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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός της σχεδιαζόμενης παρέμβασης είναι η κατανόηση της
σχέσης  μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας  και της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, καθώς και, ως στόχος βελτίωσης, η καταγραφή
δραστηριοτήτων στο σχολείο μας που συμβάλλουν στην ενεργειακή
του αναβάθμιση.

Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί υπό τον παρόντα σχεδιασμό, οι μαθητές

Να συσχετίσουν την κατανάλωση ενέργειας με τη ρύπανση
του περιβάλλοντος.
Να συγκρίνουν τις διαφορετικές μορφές παραγωγής ενέργειας
ως προς την αξιοβίωτη ανάπτυξη και τη διαγενεακή
αλληλεγγύη.
Να εντοπίσουν πώς σπαταλάται ενέργεια κατά τη λειτουργία
του σχολείου.
Να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής .
Να ερμηνεύουν το αποτύπωμα άνθρακα του σχολείου.

Η σχεδιαζόμενη δράση εντάσσεται στον 12ο  και 13ο στόχο της
AGENDA2030, δηλαδή του ενδεικνυόμενου μοντέλου αειφόρου
ανάπτυξης από τον ΟΗΕ. Ο 12ος Στόχος αναφέρεται στην Υπεύθυνη
Κατανάλωση και Παραγωγή και ο 13ος Στόχος στη Δράση για το
Κλίμα.

Ομάδα Δράσης: Π.Ευαγγελίδου, Σ.Γατουρτζίδης, Α.Παρασκευάς,
Κ.Ιορδανίδης, Μ.Ναβριανίδης

Δώσε μου πίσω τη χαμένη μου
ενέργεια! (Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ &
ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με την
108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 & 2,3/ 2
& 2/ 3 & 1,2/ 4 & 1,2/ 7&2,3 / 8&2/
9& 1,2)

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ο κύριος Στόχος Βελτίωσης στον οποίο αποβλέπει ο παρών
σχεδιασμός  είναι η μείωση της σχολικής διαρροής και η ισότιμη
πρόσβαση στη μάθηση των μαθητών μας.

Σκοπός: Πρόσβαση όλων των  παιδιών του τόπου μας στην 
εκπαίδευση και  φοίτηση στο σχολείο μας,  μέσω της ενίσχυσης
δεξιοτήτων σε γνωστικό και ψηφιακό  επίπεδο.

Στόχοι:

Να βελτιώσουν οι μαθητές/-τριες τις ψηφιακές τους
δεξιότητες.
Να γνωρίσουν διαδικτυακές εφαρμογές και να εξοικειωθούν
με τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Να καλλιεργήσουν τον προφορικό  λόγο, ώστε να
επικοινωνούν καλύτερα.
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να μπορούν να αξιολογούν
τα επιχειρήματα του ομιλητή.
Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη γλώσσα των
μαθηματικών (μαθηματικά σύμβολα).

Η δράση εντάσσεται στον 4οΣτόχο της AGENDA2030, μοντέλου
αειφόρουΑνάπτυξης από τονΟΗΕ. Ο 4οςΣτόχος αναφέρεται στην
ΠοιοτικήΕκπαίδευση. Ειδικότερα, αποτελεί προτεραιότητά μας ...
η πρόσβαση όλωντωνπαιδιών του τόπου μας στηνεκπαίδευση 
καιφοίτηση στο  σχολείομας,  για την  υλοποίηση έτσι 
τηςκαθολικήςεκπαίδευσης.

Ομάδα Δράσης: Η.Τεληγιαννίδου, Α.Θεοδωρίδου, Σ. Γκαϊτατζή,
Ε.Πεντερίδης, Ε.Μητριτώνη 

«Μπορούμε καλύτερα!» ;
(Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ,
σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-
2021 ΥΑ, 1 & 2,3,4/ 2& 1,2/ 3 & 1,2/ 4
& 1/ 5&1,2/ 8 & 1,2/ 9 &1)

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Βασικός Στόχος του εν λόγω προγράμματος  που αφορά στηνισότητα
των φύλων είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών του ΓΣ, α)μέσα από την ανάδειξη τωνφυλετικών
στερεότυπων μεταξύ ανδρών - γυναικών, μέσα απόβιολογικές και
όχι μόνο, διαφορές των δύο φύλων, β)να καταστείγνωστή η διαφορά
της ισότητας από την ισοδυναμία αλλά και γ)ναγνωστοποιηθούν τα
δικαιώματα των γυναικών, που συχνάκαταπατώνται, στη σύγχρονη
κοινωνία. Επίσης,

1. Να αναγνωρίζουν τα φυλετικά στερεότυπα της
καθημερινότητας.

2. Να κατανοήσουν τη διαφορά της ισότητας  από την
ισοδυναμία.

3. Να γνωρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών στη σύγχρονη
κοινωνία.

4. Να περιγράφουν τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων.

Η δράση εντάσσεται στον 5ο  στόχο της AGENDA2030, δηλαδή του
ενδεικνυόμενου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης από τον ΟΗΕ. Ο 5ος

Στόχος αναφέρεται στην Ισότητα των Φύλων,  ως απαραίτητο 
θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία τόπο, τον τόπο 
μας.

Ομάδα Δράσης: Μ.Βαρσαμή, Χ.Χαρισιάδου, Α.Αδαμίδου,
Α.Τσιακαλίδου, Α.Παύλου

«Το ρόδο της ισότητας»
(Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ,
σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-
2021 ΥΑ, 1 & 1,2,3/ 3 & 1,2,3,4/ 4 &
1,2/ 8 & 1,2/ 9 &1)

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Κύριος στόχος της σχεδιαζόμενης δράσης είναι η βελτίωση της
κατανόησης από τους μαθητές μας της  έννοιας της δημοκρατίας και
ειδικότερα του τρόπου που αυτή ασκείται μέσω των δημοκρατικών
διαδικασιών και των θεσμών  που λαμβάνουν χώραστη σχολική μας
κοινότητα.

Η σχεδιαζόμενη δράση είναι πιλοτική και απευθύνεται καταρχάς
στους "πρωτεργάτες" μαθητές  μιας κατάληψης του Σχολείου μας,μη
εκπρόσωποι συμμαθητών τους, δίχως να διατυπώσουν αιτήματα,
δίχως να καταθέσουν σκεπτικά.

Επιμέρους στόχοι

α) Κατανόηση του όρου δημοκρατία

β)Κατανόηση του ρόλου του σχολείου ως προς τη μετάδοση
δημοκρατικών αξιών και αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς

γ) Κατανόηση του όρου «αποκλίνουσα συμπεριφορά» .

Η δράση εντάσσεται στον 16ο  στόχο της AGENDA2030,
ενδεικνυόμενου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης από τον ΟΗΕ. Ο 16ος

Στόχος σχετίζεται με την Ειρήνη, Δικαιοσύνη  και ισχυροί θεσμοίκαι
η σχεδιαζόμενη δράση αποβλέπει στη ..."Διασφάλιση της 
υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και 
αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων στο σχολείο μας  (16.7)"

Ομάδα Δράσης: Σ.Γατουρτζίδης, Σ.Θεοδωρίδου, Γ.Σταυριανίδου,
Π.Ευαγγελίδου, Η.Τεληγιαννίδου

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ &
ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με την
108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 & 1,3/ 3
& 1,2,3,4/ 4 & 1,2/ 8 & 1,2/ 9 &1)

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Μεταξύ στόχων, ο Στόχος Βελτίωσης αποβλέπει, μέσα από τους
μαθητές, στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας και
μάλιστα σε θέματα που σχετίζονται με τη ΔημόσιαΥγεία και
ασφάλεια. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται, μεταξύ άλλων, για
τουςμαθητές,  ανά τάξη:

ΑΤάξη       

Να ορίσουν τα αρκτικόλεξα SARS CoV-2, Covid-19.

Να απαριθμήσουν τα μέτρα αποφυγήςεξάπλωσης της Covid-19.

Να απεικονίσουν τα παραπάνω σε έντυπο υλικό.

ΒΤάξη    

Να περιγράψουν τον μηχανισμόδράσης ενός Εμβολίου.

Να συσχετίσουν δεδομέναΚρουσμάτων-Νοσηλειών-Θανάτων λόγω
Covid-19 με τονΕμβολιασμό έναντι αυτής.

Να σχεδιάσουν γραφήματα που αναδεικνύουν  σχέσεις
μεταξύτωνπαραπάνω.

Να παράξουν αρχεία παρουσίασης των παραπάνωδεδομένων.

ΓΤάξη    

Να δημιουργήσουν διαδραστικάερωτηματολόγια για τη
στάσησυμμαθητών τους ως προςτην Covid-19 και τα
μέτραπεριορισμού της.

Να παρουσιάσουν αποτελέσματα τωνερωτηματολογίων με
κατάλληλαγραφήματα.

Να κατασκευάσουν παιχνίδι ηλεκτρονικούυπολογιστή για
καταπολέμηση της Covid-19.

Η δράση εντάσσεται στον 2οστόχο της AGENDA2030,
τουΟΗΕ,δηλαδή  ο2οςστόχος αφορά στην  ΚαλήΥγεία & Ευημερία,
μέσω της ...ενίσχυσης τωνπροσπαθειών  για την αντιμετώπιση της 
πανδημίαςκορονοϊού.

Ομάδα Δράσης: Γ.Παπακώστας, Στ.Καραβίτης, Ε.Σπάρταλη,
Ε.Μαυρίδου, Σ.Βογιατζής 

Ιέ, Ιέ, γιατί είσαι ακόμα εδώ;
(Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ,
σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-
2021 ΥΑ, 1 & 1,2,3,5/ 3 & 1,2,3/ 4 &
1,2/ 5&1,2/ 8 & 1,2/ 9 &1,2)

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Το παρόν σχέδιο δράσης αφορά στη συνεισφορά για βελτίωση  της
εφαρμογής ενός νέου μοντέλου λειτουργίας του Γυμνασίου Σκύδρας,
που χαράχτηκε την περσινή χρονιά, με στόχο  την ενεργοποίηση,
συμμετοχή και συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων στη ζωή του
Σχολείου μας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου
Διδασκόντων, των μαθητικών Συμβουλίων, του ΣΥντονιστή έχοντα
την Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, των Συμβούλων Σχολικής
Ζωής, του Σχολικού  Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής
Διεπιστημονικής Καθοδήγησης, του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα
δικαιώματα του παιδιού, καθώς και με δημοκρατικό ήθος.

Τα παραπάνω θα λάβουν "σάρκα και οστά" με τον σχεδιασμό από τη
Διεύθυνση του Σχολείου και -μετά από διαβούλευση κι
επικαιροποίηση του Σχεδίου με όλους τους προαναφερόμενους-,
εντέλει την ενεργοποίηση ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
προς πραγματοποίηση του ανωτέρω στόχου. Η δράση εντάσσεται
στον 17ο στόχο της AGENDA2030, δηλαδή του ενδεικνυόμενου 
μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης από τον ΟΗΕ.

Ομάδα δράσης: Σ.Θεοδωρίδου, Σ.Καραβίτης, Σ.Γατουρτζίδης

Με όραμα και προοπτική για το
Γυμνάσιο Σκύδρας. Οι τρεις Σ.
(Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ,
σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-
2021 ΥΑ,1 & 1,3,4/2 & 1,2/ 3 &
1,2,3,4/ 4 & 1,2/ 5& 1,2/ 6 &
1,2,3,4,5/ 7 &2,3/ 8 & 1,2,4, 5/ 9 &1,2)

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχοι βελτίωσης  κι ενίσχυσης του οράματος του Σχολείου μας
είναι δια της σχεδιαζόμενης δράσης (ενδεικτική αναφορά):

Η απόκτηση δεξιοτήτων ακρόασης και παρατήρησης.

Να ακούνε οι μαθητές προσεκτικά τους άλλους και αποτελεσματικά,
ώστε να αποκρυπτογραφούν τα νοήματα και τις προθέσεις του
άλλου. 

Η απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας.

Να οικοδομούν θετικές σχέσεις με τους άλλους. Να εργάζονται ως
μέλη μίας ομάδας.

Η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.

Να οικοδομούν συλλογισμούς μέσα από προσεκτική παρατήρηση, να
εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές.

Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργικότητας.

Να  συνδέουν ιδέες / λύσεις και να πειραματίζονται με τηδημιουργία
μίας νέας ιδέας.

Η απόκτηση δεξιοτήτων του Νου.

Να χρησιμοποιούν σαφή τρόπο για να προβαίνουν σε κρίσεις. 

Η απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής.

Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία,

Η δράση εντάσσεται στον 1ο  στόχο της AGENDA2030. Αφορά στη
Μηδενική φτώχεια, ειδικότερα  μάς κατευθύνει να  προσπαθήσουμε
για  ...εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στον  τόπο μας.

Ομάδα δράσης: Γ.Σταυριανίδου, Σ.Αλεξόπουλος,  Α.Αργυριάδου,
Α.Ραπτίδου, Π.Σίβη

Επιδίωξη μηδενικής φτώχειας μέσα
από τον Εθελοντισμό και πράξεις
Αλληλεγγύης (Εμπλεκόμενοι
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με
την 108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 &
1,2,3,4/ 3 & 1,2,3,4/ 4 & 1,2/ 5 &1,2/
7 & 2,3/ 8 & 1,2/ 9 &1,2)
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Κεντρικός στόχος βελτίωσης είναι μέσω συνέργειας σχολείων του
τόπουμας να επιδιωχθεί η ποιοτική αναβάθμιση τηςκοινότητας,
συντηρώντας την ιστορικήμνήμη. 

Ειδικότερα, 

Σκοπός της δράσης είναι: Δημιουργία θεματικούδικτύου μεταξύ των
πέντεσχολικώνμονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
ΔήμουΣκύδρας για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική
καταστροφή, ώστε να διαμορφωθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των
μελών των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, και επιδίωξη
εξωστρέφειας μέσω της επικοινωνίας με τοπικούς  φορείς.

Στόχοι: 

1. Κατανόηση εκ μέρους των μαθητών/-τριών της
μακραίωνηςπαρουσίαςτωνΕλλήνων στη ΜικράΑσία και
εμβάθυνση στηνιστορία και τον πολιτισμότους καθώςκαι
στουςπαράγοντες που οδήγησαν στονξεριζωμότους.
Ταυτόχρονα, παρακολούθησητηςπορείας ένταξήςτους στο
ελληνικόκράτος και κατανόηση της συμβολήςτους στη
σύγχρονηελληνικήκοινωνία. (Διδακτικοί)

2. Ανάπτυξησυνεργατικώνδεξιοτήτων (με συμμαθητές, μαθητές
άλλων σχολείων, καθηγητές και γονείς), εμπλοκή σε
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές δραστηριοτήτων, ανάπτυξη
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. (Παιδαγωγικοί)

3. Αναζήτησηκαιανακάλυψη της γνώσης με κριτική ματιά για τη
διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και την αναγνώριση του
μικρασιατικούπολιτισμού. (Ανάπτυξηκριτικήςσκέψης) 

4. Εξωστρέφειακαισυνεργασία με την τοπικήαυτοδιοίκηση, με
τοπικούςπολιτιστικούς συλλόγους και εκπαιδευτικούςφορείς.

Ομάδα Δράσης: Π.Χρυσοχοΐδου, Μ.Πέρκα, Λ.Γεωργιάδου,
Κ.Παπαχρήστου, Α.Κουτσός, Μ.Βαρσαμή

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση
δικτύου σχολικών μονάδων.
(ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ &
ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με την
108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 & 2,3,6/ 3
& 1,2/ 4 & 1,2/ 5 & 1/ 7 & 2,3/ 8 &
1,2/ 9 & 1,2)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και τεχνικών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που
αποσκοπούν στη διατήρηση της μνήμης, ως συμβολή στη διαφύλαξη
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μας.

Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν σε επιμόρφωση των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών (επιμορφωτικό έργο του Διεθνούς Δικτύου "Τα
Κάστρα, ο Τόπος τα ορίζει κι ο Άνθρωπος τα χτίζει", το οποίο
συντονίζεται από το ΚΠΕ Μολάων) κι εκπαίδευση των μαθητών, ως
προς τα ακόλουθα:

κατανόηση κι ερμηνεία της αναγκαιότητας των κάστρων,
του τρόπου και του τόπου που κατασκευάστηκαν και
του ρόλου που διαδραμάτισαν στην ανθρώπινη ιστορία.

Η δράση εντάσσεται στον 11ο  στόχο της AGENDA2030,
ενδεικνυόμενου μοντέλου αειφόρας ανάπτυξης από τον ΟΗΕ. Ο 11ος
Στόχος σχετίζεται με τις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και στην
παρούσα δράση αφορά στη “...διατήρηση της μνήμης, ως συμβολή
στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μας
(11.4)”

Ομάδα Δράσης: Σ.Θεοδωρίδου, Σ.Γατουρτζίδης

Κάστρα της Ελλάδας. Η ζωή τους
μέσα στον
χρόνο…(ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
& ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με την
108906/ΓΔ4/1 & 1,2,3,5,7/2 & 1/ 3 &
1,2/ 4 & 1,2/7 &1,2,3/ 8 & 1,2,5/ 9
&1,2)

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ο κεντρικός Στόχος Βελτίωσης του Γυμνασίου Σκύδρας αφορά στη
διαμόρφωση κουλτούρας συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σε
εθνικά κι ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα επιδιωχθεί η επίτευξή του
μέσα από δράση με σκοπό: Να κατανοήσουν οι μαθητές   την ανάγκη
προστασίας της Φύσης στο πλαίσιο της διαγενεακής αλληλεγγύης
και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί.

Στόχοι:

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση που συνδέει τη δασική
πυρκαγιά με το φαινόμενο της πλημμύρας

2. Να ενεργοποιηθεί η πολιτειότητά τους
3. Τα ανωτέρω να σταθούν υπόβαθρο για συνεργασία με άλλα

σχολεία, στο πλαίσιο του Διακρατικού προγράμματος
Ελλάδας-Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο».

Η δράση εντάσσεται στον 15οΣτόχο της AGENDA2030,
ενδεικνυόμενου μοντέλου αειφόρας ανάπτυξης από τον ΟΗΕ.  Ο 15ος

Στόχος αναφέρεται στη Ζωή στη στεριά. Στην παρούσα
σχεδιαζόμενη δράση επιδιώκεται (15.2) "…προαγωγή της εφαρμογής 
βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, τερματισμός της 
αποψίλωσης, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και 
ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης τοπικά κι 
εθνικά."

Ομάδα Δράσης: Σ.Θεοδωρίδου, Σ.Γατουρτζίδης, Σ.Καραβίτης

Δάsos. Δασικές Πυρκαγιές και
Πλημμύρες (ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με
την 108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ), 1 &
1,2,3,4, 5, 6,7/2 & 1,2/ 3 & 1,2,3,4/ 4
& 1,2/ 5& 1,2/ 7 &1,2,3/ 8 & 1,2,5/ 9
&1,2


