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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη 
ΤΜΗΜΑ 

Πρωινό 1 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική 
Δημιουργώ και Καινοτομώ 

Υποθεματική 
STEM – Εκπαιδευτική 

Ρομποτική 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  

(που προτείνονται) Νήπια - προνήπια 

Τίτλος Τα επαγγέλματα 
 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες ζωής: κοινωνικές δεξιότητες, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, 
λήψη απόφασης 
Δεξιότητες μάθησης: Δημιουργικότητα, επικοινωνία, κριτική σκέψη, 
συνεργασία 
Δεξιότητες του νου: ικανότητα επίλυσης προβλήματος, μελέτη περίπτωσης, 
κατασκευές, παιχνίδια, ρουτίνες σκέψης 
Δεξιότητες της τεχνολογίας: ψηφιακός γραμματισμός, πληροφορικός 
γραμματισμός, ρομποτική – υπολογιστική σκέψη 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

• Οι μαθητές  

• να αναπτύξουν  

ενδιαφέρον και θέληση 

να ασχοληθούν με το 

θέμα των 

επαγγελμάτων. 

• Να παρατηρήσουν, να 

σκεφτούν, να 

προβληματιστούν και 

να αναπτύξουν 

ικανότητες 

συνεργασίας. 

• Να εξοικειωθούν με τη 

δημιουργία ψηφιακών 

παζλ . 

1. Τι γνωρίζουμε για τα 

επαγγέλματα 

  

 

• Η νηπιαγωγός τοποθετεί σε 

διάφορα σημεία της τάξης 

εικόνες με επαγγέλματα και ανά 

δυο ζητά από τα παιδιά να βρουν 

μια εικόνα και να περιγράψουν 

το επάγγελμα που εικονίζεται.  

• Οι μαθητές παρουσιάζουν 

τις εικόνες ανά δυο. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν το 

χώρο εργασίας, την ενδυμασία, 

τις εργασίες που επιτελεί, την 

προσφορά του κάθε 

επαγγέλματος στην κοινωνία και 

τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρξε το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. 

• Φύλλο εργασίας 

αντιστοίχισης επαγγελμάτων με 

εργαλεία που χρησιμοποιούν. 

• Οι μαθητές επιλέγουν μια 

εικόνα με ένα επάγγελμα και με 

τη χρήση του ψηφιακού 

εργαλείου της πλατφόρμας 

https://www.jigsawplanet.com/  

δημιουργούν ένα ψηφιακό παζλ, 

το οποίο στη συνέχεια 

συνθέτουν. 
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Οι μαθητές: 

• Να περιγράψουν τo 

επάγγελμα που θα 

ήθελαν να κάνουν και 

να αναφέρουν γιατί θα 

ήθελαν να κάνουν το 

συγκεκριμένο 

επάγγελμα. 

• Να συνεργαστούν και 

να λάβουν αποφάσεις 

από κοινού.  

• Να εξοικειωθούν με τη 

χρήση 

προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών. 

2. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω 

  

• Η νηπιαγωγός ζητά από τα 

παιδιά να πουν τι επάγγελμα θα 

ήθελαν να κάνουν όταν 

μεγαλώσουν. Κάθε παιδί στη 

συνέχεια γράφει και ζωγραφίζει το 

επάγγελμα που θα ήθελε να κάνει. 

• Τα παιδιά ανά ομάδες 

επιλέγουν ένα από τα 

επαγγέλματα που έχει διαλέξει ένα 

μέλος της ομάδας τους και 

συλλέγουν τα γράμματα της λέξης 

του επαγγέλματος σε ένα ψηφιακό 

mat με το Bee-Bot.  

 

Οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν τα 

επαγγέλματα, να τα 

παρατηρήσουν, να 

σκεφτούν και να τα 

ομαδοποιήσουν. 

• Να εντοπίσουν πηγές 

μέσω μηχανών 

αναζήτησης για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. 

• Να διερευνήσουν 

πληροφορίες από 

διαφορετικές μορφές 

αναπαράστασης 

δεδομένων και να 

εξάγουν 

συμπεράσματα.  

3. Ομαδοποίηση των  

επαγγελμάτων 

  

• Προβολή μιας 

παρουσίασης όπου 

υπάρχουν επαγγέλματα 

παλιά που έχουν 

εξαφανιστεί σχεδόν στις 

μέρες μας, επαγγέλματα 

διαχρονικά που υπήρχαν 

και παλιά και σήμερα και 

σύγχρονα επαγγέλματα 

που δεν υπήρχαν στο 

παρελθόν. Τα παιδιά 

περιγράφουν τα 

επαγγέλματα και η 

νηπιαγωγός τα ρωτά αν 

υπάρχουν σήμερα ή αν 

υπήρχαν παλιότερα και το 

λόγο που εξαφανίστηκαν ή 

δημιουργήθηκαν. 

• Τα παιδιά χωρίζονται σε 

τρεις ομάδες και τους 

ανατίθεται εργασία να 

βρουν πληροφορίες και 

εικόνες για παλιά, 

διαχρονικά και σύγχρονα 

επαγγέλματα. 

• Οι μαθητές συλλέγουν 

πληροφορίες  μέσω της 

μηχανής αναζήτησης 

google.(πληροφορίες, 

εικόνες) 

2 

3 



 
 3 

 

 

 

Οι μαθητές: 

 

• Να μπορούν να 

επιλέγουν, να 

οργανώνουν και να 

παρουσιάζουν 

πληροφορίες. 

• Να αναπτύξουν 

ικανότητες ενεργητικής 

ακρόασης, να συζητούν 

και να ανταλλάσσουν 

απόψεις. 

4. Παλιά επαγγέλματα 

  

 

• Η πρώτη ομάδα που είχε 

αναλάβει τα παλιά 

επαγγέλματα, παρουσιάζει 

το υλικό που βρήκε στο 

διαδίκτυο. Προβάλει 

εικόνες και παρουσιάζει τις 

πληροφορίες που βρήκε με 

τη βοήθεια και της 

νηπιαγωγού. 

• Τα παιδιά συζητούν και 

ανταλλάσσουν απόψεις για 

τους λόγους που 

εξαφανίστηκαν τα 

συγκεκριμένα 

επαγγέλματα.   

• Φύλλο εργασίας όπου τα 

παιδιά κόβουν και κολλούν 

κάτω από κάθε εικόνα τη 

λέξη με το αντίστοιχο 

επάγγελμα. 

 

Οι μαθητές: 

• Να μπορούν να 

επιλέγουν, να 

οργανώνουν και να 

παρουσιάζουν 

πληροφορίες. 

• Να αναπτύξουν 

ικανότητες ενεργητικής 

ακρόασης, να συζητούν 

και να ανταλλάσσουν 

απόψεις. 

• Να εξοικειωθούν με 

ψηφιακά εργαλεία 

μέσω παιχνιδιών. 

 

 

5. Διαχρονικά επαγγέλματα 

  

• Η δεύτερη ομάδα που 

είχε αναλάβει τα 

διαχρονικά 

επαγγέλματα, 

παρουσιάζει το υλικό 

που βρήκε στο διαδίκτυο. 

Προβάλει εικόνες και 

παρουσιάζει τις 

πληροφορίες που βρήκε 

με τη βοήθεια και της 

νηπιαγωγού. 

• Τα παιδιά συζητούν και 

ανταλλάσσουν απόψεις 

για τα συγκεκριμένα 

επαγγέλματα ως προς το 

με ποια μορφή υπάρχουν 

και ποια μέσα 

χρησιμοποιούν στις 

μέρες μας για το 

συγκεκριμένο 

επάγγελμα. π.χ. Η/Υ, 

ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές, κ.α. 
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• Ψηφιακά παιχνίδια 

σχετικά με τα διαχρονικά 

επαγγέλματα. 

 

Οι μαθητές : 

• Να μπορούν να 

επιλέγουν, να 

οργανώνουν και να 

παρουσιάζουν 

πληροφορίες. 

• Να αναπτύξουν 

ικανότητες ενεργητικής 

ακρόασης, να συζητούν 

και να ανταλλάσσουν 

απόψεις. 

• Να εξοικειωθούν με 

ψηφιακά εργαλεία 

μέσω παιχνιδιών. 

•  

6. Σύγχρονα επαγγέλματα 

  

• Η τρίτη ομάδα που είχε 

αναλάβει τα σύγχρονα 

επαγγέλματα, 

παρουσιάζει το υλικό 

που βρήκε στο διαδίκτυο. 

Προβάλει εικόνες και 

παρουσιάζει τις 

πληροφορίες που βρήκε 

με τη βοήθεια και της 

νηπιαγωγού. 

• Τα παιδιά συζητούν και 

ανταλλάσσουν απόψεις 

για τα συγκεκριμένα 

επαγγέλματα ως προς τους 

λόγους που 

δημιουργήθηκαν. 

• Ψηφιακά παιχνίδια με τα 

σύγχρονα επαγγέλματα. 

 
, πόσο  
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Οι μαθητές: 

• Να συνεργαστούν για να 

εκτελέσουν μια ομαδική 

εργασία. 

• Να αναπτύξουν 

ρομποτική-υπολογιστική 

σκέψη. 

7. Αξιολόγηση 

  

• Τα παιδιά χωρισμένα στις 

τρεις προηγούμενες ομάδες 

ομαδοποιούν τα 

επαγγέλματα σε παλιά, 

σύγχρονα και διαχρονικά. 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει 

να εκτυπώσει τις εικόνες 

μιας ομάδας που βρήκε 

προηγουμένως, τις κόβει 

και τις κολλάει σε χαρτόνι.  

• Οι μαθητές συμμετέχουν σε 

προγραμματισμένο 

ψηφιακό παιχνίδι mat Βee-

Bot όπου υπάρχουν εικόνες 

με επαγγέλματα στις 4 

άκρες.. H νηπιαγωγός λέει 

γρίφους σχετικούς με τα 

επαγγέλματα και οι 

μαθητές κάθε φορά που 

λύνουν έναν γρίφο 

προχωρούν 

προγραμματισμένα βήματα 

π.χ. δυο βήματα μπροστά, 

στο τέλος φτάνουν στο 

προγραμματισμένο 

επάγγελμα.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

• Δημιουργία παζλ 

https://www.jigsawplanet.com/   

 

• Προγραμματισμός On line Βεε Βοτ 

Bee-Bot Online (terrapinlogo.com) 

 

• Επαγγέλματα παλιά που δεν υπήρχαν παλιά 

http://filanagnosia1pyr.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html?spref=pi 

• Ψηφιακά παιχνίδια 

http://nikoubasilikh.blogspot.com/2020/05/project_30.html?m=1 

https://wordwall.net/ 

https://wheelofnames.com/pl/ 
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