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16/12/2005 

Παρουσίαση στη Χαλκίδα 
 

1o slide 

Τo Γυμνάσιο Αλιβερίου συνεργάζεται με τρία σχολεία, από τον 

Ατλαντικό ως την Ανατολική Μεσόγειο. 

 

2o , 3o , 4o  - Παρουσίαση των σχολείων 

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». 

 
5o slide - Συγκριτικός πίνακας παρουσίασης των σχολείων 

 

6o slide 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επαφή, τη σύγκριση και την 

αντιμετώπιση καθιερωμένων αντιλήψεων για τα επαγγέλματα.  

Για να γίνει αυτό γνωρίζουμε: 
α) τις δραστηριότητες των εμπορικών και βιοτεχνικών μικρών 

επιχειρήσεων με απ’ ευθείας επαφή. 

β) την ποικιλία και την περιπλοκότητα του τοπικού επιχειρηματικού 

συστήματος. 
γ) την ευρωπαϊκή μικρή επιχείρηση μέσω χαρτών. 

δ) το σχολείο συνεργάζεται με την τοπική επιχείρηση μέσω 

προγραμματισμένων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

7o slide, 8Ο 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. 

 

9o slide 

Στοχεύει στο 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. 

 

10o slide 

Στοχεύει στο να δώσει στην εργασία την αξία που έχει ως εργαλείο 
διαμόρφωσης της συνείδησης του πολίτη, αξία κοινή για όλη την 

Ευρώπη.  
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Θέλουμε οι μαθητές (κι εμείς οι εκπαιδευτικοί) ολοκληρώνοντας τις 

δραστηριότητες του σχεδίου να βλέπουν τη δουλειά σαν ένα χώρο 

όπου παράγεται πολιτισμός και όχι σαν έναν καταναγκασμό που 
επιβάλλεται για την επιβίωση.  

 

Οργάνωση προγράμματος – Παιδαγωγικά εργαλεία 

11o slide 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ συνάδελφοι.  

Από τους οκτώ οι έξι ασχολούνται με ομάδες μαθητών.  

Οι υπόλοιποι δυο βοηθούν σε ότι αφορά στατιστικά στοιχεία και 
επεξεργασία τους στον υπολογιστή. 

 

 

12o ,13ο , 14ο, 15ο  slide 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το ποια μέρα της 

εβδομάδας τους ήταν ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 

ομάδες. Σε μια από τις 4 μετέχουν δυο καθηγήτριες. Η συντονίστρια 

του σχεδίου κι εγώ συμμετέχουμε σε όλες τις ομάδες για να 
βοηθήσουμε τις συναδέλφους να διεκπεραιώσουν το πρόγραμμα -  

διότι δεν έχουν άλλη εμπειρία προγραμμάτων - όπως δεν έχουν και 

εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους 

χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία με τους μαθητές των εταιρικών 
σχολείων.   

 

 

16o, 17ο, 18ο slide   1η ημέρα συνάντησης 
  

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, δυο καθηγητές και μια καθηγήτρια από την 
Τουρκία.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αντιμετώπιση των δυσκολιών στο 

συντονισμό και στην κατανόηση του Προγράμματος καθώς και ο 

προγραμματισμός εργασιών μέχρι την επόμενη συνάντηση. Την 
πρώτη μέρα έγιναν δυο συναντήσεις εργασίας: πρωί και απόγευμα. 

 

19ο, 20ο, 21ο slide     2η ημέρα συνάντησης 

Τη δεύτερη μέρα 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.  
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Ο Δήμος Ταμυνέων μας παρείχε λεωφορείο κι έτσι δόθηκε η 

δυνατότητα να συμμετάσχουν και μαθητές του προγράμματος. Οι 

καθηγητές και οι καθηγήτριες των εταιρικών σχολείων 
εντυπωσιάστηκαν με τη γλωσσομάθεια των Ελλήνων μαθητών. Και 

οι Έλληνες μαθητές εντυπωσιάστηκαν από το πόσο προσιτοί ήταν οι 

ξένοι καθηγητές. 

 

22ο, 23ο, 24ο   slide        3η ημέρα συνάντησης 

Την τρίτη μέρα τη συνάντηση εργασίας μας τίμησαν με την παρουσία 
τους η Προϊστάμενη 1ου Γραφείου Δ/μιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας κα. 

Χριστοφόρου Ελένη, η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα. 

Καλαμπαλίκη Θάλεια, η Ειδικός Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

κα. Ράζου Αικατερίνη και η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα. Κακαβά 
Αικατερίνη οι οποίες και παραβρέθηκαν στο επίσημο γεύμα που 

χρηματοδότησε ο Δήμος Ταμυνέων. 

 

25ο, 26ο slide             4η ημέρα συνάντησης  

Την τέταρτη μέρα πήγαμε στη Χαλκίδα. Ξεκινήσαμε από το ΚΕΣΥΠ, 

ξεναγηθήκαμε στο Δημαρχείο και μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος 

Χαλκιδέων κ. Αναγνωστάκης. 
Η συνάντηση των εταίρων έκλεισε επίσημα στο «Κόκκινο Σπίιτι» στη 

Χαλκίδα. 

 

27ο slide - εργαλεία    

Παρουσίαση των εργαλείων 

 

CD - 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 και η 

αποδελτίωσή του συνεχίζεται αυτές τις εβδομάδες από την Γ΄ τάξη 

την ώρα του Σ.Ε.Π. 

 

«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.  
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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 

Τα στοιχεία της σελίδας αυτής θα μας δοθούν από το Επιμελητήριο 

Ευβοίας. 

 

 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 4 

Τα στοιχεία της σελίδας αυτής θα μας δοθούν επίσης από το 
Επιμελητήριο Ευβοίας. 

 

 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 5 

Επίδειξη του παιχνιδιού CREAX 

 
 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 6 

Εμείς έχουμε φτάσει μέχρι αυτή τη σελίδα 

 

«Το τετράδιο του μαθητή» - σελ. 7 

Οι ερωτήσεις θα διαμορφωθούν από τα παιδιά και θα διασταυρωθούν 

με τις ερωτήσεις των εταιρικών σχολείων. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


