
   

ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο ---- Ε Ι  Ο Δ Ο Τ                        

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ παναμύζη ηεξ Αιιηώηηθεξ Γέθοναξ   

θαη μ Δνάθμξ ημο κενμύ έπμοκ μόκμ όζμη πηζηεύμοκ ηα παναθάης... 

Τα "πιστεύω" εκόξ παναμοζημύ: 

 Πηζηεύς όηη ε θακηαζία είκαη πημ δοκαηή από ηε γκώζε, 

 όηη ε πνήζε ηεξ θακηαζίαξ μμο με βμεζά κα λακαβάδς               

ζε ζεηνά ηηξ εμπεηνίεξ μμο, όζμ αοηή ελοπενεηεί                   

θάπμηα όρε ηεξ αιήζεηαξ, 

 όηη μ μύζμξ είκαη πημ δναζηηθόξ από ηεκ ηζημνία, 

 όηη ηα όκεηνα είκαη πημ ηζπονά από ηα γεγμκόηα, 

 όηη ε ειπίδα πάκηα ζνηαμβεύεη έκακηη ηεξ εμπεηνίαξ, 

 όηη ημ γέιημ είκαη ε μόκε ζεναπεία ηεξ ζιίρεξ, 

 Καη όηη ε αγάπε είκαη πημ δοκαηή από ημ ζάκαημ. 

Ποια ππάγματα έμαθα στιρ ππώτερ τάξειρ στο σχολείο:  

 Να μαζαίκεηξ γηα ηε δςή μέζα από ηα παναμύζηα. 

 Να μμηνάδεζαη ηα πάκηα. 

 Να παίδεηξ ηίμηα.  

 Να βάδεηξ ηα πνάγμαηα πάιη εθεί πμο ηα βνήθεξ. 

 Να ιεξ ζογγκώμε, όηακ πιεγώκεηξ θάπμημκ. 

 Να δεηξ μηα ηζμννμπεμέκε δςή,                                                             

κα μαζαίκεηξ, κα ζπεδηάδεηξ, κα αθμύξ μμοζηθή,                             

κα δςγναθίδεηξ, κα ηναγμοδάξ,  κα πμνεύεηξ,                                         

κα παίδεηξ θαη κα ενγάδεζαη θάζε μένα με έκα θαιό πνόγναμμα. 

 Να ακηηιαμβάκεζαη ηα ζαύμαηα, όπςξ αοηά ηςκ ήπςκ                                                                

πμο βγαίκμοκ μέζα από μηθνά, αιιά θαη μεγάια μμοζηθά όνγακα. 

 Να μεκ παίνκεηξ ηα πνάγμαηα πμο δεκ είκαη δηθά ζμο. 

 Να πεγαίκεηξ βόιηα ζηα μμοζεία ή ζε ζοκαοιίεξ θαη κα ζαομάδεηξ 

όηη βιέπεηξ  θαη αξ μεκ λένεηξ ηζημνία θαη μμοζηθή. Να πνμζπαζείξ 

κα θαηαιάβεηξ ηε μαγεία πμο θνύβμοκ ηα μαονόαζπνα ζύμβμιαηεξ 

μμοζηθήξ θαη κα ζέιεηξ κα παίλεηξ μαδί ημοξ..             

Σθεθηείηε ιμηπόκ, πόζμ θαιύηενμξ ζα ήηακ μ θόζμμξ,                                                                    

ακ όιμη εμείξ μη άκζνςπμη θάκαμε ηα παναπάκς                                                                                                                                                                               

ή ακ όιμη μη άκζνςπμη πμο δημηθμύκ είπακ ςξ βαζηθή ανπή κα βάδμοκ 

πάκηα ηα πνάγμαηα εθεί πμο ηα βνήθακ θαη κα μμηνάδμκηακ ηα πάκηα …                                                                                                                     

Είκαη αθόμε αιήζεηα, ακελάνηεηα από ηεκ ειηθία ζαξ, πςξ όηακ 

βγαίκεηε έλς ζημκ θόζμμ είκαη θαιύηενα κα θναηηέζηε από ημ πένη θαη 

κα μέκεηε μαδί με ημοξ άιιμοξ... όπςξ αθνηβώξ θάκεη έκα μμοζηθό 

θμηκό με ηα αοηηά ημο … ζε μηα ζοκαοιία …! 
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