ ςα απξςελέρμαςα ςξσ διαγχμιρμξύ. Δτόρξμ ςξ κοίμει ρκόπιμξ και ετικςό η Δπιςοξπή 
κοίρηπ ςξσ Διαγχμιρμξύ, ξι δημιξσογίεπ ςχμ παιδιώμ θα ρσμπεοιλητθξύμ ρε ρσλλξγικό φητιακό (ή και 
έμςσπξ) Λεύκχμα (e-book) και θα αμαοςηθξύμ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Διεύθσμρηπ. 
 
Με δεδξμέμη ςημ αμάγκη δημιξσογίαπ θεςικώμ ρςάρεχμ ρςξσπ/ρςιπ μαθηςέπ/ςοιέπ μαπ απέμαμςι ρςξ ζχικό 
βαρίλειξ και ςημ αμάπςσνη ανιώμ ρεβαρμξύ ρςξ έμβιξ και μη πεοιβάλλξμ, εσελπιρςξύμε ρςη ρύμποανη και 
ρςη ρσμεογαρία ραπ! 
 

 

 

Η Τπεύθσμη υξλικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ  
 
 
 

Η Διεσθύμςοια  Ποχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ 
Υλώοιμαπ 

 

  
Θεοδώρα Βάσιου Όλγα Μούσιου Μυλωμά 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-31T12:16:32+0200
	OLGA MYLONA




