
                             Γυμνάσιο Αλιβερίου 2006-07   Πρόγραμμα Σωκράτης/Comenius 1   “Διδακτική Επιχείρηση” 

 1 

Συνέδριο καθηγητών Θεολόγων 17-19 Νοεμβρίου 2006  

1o slide 

Τo Γυμνάσιο Αλιβερίου συνεργάζεται με τρία σχολεία, από τον 

Ατλαντικό ως την Ανατολική Μεσόγειο. 

Το θέμα τους είναι η εργασία: μια δραστηριότητα ανθρώπινη, πάνω 

στην οποία όλη η Ευρώπη εστιάζει την προσοχή της.  

 

Ο τίτλος του σχεδίου «Διδακτική Επιχείρηση» παραπέμπει με τον 

πρώτο όρο στο σχολείο και με το δεύτερο  στον κόσμο της δουλειάς 

και ειδικότερα σ’ αυτόν της «μικρής επιχείρησης». Επίσης 

παραπέμπει στο μότο του σχεδίου: «για να μάθεις εργάζεσαι και 

όταν εργάζεσαι μαθαίνεις». 

 

2o , 3o slide  

Παρουσίαση των σχολείων 

 

4o slide  

 Συγκριτικός πίνακας παρουσίασης των σχολείων 

 

5o slide 

Παιδαγωγική Ομάδα  

 

6o slide 

Η «Διδακτική Επιχείρηση» στοχεύει στο 

 

 να εφοδιάσει τους μαθητές με την ικανότητα να αποκτούν 

γνώση, επιδεξιότητες και κριτική ικανότητα ώστε οι 

επιλογές τους να είναι αποτέλεσμα πληροφόρησης και 

συγκρότησης. 

 

 να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με τον κόσμο της 

μικρής επιχείρησης, διευρύνοντας το φάσμα της εμπειρίας τους 

και αντλώντας γνώση από την εμπειρία αυτή.  

    Η γνώση αυτή θα κάνει τις επιλογές τους πιο στέρεες. 
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 να αναδείξει τη νοοτροπία που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο 

να χρησιμοποιεί την ήδη αποκτημένη γνώση για να αντιμετωπίζει 

με αυτοπεποίθηση τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

 

7o -8o slide 

 να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις μας ως προς τα 

επαγγέλματα, γνωρίζοντας τους επαγγελματικούς ρόλους από 

κοντά. 

 

9o slide  

 να δούμε την εργασία σαν χώρο συνεργασίας και αλληλεγγύης 

και σαν εργαλείο για τη διαμόρφωση συνείδησης του πολίτη, αξία 

κοινή για όλη την Ευρώπη.  

 

 Θέλουμε οι μαθητές κι εμείς οι εκπαιδευτικοί ολοκληρώνοντας 

τις δραστηριότητες του σχεδίου να βλέπουμε τη δουλειά σαν ένα 

χώρο όπου παράγεται πολιτισμός και όχι σαν έναν 

καταναγκασμό που επιβάλλεται για την επιβίωση.  

 

  Οργάνωση προγράμματος   

10o slide 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες.  

Πέρυσι  λειτούργησαν 4 ομάδες                .  

Φέτος λειτουργούν δυο ομάδες κάθε Τρίτη και Τετάρτη. 

 

11o slide 

Παιδαγωγικά εργαλεία – 1. ερωτηματολόγιο 

Το πρώτο εργαλείο είναι ένα ερωτηματολόγιο που διασταυρώνει 

δέκα επαγγέλματα με κρίσεις γι΄ αυτά.  

Αποφύγαμε να βάλουμε ως κριτήριο το πόσο επικερδές είναι ένα 

επάγγελμα.       

Συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές του σχολείου κι έγινε 

αποδελτίωση την ώρα του ΣΕΠ.  
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2. «Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 1 

Το δεύτερο εργαλείο είναι «Το τετράδιο του μαθητή».  

 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 2 

Οι μαθητές καταγράφουν τα επαγγέλματα που κάνουν ο μπαμπάς, η 

μαμά και οι στενοί συγγενείς. Τα κατατάσσουμε σε τομείς παραγωγής 

και καταγράφουμε όσα από αυτά είναι μικρές επιχειρήσεις.  

Διαπιστώσαμε ότι πολλά παιδιά δε γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουν οι 

γονείς τους στη δουλειά (π.χ. οι γονείς που δουλεύουν στη Δ.Ε.Η. 

Αλιβερίου).  

Επίσης θεώρησαν ότι ο εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο είναι 

αυτόνομος.  

Κάποια μαθήτρια μας είπε ότι ο καθηγητής δουλεύει με 

ημιαπασχόληση!  

 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 3 και 4 

Τα στοιχεία της σελίδας αυτής έπρεπε να μας δοθούν από το 

Επιμελητήριο Ευβοίας. Δυστυχώς το Επιμελητήριο δεν έχει 

καταγραμμένα στοιχεία.  

 

12o slide 

 «Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 7 

Επιλέξαμε έναν επιχειρηματία της περιοχής που διατηρεί μια 

επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς. Οι ερωτήσεις 

διατυπώθηκαν από τα παιδιά και η συνέντευξη έγινε στο σχολείο.  

Στη συνέχεια επιλέγοντας τις σημαντικότερες ερωτήσεις καταρτίσαμε 

ένα κοινό ερωτηματολόγιο με τα εταιρικά σχολεία. 

Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος για το σχολικό 

έτος 2005-06.  

 

13o slide 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 10 

Φέτος επισκεφτήκαμε την επιχείρηση. Κάναμε τις παρατηρήσεις μας. 

και είδαμε πώς είναι οργανωμένη. Στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε 
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 τα στοιχεία.  

Επειδή στην ομάδα έχουν έρθει και νέα μέλη επαναλαμβάνουμε την 

πρώτη φάση και σκοπεύουμε να επισκεφτούμε και μια δεύτερη 

επιχείρηση.  

 

14o slide 

Παιδαγωγικό υλικό: Το παιχνίδι των  CREAX - σελ. 5 

Μοιάζει με το «Γκρινιάρη». Περιέχει ερωτήσεις πάνω στα διάφορα 

επαγγέλματα, τις ικανότητες και την κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. 

Το παιχνίδι θα παιχτεί σύντομα σε όλες τις τάξεις.  

Η Ειδικός Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ και συνδεδεμένος εταίρος κα. 

Ράζου σε συνεργασία με την κα. Μακρίδου προσάρμοσαν τα 

ερωτήματα στην ελληνική πραγματικότητα.  

 

15o slide 

Για να επικοινωνούν οι μαθητές των εταιρικών σχολείων μεταξύ τους 

έχουμε δημιουργήσει κοινή ιστοσελίδα στο Βlogger.   

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουμε ένα κοινό site με  

την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος στις εθνικές 

γλώσσες και στ’ Αγγλικά.   

 

16ο  slide 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις των εταιρικών σχολείων 

έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες στο συντονισμό και 

στην κατανόηση του Προγράμματος καθώς και να 

προγραμματίζονται οι εργασίες μέχρι την επόμενη συνάντηση.   

Το Γυμνάσιο Αλιβερίου φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση 

εργασίας από τις 14 έως 17 Νοεμβρίου 2005 στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου. 

Μετείχαν δυο καθηγητές από την Πορτογαλία, τρεις καθηγήτριες  

από την Ιταλία, ο διευθυντής, ένας  καθηγητής και μια καθηγήτρια  

από την Τουρκία.  
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17o slide 

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης οργανώσαμε περιήγηση στη Ν. 

Εύβοια που σκοπό είχε την ενημέρωση των συναδέλφων για τη 

μορφολογία του νησιού,  

την οικονομία,  

την κτηνοτροφία,  

τα αγροτικά προϊόντα,  

την εξόρυξη πετρωμάτων στο παρελθόν και το παρόν,  

τη σχέση του νησιού με την παραγωγή ενέργειας και  

τα χαρακτηριστικά του τουρισμού.  

Συμμετείχαν και οι μαθητές του προγράμματος. Οι συνάδελφοι των 

εταιρικών σχολείων εντυπωσιάστηκαν από τη γλωσσομάθεια των 

Ελλήνων μαθητών. Και οι Έλληνες μαθητές εντυπωσιάστηκαν από το 

πόσο προσιτοί ήταν οι ξένοι καθηγητές. 

 

18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο slide 

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στη Santa Maria Da Feira στην 

Πορτογαλία 25 έως 31 Μαρτίου 2006. Το πρόγραμμα προέβλεπε 

τη συμμετοχή τεσσάρων μαθητών. Με κλήρωση επιλέχτηκαν 4 

μαθήτριες οι οποίες φιλοξενήθηκαν από Πορτογαλικές οικογένειες.  

 

23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27 ο slide 

Η τρίτη συνάντηση έγινε στην Isparta της Τουρκίας 30 

Οκτωβρίου έως 03 Νοεμβρίου 2006. 

Η ολοκλήρωση και παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη 

συντονίστρια χώρα στο Rimini της Ιταλίας το Μάιο του 2007. 

 

28ο ,  29ο slide 

Η εκκλησία του Αγ. Στεφάνου στο Ergirdir. 

 

30ο ,  31ο slide 

Περιεχόμενα βιβλίων θρησκευτικών Πορτογαλίας και Τουρκίας 

 


