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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2021-22 

Σελ. 1 

Σχολείο: 
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

 

Τάξη: 
Β΄ΤΑΞΗ 

 

Τμήμα: 
 

 

Αριθμός 
μαθητών: 

20 

 

Συνολικός 
αριθμός 
εκπαιδευτικών 
που 
συνεργάζονται
: 

 

 

Στοιχεία 
εκπαιδευτι
κών 
(Ονομ/νυμ
ο, 
Ειδικότητα): 

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ11 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου 
Σχεδίου Δράσης (ανάγκες 
μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

   Πληροφορίες υλοποίησης: προαπαιτούμενες γνώσεις, προετοιμασία υλικού 
.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης δημοτικού. Οι μαθητές της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας  είναι σε θέση να χειρίζονται αποτελεσματικά 
τον προφορικό  λόγο, να επιχειρηματολογούν, να διαχειρίζονται σωστά τις 
πληροφορίες και να τις ταξινομούν, να επικοινωνούν με ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. 
Οι μαθητές μέσα από τον θεματικό κύκλο ΕΥΖΗΝ θα ασχοληθούν με τα δόντια 
προκειμένου  οι μαθητές/τριες  
α)να γνωρίσουν τη στοματική κοιλότητα, τα όργανα που βρίσκονται σ’ αυτή και τις 
λειτουργίες που επιτελούν. 
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β) να γνωρίσουν γενικά τα δόντια και τις ονομασίες των δοντιών. 
γ)να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της διατροφής των δοντιών. 
δ)να κατανοήσουν την αξία της φροντίδας των δοντιών. 
ε) να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προληπτικής ιατρικής του οδοντιάτρου. 
 
Μέσα από συλλογικές δράσεις στα πλαίσια του θεματικού κύκλου<Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ> θα αποκτήσουν την ενσυναίσθηση να συμβάλλουν για να γίνουν 
εθελοντές και να λειτουργούν ομαδικά για την επίτευξη κοινού στόχου. 
 
 Θα δημιουργήσουν και θα καινοτομήσουν γυρίζοντας το χρόνο πίσω και 
ταξιδεύοντας σε μια άλλη εποχή μαθαίνοντας για επαγγέλματα που υπήρχαν 
παλιά και σήμερα δεν υπάρχουν πια. Η  συνθήκες και ο τρόπος ζωής τα έχουν 
εξαφανίσει 
Τέλος οι μικροί μας ήρωες  θα μπουν σε δράση στον θεματικό κύκλο για το 
περιβάλλον, θα ασχοληθούν με τις φυσικές καταστροφές . 
 
 
Θα χρησιμοποιηθούν απλά υλικά όπως πλαστελίνη, χοντρό χαρτόνι, χαρτόνια 
canson,  μαρκαδόρους , ξυλομπογιές, κόλλες Α4. Θα αξιοποιηθεί το εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου προκειμένου οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε Η/Υ 
και διαδίκτυο. Θα υπάρξει, όπου χρειαστεί, συνεργασία με εξωτερικούς 
συνεργάτες. Επίσης, θα χρειαστεί βιντεοπροβολέας και Η/Υ για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων των εργαστηρίων. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
 
Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-
22 

Σ
ε
λ
.
 
2 

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 
Διατροφή-Αυτομέριμνα. 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων: 
Διατροφή. 

Ο δικός μας τίτλος: 
 
Δόντια γερά τρώγοντας υγιεινά. 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
Δεξιότητες μάθησης 
Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία. 

Δεξιότητες Ζωής Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, 
Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, 
Υπευθυνότητα 
 Δεξιότητες του νου Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων 
και Επίλυση προβλημάτων, Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές, 
Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός. 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) 
Ο μαθητής/ρια καθίσταται ικανός/ή: 
1)να γνωρίσει τη στοματική κοιλότητα, τα όργανα που βρίσκονται 
σ’ αυτή και τις λειτουργίες που επιτελούν. 
2) να μάθει γενικά  για τα δόντια και τις ονομασίες των δοντιών. 
3)να αντιληφθεί και να ευαισθητοποιηθεί για τη σπουδαιότητα της 
διατροφής των δοντιών. 
4)να κατανοήσει την αξία της φροντίδας των δοντιών. 
5) να συνειδητοποιήσει  τη σημασία της προληπτικής ιατρικής του 
οδοντιάτρου. 
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6)να αναπτύσσει την αυτοπειθαρχία, τη θέληση, την 
υπευθυνότητα, την συνεργασία και την ομαδικότητα.  
7)να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και 
επικοινωνίας. 
8)να καλλιεργήσει την κριτική του/της σκέψη. 

 
 
 
Γ) Τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το 
πρόγραμμα σπουδών   των γνωστικών αντικειμένων 
(προαιρετικά) 
ΓΛΩΣΣΑ: Ανάπτυξη προφορικού λόγου , λεξιλογίου και αναγνώριση 
γραμμάτων. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Αντιστοιχία χρωμάτων , αντιστοίχιση σχημάτων , 
αναγνώριση αριθμών και ομαδοποίηση. 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Εποχές και μήνες του χρόνου φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά κάνουν καλό στην υγεία των δοντιών. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ζωγραφιές , κατασκευές με πλαστελίνη , κατασκευές με 
χαρτόνι και κατασκευή στοματικής κοιλότητας και διατροφικής 
πυραμίδας,  
 you tube  για προβολή βίντεο , τραγουδιών  και παραμυθιών , 
λογισμικά διαδραστικών παιχνιδιών.  
 
 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
Ας γνωριστούμε11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 
ΑΑΑ 
 
Α 

Ας γνωριστούμε 
Χρονική διάρκεια 3 ώρες: 
 1Η Δραστηριότητα: ‘’Γνωρίζω τα μέλη της ομάδας’’ έχει ως στόχο 
τη γνωριμία των μελών της ομάδας. 
2η Δραστηριότητα: ’’Επιλέγω με τι θέλω να ασχοληθώ ‘’ έχει ως 
στόχο την επιλογή των υποθεμάτων του εργαστηρίου από τα μέλη 
της ομάδας. 
3η Δραστηριότητα: ΄΄Κανόνες της ομάδας’’ έχει ως στόχο να 
συνάψουν τα μέλη της ομάδας τους κανόνες γύρο από το πλαίσιο 
συνεργασίας μέσα στην τάξη. 
 
 

Εργαστήριο 2 
Το σπίτι των δοντιωνΕ     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 
  

Το σπίτι των δοντιών 
Χρονική διάρκεια 3 ώρες  
 1η  Δραστηριότητα: ¨Στοματική κοιλότητα έχει ως στόχο τη 
γνωριμία των μελών της ομάδας με τα όργανα της στοματικής 
κοιλότητας.  
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2η  Δραστηριότητα: ¨ Μελέτη  περίπτωσης-πειραματίζομαι με η 
γλώσσα-Φ .Ε ΓΛΩΣΣΑ ¨ έχει ως στόχο την κατανόηση της 
σπουδαιότητας για την καλή υγεία. 
3η  Δραστηριότητα: ¨ Τέχνη με το στόμα ¨ έχει ως στόχο να βιώσουν 
οι μαθητές/τριες την αξία της στοματικής κοιλότητας από 
διαφορετική οπτική  γωνία. 
 
 

Εργαστήριο 3 
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες 

Τα δόντια 

1η Δραστηριότητα: ‘’Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη’’ έχει 
ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων γύρω από το 
θέμα των δοντιών. 
2η Δραστηριότητα:΄΄οι φίλοι μου τα δόντια ‘’ έχει ως στόχο την 
κατανόηση της σπουδαιότητας των δοντιών για την καλή υγεία. 

 
Εργαστήριο 4 
 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4  

Χρονική διάρκεια  3 ώρες 
Η διατροφή των δοντιών. 
1η Δραστηριότητα «Η Διατροφική πυραμίδα» έχει ως στόχο να 
αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τον ρόλο που παίζει η  σωστή 
διατροφή στην υγεία των δοντιών. 
ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥ!!! 
2Η Δραστηριότητα: «Βάλε τα φρούτα μέσα στα σχήματα» για να 
ξεχωρίσουν οι μαθητές/τριες τα διάφορα τρόφιμα ανάλογα με το 
αν είναι καλές ή λιγότερο καλές επιλογές. 
3η Δραστηριότητα: ‘’παιχνίδι της διατροφικής πυραμίδας’’ έχει ως 
στόχο μέσω της στρατηγικής σκέψης τη δημιουργία ενός οράματος 
– τρέφομαι σωστά ,δόντια γερά. 

 

Οι μαθητές παρακολουθούν τα βίντεο: Η πυραμίδα της 
μεσογειακής διατροφής- 
Εκτύπωση και διαμοιρασμός παιδικής πυραμίδας της μεσογειακής 
διατροφής. https://images.app.goo.gl/JeX5 8AVAsBgCAU9u9 . 
 Οι μαθητές κατασκευάζουν την πυραμίδα από εικόνες (κολάζ), 
δίνοντας μικρές συμβουλές για την καλή υγεία. 
• Συζήτηση και ανακεφαλαίωση των όσων ειπώθηκαν στο 
προηγούμενο εργαστήριο περί διατροφικών συνηθειών 
• Άσκησεις εμπέδωσης: Φτιάχνω τη δική μου διατροφική πυραμίδα 
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3550 , Φτιάξε το 
ημερήσιο πρόγραμμα των γευμάτων σου 
http://photodentro.edu.gr/photodentro/m-food-energy-make-
own_v2.0_pidx0015590/story_html5.html  Το παιχνίδι της 
διατροφής σωστό ή λάθος 
https://wordwall.net/el/resource/2243744/  

https://images.app.goo.gl/JeX5%208AVAsBgCAU9u9
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3550
http://photodentro.edu.gr/photodentro/m-food-energy-make-own_v2.0_pidx0015590/story_html5.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/m-food-energy-make-own_v2.0_pidx0015590/story_html5.html
https://wordwall.net/el/resource/2243744/


15 

 

 

 

 

 

 
Εργαστήριο 5 Εργαστηριο 5 Χρονική διάρκεια 3 ώρες 

Η φροντίδα των δοντιών 

1
η
 Δραστηριότητα: ‘’Η οδοντόβουρτσα’’ η δραστηριότητα αυτή 

εστιάζει στην οδοντόβουρτσα, την οδοντόκρεμα και το οδοντικό 

νήμα και έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν την 

αξία και την συμβολή αυτών στην υγιεινή των δοντιών. 

2
η Δραστηριότητα: ‘’Το βούρτσισμα’’ η δραστηριότητα αυτή 

εστιάζει στον σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών από τα 

παιδιά. 

3
η
 Δραστηριότητα: Διδακτικό σενάριο από την πλατφόρμα 

ΑΙΣΩΠΟΣ με τίτλο «ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ»  
Εργαστήριο 6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Χρονική διάρκεια 3 ώρες 

Ο γιατρός των δοντιών 
1η Δραστηριότητα: «Ιπποπόταμος ο Ιππόλυτος» οι μαθητές  
άκουσαν την ιστοριούλα με στόχο να αντιληφθούν την αξία της 
προληπτικής ιατρικής που παρέχει ο οδοντίατρος. 
2η Δραστηριότητα’ ‘’Η Δόνα Τερηδόνα’’ οι μαθητές 
παρακολούθησαν το βίντεο  προβληματίστηκαν  και συζήτησαν. 
3η Δραστηριότητα: ‘’Συνέντευξη με έναν οδοντίατρο’’ όπου τα 
παιδιά συνεργάστηκαν και προετοίμασαν τις ερωτήσεις για την 
οδοντίατρο. 
 

 
 Εργαστήριο 7 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες 
Βάζω στόχους και προχωρώ – Αξιολόγηση 
Οι μαθητές/τριες αποτιμούν το πρόγραμμα καλλιέργειας 
δεξιοτήτων  ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν 
αντιπαραβάλλοντας τι έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 
Συμπληρώνουν το φύλλο αυτοαξιολόγησης.   
  

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε  και αξίζει να σημειωθεί ότι 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξέφρασαν αρκετές απορίες στη 
οδοντίατρο  και βελτίωσαν την υγιεινή των δοντιών τους. 
Εργάστηκαν ομαδικά με μεγάλη ευχαρίστηση και 
ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα την εικονογράφηση της ιστοριούλας 
μας αλλά και το θεατρικό που το παρουσίασαν σε τμήματα του 
σχολείου μας.  
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Φορείς και 
άλλες 
συνεργασίες 
που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Στα πλαίσια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν:  

 η πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ, αξιοποιώντας το 
επιμορφωτικό υλικό των εργαστηρίων των πιλοτικών 
προγραμμάτων 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id
=327 

 Η πλατφόρμα των ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων 
του ΙΕΠ «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://aesop.iep.edu.gr/  

 Το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/ 

 Βίντεο YouTube 

 Η οδοντίατρος 

 Η διατροφολόγος 
 
 

Τελικά προϊόντα 
που παρήχθησαν 
από τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Φύλλα εργασίας, κατασκευές από χρωματιστά χαρτόνια και 
πλαστελίνη,  Κατασκευή στοματικής κοιλότητας με χαρτόνι 
και πηλό, φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές εργασίες, 

θεατρικό δρώμενο, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης. 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 Κατασκευή στοματικής κοιλότητας με χαρτόνι και πηλό, 

διατροφική πυραμίδα, αφίσα με χαρούμενο και λυπημένο 

δοντάκι ανάλογα με την διατροφή καλή ή κακή, 

εικονογράφηση μιας όμορφης ιστοριούλας του δοντιού Πίκι – 

Πίκι, θεατρικό δρώμενο.   

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 

 Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις/ ΙΕΡ Επιμορφωτικό υλικό της 
πλατφόρμα των Εργαστηρίων, 
 Τα σχολικά βιβλία Β΄(Γλώσσας -Μελέτης), 
 Ανθολόγιο Α΄- Β΄ η οδοντόβουρτσα & Γ΄-Δ΄, παραμύθια «η 
Δόνα Τερηδόνα», «Σοκολάκης  και Η Ζαχαρούλα  
Τρυποδόντη», «Ιπποπόταμος ο ΙππόλυτοΣ» 
 Σενάρια διδασκαλίας από την πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ : ΓΕΡΑ 
ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
 ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥ! 
 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΜΑ 
• Φτιάχνω τη δική μου διατροφική πυραμίδα (Φωτόδεντρο) 
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3685  
• Εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια από το αποθετήριο του 
Αισώπου 
http://aesop.iep.edu.gr/node/7622/2174/#question8389  

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
http://aesop.iep.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
http://aesop.iep.edu.gr/node/7622/2174/#question8389
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• Άσκηση εμπέδωσης (Φωτόδεντρο): Πότε είναι η καλύτερη 
εποχή για ένα φρούτο; http://photodentro.edu.gr/lor/r/852 
1/5057  
 
•Διατροφικές επιλογές (Αίσωπος) 
http://aesop.iep.edu.gr/node/14205/3619/#question14207  
 

Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης 

Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πετυχαίνοντας τους στόχους: 

 Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων γύρω από το 
θέμα των δοντιών και κατανόηση της σπουδαιότητάς 
τους. 

 Αναγνώριση υγιεινών και ανθυγιεινών τροφών με 
στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τον ρόλο που 
παίζει η σωστή διατροφή στην υγεία των δοντιών. 

 Ομαδική εργασία: κατασκευάζοντας την στοματική 
κοιλότητα με πηλό, εικονογραφώντας την ιστοριούλα 
του δοντιού Πίκι- Πίκι αλλά και γράφοντας ερωτήσεις 
για να πάρουν συνέντευξη από τις δύο οδοντίατρους 
που επισκέφτηκαν  το σχολείο μας. 

 Κριτική σκέψη. 
 Ερευνητική διάθεση. 
 Έκθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών των παιδιών. 
 Διάχυση των αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις του 

σχολείου παρουσιάζοντας μία ολόκληρη παράσταση 
στηριγμένη σε όσα μάθαν τα παιδιά μέσα από αυτή την 
ενότητα των εργαστηρίων και ενημέρωση της 
ιστοσελίδας με ανάλογο κείμενο και φωτογραφικό 
υλικό. 

  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/852%201/5057
http://photodentro.edu.gr/lor/r/852%201/5057
http://aesop.iep.edu.gr/node/14205/3619/#question14207
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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το 
Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Σελ. 2 
 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: 
Φροντίζω το Περιβάλλον 
Επιμέρους Θεματική 
Ενότητα/Υποενότητα: Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
 φυσικές καταστροφές  

Ο δικός μας τίτλος: 
 Αποκωδικοποιώντας τις φυσικές καταστροφές 

 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 
Δεξιότητες μάθησης: Δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, 
συνεργασία, επικοινωνία 
Δεξιότητες ζωής: Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, 
ενσυναίσθηση, ευαισθησία 
Δεξιότητες του νου: Κατασκευές, επίλυση προβλημάτων, 
στρατηγική σκέψη 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την 
(τις) επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) 
 Μαθαίνω για τις Φυσικές Καταστροφές μαθαίνοντας να 
προφυλάσσομαι (Πολιτική Προστασία) 

 
 
 

 
Ακολουθία 

εργαστηρίων 
Εργαστήριο: Φυσικές 
καταστροφές 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες 
Δραστηριότητα 1. Τα παιδιά ρωτήθηκαν «Τι γνωρίζουν για τις 
Φυσικές καταστροφές». Συμπληρώθηκε  ο εννοιολογικός 
χάρτης με τις απαντήσεις των παιδιών. Στη συνέχεια δόθηκε 
στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας που ουσιαστικά αποτελεί ένα 
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ραβδόγραμμα ώστε να σημειώσουν ποιες από αυτές 
γνωρίζουν. 
Δραστηριότητα 2: Στη συνέχεια τα παιδιά  αποδελτίωσαν τις 
απαντήσεις τους και  εξήγαγαν το  συμπεράσματα για το 
ποιες από τις φυσικές καταστροφές παρατηρούνται πιο 
συχνά. Στην ολομέλεια προβάλει μία παρουσίαση με κεντρικό 
θέμα «Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές» ώστε να 
πληροφορηθούν τα παιδιά για κάθε μία από αυτές.  
Δραστηριότητα 3: Κάρτες απαντήσεων. Η παιγνιώδη αυτή 
δραστηριότητα με ερωτήσεις είχε στόχο τη δημιουργία ενός 
ευχάριστου κλίματος αλλά και την ενδιάμεση διαμορφωτική 
αξιολόγηση των όσων αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής. 

Εργαστήριο 2 : Χάρτης 
φυσικών καταστροφών 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες 

Δραστηριότητα 1: Τα παιδιά με την ενθάρρυνση και 
υποβοήθηση της εκπαιδευτικού σημειώνουν στον χάρτη της 
Ελλάδας τους κινδύνους από φυσικά φαινόμενα που έχουν 
εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές όπως το ηφαίστειο 
Σαντορίνης ή φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, 
πλημμύρες, που έχουν ήδη συμβεί. 
 Δραστηριότητα 2: Τα παιδιά  μελέτησαν το υλικό που έχει 
δημιουργηθεί από τον Ο.Η.Ε. και τη UNICEF με έμφαση στην 
έννοια της πρόληψης και των ενεργειών που ο καθένας από 
εμάς είναι βασικό να γνωρίζει.  
 

  
Εργαστήριο 3 Ποιος 
ήταν ο εγκέλαδος; 
Μύθοι γύρω από τον 
σεισμό. Τι 
προετοιμασίες πρέπει 
να κάνω πριν το 
σεισμό. Τι κάνω κατά 
τη διάρκεια του 
σεισμού. Τι πρέπει να 
κάνω μετά τον σεισμό; 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες. 
 Δραστηριότητα 1: 
 -Ενδεικτική παρουσίαση για τον σεισμό (Φωτόδεντρο) . 

  συζήτηση για το εσωτερικό της γης ( διαφάνεια από 
Φωτόδεντρο). 

  ζωγραφίσουν το εσωτερικό της γης (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2). 

  βίντεο για το εσωτερικό της γης  

 παρουσίαση από το Φωτόδεντρο 
http://photodentro.edu.gr/v/item /ds/8521/2792 όπου 
φαίνεται πιο αναλυτικά το εσωτερικό της γης. 

  βίντεο  για τους μύθους δημιουγίας  ενός σεισμού ανά τον 
κόσμο 

  συζήτηση γύρω από τους μύθους για τους σεισμούς 
- Μελέτη των οδηγιών των σελίδων 4-5 από την παρουσίαση 
του ΟΑΣΠ με θέμα ¨Σεισμός : πως μπορούμε να 
προστατευτούμε”. - συζήτηση πάνω στο θέμα 
 - παρακολούθηση βίντεο με θέμα οδηγίες προς τα παιδιά με 
θέμα τον σεισμό, - Φτιάχνουμε το δικό μας βαλιτσάκι  
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- Η τρίτη διδακτική ώρα θα ξεκινήσει με δύο ακόμα βίντεο 
https://www.youtube.com/watch ?v=hIKK56lqFkg&t=19s και 
https://www.youtube.com/watch ?v=nYQ9DCR2iQo&t=192s 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα 
“Οδηγίες προστασίας από τον σεισμό” και “Εκπαιδευτικό 
βίντεο για προστασία από τους σεισμούς”. 
ΟΙ τρεις χρήσιμοι αριθμοί σε περίπτωση σεισμού  
- προβολή εικόνων με μέρη του σπιτιού και συζήτηση με 
μαθητές/τριες για τη σωστή κάλυψη τους σε περίπτωση 
σεισμού. 
- Συζήτηση και προτάσεις μαθητών για το τι μπορεί να 
διορθωθεί στην τάξη μας  
- Μελέτη της αφίσας του ΟΑΣΠ “Μάθετε για τον σεισμό και 
προστατευτείτε». 
 - Προσομοίωση σεισμού στην σχολική τάξη 

Εργαστήριο 4. Τι 
πρέπει να γνωρίζω για 
την πλημμύρα? «Το τι, 
το πως και το γιατί των 
πλημμυρών. 
«Πώς μπορούμε να 
προστατευτούμε από 
τις πλημμύρες»; 
«Ενημερώνουμε/ 
ευαισθητοποιούμε για 
τις πλημμύρες» 
- μαθαίνω παίζοντας" 
Βρες τον κίνδυνο" - Οι 
χάρτες επικινδυνότητας 
στην τάξη. 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες 

Δραστηριότητα 1. 

- Τι είναι πλημμύρα( βλέπουμε σχετικά βίντεο). 

- Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τα αίτια μίας πλημμύρας. 
Οι μαθητές/τριες με αφορμή την ανάγνωση ιστορίας, που 
αφορά σε πλημμύρα (εισαγωγή προβληματισμού), 
διερευνούν τις προσωπικές ιδέες και εμπειρίες τους για τις 
πλημμύρες και τις αποτυπώνουν στο ιστόγραμμα των 
αρχικών ιδεών τους (τι ξέρουν για τις πλημμύρες).Ιστορία με 
θέμα: «Έκτακτο Δελτίο-Πλημμύρα!» ως αφορμή για την 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στην θεματική των πλημμυρών. 
Συγγραφή ιστορίας: Δρ. Βασιλική Ιππέκη. 
https://files.eme.edu.gr/s/GHK2XKatEbejmE2 
- Οι μαθητές/τριες διερευνούν τις γνώσεις τους για τις 
πλημμύρες και τις συνδέουν με τις προσωπικές τους 
εμπειρίες, εξοικειώνονται με το ερωτηματολόγιο και θέτουν 
ερωτήματα ενισχύοντας την μεταξύ τους επικοινωνία, τη 
συνεργασία και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις Εργαστήριο 
2ο  Ερωτηματολόγιο για τις πλημμύρες https://files.e-
me.edu.gr/s/c83R7kQCXXsRQML (πρώτα συνδεθείτε στο e-me 
σας και μετά πατήστε στον σύνδεσμο). Διαθέσιμο και στο 
σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHdm17DIA54Q
rksNDwdIGOia4VT Uuzzyb6VjL3YC71ovMtEA/viewform 
 
- Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα για τις Φυσικές Καταστροφές 
http://www.besafenet.net/elgr/natural-hazards-
floods#faq467  
-Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
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https://floods.ypeka.gr/  
- Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων.https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp
_uploads/sxedio_drase wn_plimiron_2019.pdf_2.pdf  
 Το meteo πάει σχολείο https://meteo.gr/meteoedu/ και 
https://meteo.gr  Meteopedia, η ηλεκτρονική μετεωρολογική 
εγκυκλοπαίδεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από 
την επιστημονική ομάδα του meteo https://wiki.meteo.gr/ 

Εργαστήριο 5 Τι γίνεται 
κάτω από τα πόδια μας  
Ηφαίστεια -Τσουνάμι 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες 

-Τα παιδιά παρακολούθησαν σχετικά  βίντεο για τις 

καταστροφές από ηφαίστεια και τσουνάμι 
Εργαστήριο 6  

Εργαστήριο 7  

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 

 
. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ήταν αρκετές οι 
απορίες τους σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές.  Υπήρχε 
ομαδικότητα και συνεργασία και χάρηκαν ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή τους στο παιχνίδι και το τραγούδι. 
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Φορείς και 
άλλες 
συνεργασίες 
που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν:  

 η πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ, αξιοποιώντας το 
επιμορφωτικό υλικό των εργαστηρίων των πιλοτικών 
προγραμμάτων 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id
=327 

 Η πλατφόρμα των ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων 
του ΙΕΠ «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://aesop.iep.edu.gr/ Το 
Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/ 

 Βίντεο YouTube 
 

Τελικά προϊόντα 
που παρήχθησαν 
από τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 

  

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 

 Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
του. Οι μαθητές έμαθαν για τις φυσικές καταστροφές και 
προβληματίστηκαν με τα βίντεο που παρακολούθησαν.   
μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα, ιδέες, εμπειρίες και 
πρότερες γνώσεις γύρω από τις φυσικές καταστροφές. 

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
http://aesop.iep.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/


23 

 

 

Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης 

Μέσα από τα συγκεκριμένα εργαστήρια οι μαθητές 
καλλιέργησαν δεξιότητες όπως: 
-δημιουργικότητα 
-κριτική σκέψη 
-συνεργασία 
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Β3. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Ενδιαφέρω και 

Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2 
 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: 
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και 
Ευθύνη 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 
Εθελοντισμός  διαμεσολάβηση 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
Εκπαίδευση στα 
δικαιώματα. 

Ο δικός μας τίτλος: 
 
Όλοι μαζί μπορούμε 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 
 
Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
Επικοινωνία, κριτική σκέψη,συνεργασία,ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία. 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και 
την (τις) επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) 
Αφήνοντας οι μαθητές ελεύθερη τη δημιουργικότητά τους 
θα αποκτήσουν την ενσυναίσθηση να συμβάλλουν στον 
εθελοντισμό. Θα προωθηθεί η κατανόηση,ο σεβασμός και η 
αλληλεγγύη. 
Η καλλιέργεια του εθελοντισμού  θα βοηθήσει τους 
μαθητές να αντιληφθούν την αξία του εθελοντισμού  και το 
τρίπτυχο των εννοιών εθελοντισμός-αλληλεγγύη-ενεργός 
πολίτης. 
 

 
Ακολουθία 

εργαστηρίων 
Εργαστήριο 1 
 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες. 
Οι φιγούρες. 
Δίνονται στους μαθητές ανθρώπινες φιγούρες και ο 
καθένας ζωγραφίζει τον εαυτό του.Στη συνέχεια τον 
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παρουσιάζει στην τάξη αναφέροντας στοιχεία της 
προσωπικότητάς του,αγαπημένες του συνήθειες,φίλους και 
συναισθήματα. Ομαδικά δημιουργούν το δέντρο της τάξης 
με τις φιγούρες τους κατανοώντας ότι η ομορφιά του 
οφείλεται στα διαφορετικά προσωπάκια.  
 

Εργαστήριο 2 
 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες. 

 Προσφέρω Χέρι Βοήθειας 
 Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 
 Εισαγωγή στην έννοια του Εθελοντισμού: εθελοντισμός – 
αλληλεγγύη – ενεργός πολίτης 
 Παιχνίδια ρόλων 
  

Εργαστήριο 3 
 
 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες. 

Τα παιδιά είδαν βίντεο για τον εθελοντισμό και 
ακολούθησε σχετική συζήτηση. Εργάζονται ομαδικά στα 

φύλλα εργασίας ,ακούγοντας το τραγούδι: Όπου υπάρχει 
αγάπη https://www.youtube.com/watch?v=F1lm8h-

VjVY&t=54s και ζωγραφίζουν τα χέρια τους ενωμένα 

δηλώνοντας ότι όλη η τάξη είναι ενωμένη και έχει κοινό 

στόχο.  
Εργαστήριο 4 
 

Χρονική διάρκεια 3 ώρες 

 Τα παιδιά άκουσαν με προσοχή διάφορες ιστοριούλες για 

τον εθελοντισμό και στην συνέχεια αφού της συζήτησαν 

και προβληματίστηκαν διάλεξαν πια τους άρεσε πιο πολύ 

και την εικονογράφησαν .Δημιούργησαν το πάζλ του 

εθελοντισμού  και στη συνέχεια ζωγράφισαν την εικόνα:Αν 

όλα τα παιδια της γης,ακούγοντας το ανάλογο τραγούδι.  
Εργαστήριο  5 Χρονική διάρκεια 3 ώρες. 

Τέλος γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος. 
  

  

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 

 Τα εργαστήρια  έγιναν από όλους τους μαθητές. 
Παρακολούθησαν με αρκετό ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν 
και τους άρεσαν πολύ οι κατασκευές και οι ιστοριούλες που 
διαβάσαμε. 

https://www.youtube.com/watch?v=F1lm8h-VjVY&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=F1lm8h-VjVY&t=54s
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Φορείς και 
άλλες 
συνεργασίες 
που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Στα πλαίσια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν:  

 η πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ, αξιοποιώντας το 
επιμορφωτικό υλικό των εργαστηρίων των πιλοτικών 
προγραμμάτων 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id
=327 

 Η πλατφόρμα των ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων 
του ΙΕΠ «ΑΙΣΩΠΟΣ» http://aesop.iep.edu.gr/  

 Το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/ 

 Βίντεο YouTube 
 

Τελικά προϊόντα 
που παρήχθησαν 
από τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Φύλλα εργασίας, κατασκευές από χρωματιστά χαρτόνια, 

φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές εργασίες και 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Τα παιδιά  συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το ‘’παζλ του 

εθελοντισμού’’. Σε σ’ αυτή την κατασκευή συμμετείχαν και 
παιδιά από άλλα τμήματα του σχολείου μας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φύλλα εργασίας, κατασκευές από χρωματιστά χαρτόνια, 

φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές εργασίες και 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης είμαστε πιο δυνατοί ‘’. 
 

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=327
http://aesop.iep.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
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Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης 

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με ομαδικά φύλλα 
εργασίας πετυχαίνοντας τους στόχους:  
 

 Συνεργασία 
 Κριτική σκέψη 
 Σεβασμός 
 Κατανόηση της έννοιας του εθελοντισμού. 
 Εμπέδωση της αξίας της συλλογικής δουλειάς.Η 

διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε με την παρουσίαση 
των εργασιών στις άλλες τάξεις και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Τα φύλλα εργασίας είναι στο φάκελο του 
κάθε μαθητή όπως και η περιγραφική του  αξιολόγηση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πέντε εργαστήρια ήταν 
αρκετά για να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με έννοιες 
δύσκολες, όπως εθελοντισμός, αλληλοβοήθεια και 
συνύπαρξη. Σ’ αυτό βοήθησαν τα βίντεο που 
παρακολούθησαν οι μαθητές ,οι ιστοριούλες που 
διαβάσαμε και  οι κατασκευές.  
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Β4. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος 

«Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2 
 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: 
Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 

 SΤΕ(Α)Μ και εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τον κύκλο 
του νερού  
 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
 Ο κύκλος του νερού 

Ο δικός μας τίτλος: 
 
Γνωριμία με τα επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο. 
Επαγγέλματα παλιά που σήμερα δεν υπάρχουν πια… 
 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν  
 Δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας. 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την 
(τις) επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες)  
Γνώση και κριτική κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην 
εξαφάνιση κάποιων επαγγελμάτων, δεξιότητες 
δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, 
συνεργασίας, πολιτισμικής συνείδησης, ψηφιακές δεξιότητες 
δημιουργικότητας και συνεργασίας, συνδυαστικές δεξιότητες 
ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας Μέσα 
και υλικά: Χρήση Η/Υ, χαρτόνια κανσόν, μαρκαδόροι, 
κορδέλα, χαρτί Α4, εφαρμογή bookreator, λεξικό 
 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με 
το πρόγραμμα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων 
(προαιρετικά) . Τα παιδιά,  Ζωντανεύοντας τα χαμένα 
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επαγγέλματα:  
1. Διερεύνηση στο διαδίκτυο για τα χαμένα επαγγέλματα, 
συλλογή στοιχείων (φωτογραφίες, αφηγήσεις, τραγούδια, 
ποιήματα, αινίγματα κ.ά.) Αναζήτηση πληροφοριών από 
μεγαλύτερους (π.χ. γονείς παππούδες, γιαγιάδες κ.τ.λ.) και 
από άλλες πηγές για τα χαμένα επαγγέλματα  
 2. Δημιουργία λεξικού για τα χαμένα επαγγέλματα με τη 
βοήθεια του λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής του 
Τριανταφυλλίδη από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. 
 3. Επέκταση: Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με τη βοήθεια 
της εφαρμογής bookcreator για ένα χαμένο επάγγελμα ή 
εναλλακτικά 

 
Ακολουθία 

εργαστηρίων 
Εργαστήριο 1  

Εργαστήριο 2 Ο κάθε μαθητής επέλεξε ένα παλιό επάγγελμα για να βρει 
πληροφορίες. Διερεύνησαν στο διαδίκτυο και βρήκαν 
πληροφορίες για τα χαμένα επαγγέλματα. Έφεραν τις 
πληροφορίες στην τάξη και τις παρουσίασαν στους 
συμμαθητές τους. Παράλληλα παρακολουθήσαμε βίντεο για 
το επάγγελμα που παρουσιαζόταν κάθε φορά.   

Εργαστήριο 3 Ζήτησαν από μεγαλύτερους ( γονείς, παππούδες, γιαγιάδες 
κ.τ.λ. ) να τους/τις ενημερώσουν ή να τους/τις διηγηθούν 
ιστορίες με χαμένα επαγγέλματα και έφτιαξαν το γενεαλογικό 
τους δέντρο που το παρουσίασαν στην τάξη (επάγγελμα των 
γονιών τους  και επάγγελμα των παππούδων και των 
γιαγιάδων ). 

Εργαστήριο 4 Συγκέντρωσαν φωτογραφίες, αφηγήσεις, τραγούδια, 
ποιήματα κ.τ.λ. Στη συνέχεια αφού συγκέντρωσαν 
πληροφορίες και υλικό  έφεραν στην τάξη και έγινε συζήτηση 
στην ομάδα και παρουσίαση στις άλλες ομάδες. Ενδεικτικές 
ερωτήσεις έγιναν και απαντήθηκαν είναι: Ποια επαγγέλματα 
δεν υπάρχουν πια, για ποιο λόγο, ποιες είναι οι ανάγκες των 
ανθρώπων σήμερα; 

Εργαστήριο 5  Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ανά ομάδα ένα λεξικό για τα 
χαμένα επαγγέλματα με την βοήθεια του ηλεκτρονικού 
λεξικού Τριανταφυλλίδης από την Πύλη της Ελληνικής 
Γλώσσας ή του λεξικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου τους. 

Εργαστήριο 6 2. Παρακολούθησαν βίντεο με επαγγέλματα από τον παλιό 
ελληνικό κινηματογράφο άλλα και βίντεο  με διάφορους 
επαγγελματίες να μιλούν στον χώρο εργασίας τους για το 
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επάγγελμά τους.  

Εργαστήριο 7 Παρουσίασαν σε τμήματα του σχολείου μας θεατρικό με 
θέμα ‘’τα επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο’’ 
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Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 

 Τα εργαστήρια  έγιναν από όλους τους μαθητές. 
Παρακολούθησαν με αρκετό ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν 
και τους άρεσαν πολύ που βρήκαν πληροφορίες για 
παλιά επαγγέλματα και τα παρουσίασαν στην τάξη. 
Επίσης ενθουσιάστηκαν με το θεατρικό που 
παρουσίασαν σε άλλα τμήματα. 

Φορείς και 
άλλες 
συνεργασίες 
που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Είχε προγραμματιστή από την αρχή της χρονιάς  τα παιδιά 

κατά την διάρκεια των εργαστηρίων όσο αφορά ΄΄τα 

επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο’’ να επισκεφτούν το 

νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

 Λ. Ε. Β.<<Κλώθοντας και υφαίνοντας…>> Σκοπός του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να φέρει τα παιδιά σε 

επαφή με την υφαντική, αυτή την «ξεχασμένη»  λαϊκή τέχνη. 

Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε 

εξαιτίας της πανδημίας.   

Τελικά προϊόντα 
που παρήχθησαν 
από τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Φύλλα εργασίας, κατασκευές από χρωματιστά χαρτόνια, 

φωτογραφικό υλικό από επαγγέλματα παλιά, ατομικές και 
ομαδικές εργασίες, θεατρικό και ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 
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Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης 

 Μέσα από τα συγκεκριμένα εργαστήρια οι μαθητές 
καλλιέργησαν δεξιότητες όπως: 
 

 Συνεργασία 
 Δημιουργικότητα 
 Επικοινωνία 
 Ομαδικότητα 
 Κριτική σκέψη 
 Εμπέδωση της αξίας της συλλογικής δουλειάς. Η 

διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε με την παρουσίαση 
των εργασιών και του θεατρικού στις άλλες τάξεις και 
ανέβασμα του υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
Τα φύλλα εργασίας είναι στο φάκελο του κάθε μαθητή 
όπως και η περιγραφική τους  αξιολόγηση. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα εφτά εργαστήρια δεν μας έφτασαν για 
να ολοκληρώσουμε όπως έπρεπε το θέμα. 

 


