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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ

•Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ, όχι μόνο ςτο χϊρο του ςχολειοφ, αλλά  και 
εκτόσ, με  ταυτόχρονθ εμπλοκι και  αλλθλεπίδραςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (μανάβικο, super 
market, ταχυδρομείο κ.α)

•Να μάκουν να επικοινωνοφν- αλλθλεπιδροφν (αναηιτθςθ βοικειασ, πλθροφοριϊν κτλ) .

•Να αναγνωρίηουν ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινι ηωι (εξόδουσ κινδφνου , 
ςιματα κινδφνου ςτάςεισ λεωφορείου κτλ) και επικίνδυνεσ καταςτάςεισ.

•Να ελζγχουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ και να διαχειρίηονται ανάλογα 
τισ καταςτάςεισ και τα ςυναιςκιματα τουσ (ζχαςα τθ ςτάςθ! Σι κάνω; Ζχω λιγότερα χριματα 
ςτο πορτοφόλι μου κτλ).

•Να αποκτιςουν βαςικζσ κοινωνικζσ ςυνικειεσ και χριςθ κατάλλθλου λεξιλογίου(περιμζνω τθ 
ςειρά μου, ευγενικζσ προςφωνιςεισ)

•Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ και ςωςτισ οδικισ ςυμπεριφοράσ ( κανόνεσ οδικισ 
αςφάλειασ , τοπικά μζςα ςυγκοινωνίασ και θ χριςθ τουσ). 

•Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επιλογισ και αγοράσ προϊόντων ( υγιεινζσ- ανκυγιεινζσ τροφζσ, 
θμερομθνία λιξεωσ.)



•Να μάκουν να διαχειρίηονται τα ευρϊ ( δίνω τόςα όςα μου ηθτοφν , υπολογίηω τα ρζςτα , 
εκτιμϊ τθν άξια των προϊόντων)

•Να μάκουν  ότι τα χριματα αποκτϊνται με τθν εργαςία( αποφυγι αλόγιςτθσ  χριςθσ  
χρθμάτων και καταναλωτιςμοφ. Χριςθ κουμπαρά- αποταμίευςθ) 

•Να ευαιςκθτοποιθκοφν οι γονείσ μζςω τθσ ςχολισ γονζων του ςχολειοφ μασ  για τθν 
προϊκθςθ  κεμάτων  που αφοροφν τθν  κοινωνικι  προςαρμογι των παιδιϊν τουσ, τθ 
διατροφι και τθν ανακφκλωςθ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ



ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΜΑ



Σα παιδιά ψωνίηουν από το φοφρνο τθσ 
γειτονιάσ μασ. Μακαίνουν να δίνουν 
χριματα και να παίρνουν ρζςτα κακϊσ 
και τθν απόδειξι τουσ. 



ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΜΑ



Σα παιδιά μακαίνουν να διαλζγουν 
προϊόντα ςτθν λαϊκι αγορά. 
Μακαίνουν τθ μονάδα μζτρθςθσ του 
βάρουσ  (κιλά και γραμμάρια) μζςα 
από τθ βιωματικι διαδικαςία. 



ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΓΟΡΑ (ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ) ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΜΑ



Σα παιδιά μακαίνουν να ψωνίηουν 
ςτο ςοφπερ μάρκετ. 
υγκρίνουν τισ τιμζσ και ελζγχουν τθν 
θμερομθνία λιξθσ των προϊόντων. 

Μακαίνουν να περιμζνουν τθ ςειρά 
τουσ ςτο ταμείο και να ολοκλθρϊνουν 
τθν διαδικαςία πλθρϊνοντασ. 



ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΜΑ



τα πλαίςια του καλλωπιςμοφ του ςχολείου μασ 
τα παιδιά αγοράηουν λουλοφδια από το 
ανκοπωλείο τθσ γειτονιάσ. 
Μακαίνουν να τα φυτεφουν και να τα 
φροντίηουν. 



ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΣΡΟΦΟΤΠΟΛΗ – ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΜΕ ΕΙΙΣΗΡΙΟ



Σα παιδιά μακαίνουν να αγοράηουν το 
ειςιτιριό τουσ για να παίξουν ςτο 
παιδότοπο. 



ΕΠΙΚΕΨΗ Ε ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ



Σα παιδιά μακαίνουν να αγοράηουν το 
ειςιτιριό τουσ για να παρακολουκιςουν 
μία κεατρικι παράςταςθ. 


