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Εισαγωγή  

Το 26ο και το 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών έχουν χαρακτηριστεί ως πιλοτικά 

Σχολεία Εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), πό το 

Σεπτέμβριο του 2010, ύστερα από ομόφωνη απόφαση των συλλόγων διδασκόντων 

(ΥπΠΔΒΘ 18546/20-10-2010). Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Πιλοτική εφαρμογή του 

θεσμού των ΖΕΠ» της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας 

Προτεραιότητας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και 

ύστερα από την  υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 11115/11-12-2014 (ΑΔΑ: ΒΖ669-ΦΔ6) Πρόσκληση 

υποβολής Σχεδίων Δράσης για το σχολικό έτος 2014-2015 των Σχολικών Μονάδων 

Πιλοτικής Εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας υποβλήθηκε το 

σχέδιο δράσης του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών Φ.35β/242/19-12-2014 (αρ. πρωτ. 

εισερχομένου ΕΥΕ ΕΔ 11413/19-12-2014) και την έγκριση των σχεδίων δράσης έγινε 

με την υπ. Αριθμ. 197/16-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  εγκρίθηκαν όλες οι υποδράσεις όπως 

ακριβώς είχαν προταθεί.   

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας σχεδίασαν και υπέβαλαν για έγκριση το σχέδιο 

εκπαιδευτικών δράσεων τους,  που συμπεριελάμβανε  δεκατρείς 

επιμέρους υποδράσεις. Αυτές οι υποδράσεις σχεδιάστηκαν από την εκπαιδευτική 

ομάδα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν πολλαπλοί άξονες για την 

ανάπτυξη των δράσεων που στοχεύουν σε ένα εξαιρετικά μεγάλο και φιλόδοξο 

φάσμα αποτελεσμάτων.  

Οι τίτλοι των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν είναι οι κάτωθι: 

1.  Γύρω – γύρω οι μήνες όλοι, η ζωή σα περιβόλι ... 

2.  Τρεις πολιτισμοί, τρία λιμάνια σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο 

3.  H ζωή γύρω από την   Ακρόπολη των Αθηνών, άλλοτε και σήμερα. 

4.  Παίζω … παραδοσιακά. 
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5.  Σμύρνη: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών. 

6.  Μελετώ τα μαθηματικά  πολιτισμών της αρχαιότητας 

7.  Όμιλοι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής (αρχάριοι και προχωρημένοι) 

8.  To learn or not to learn? Μαθαίνω αγγλικά με τον ... Σαίξπηρ 

9.  Όμιλος Επιστημών και Τεχνολογίας, Εργαστήρια πειραματισμού και 

κατασκευών. 

10. ΚΙΝΗΜΑΤΟ-ΓΡΑΦΟΥΜΕ 

11. Ενημερωμένοι Μαθητές - Ενεργοί Πολίτες - Δρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε 

παγκόσμια. 

12. Εθελοντές στη ζωή 

13. Η ώρα του κώδικα  - Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών 

Εκτός από τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικείμενων, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δώσαμε στην ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών μας και  τη 

γνωριμία με τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Ενισχύσαμε την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, την ανάπτυξη της κριτικής παραγωγικής σκέψης, την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, την ενίσχυση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία. 

Παράλληλα με την ενδυνάμωση της πολιτειότητας των μαθητών μας, 

προσπαθήσαμε να  τους προετοιμάσουμε καταλλήλως, ώστε  να ενταχθούν στην 

κοινωνία ως ενεργά μέλη της, κατανοώντας τις λειτουργίες της και έχοντας διάθεση 

προσφοράς.  

Αναπόσπαστο μέρος της εργασίας μας με εξαιρετικά αποτελέσματα αποτέλεσαν οι 

δράσεις που σχετίζονταν με την κατανόηση και την κατάκτηση  των επιστημών και 

της τεχνολογίας, όχι μόνο ως πληροφοριακών στοιχείων άλλα κυρίως ως 

μεθοδολογικών εργαλείων και ανάπτυξης γνωστικών λειτουργιών. 
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Έξι από τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν περιστράφηκαν γύρω από τον 

πολιτισμό, την ιστορία και τη λαογραφία. Σε αυτές τις δράσεις οι μικροί μαθητές 

μας γνωρίζοντας τη λαογραφική παράδοση, καλλιέργησαν την εθνική τους 

συνείδηση και ταυτότητα και έγιναν κοινωνοί της πολιτιστικής τους κληρονομιάς 

συσχετίζοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.  

Τρεις από τις δράσεις είχαν ως  βάση πολιτισμούς της αρχαιότητας. Η πρώτη 

ταξίδεψε τους μαθητές μας πίσω  στη ζωή της Αρχαίας Αθήνας με σημείο αναφοράς 

της Ακρόπολη, η δεύτερη,  μέσα από ένα ταξίδι στην εποχή του χαλκού, έφερε τους 

μαθητές σε επαφή με τις συνήθειες της καθημερινότητας και της διατροφής των 

Κυκλαδιτών, των Μινωιτών και των Μυκηναίων, γνωρίζοντάς τους με 

διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της τέχνης και  της γραφής.  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη δράση που μέσα από την ιστορία των Μαθηματικών 

που ανέδειξε τον ανθρώπινο χαρακτήρα της μαθηματικής δραστηριότητας, με 

αποτέλεσμα να τροποποιήσει και να διαμορφώσει τις αντιλήψεις των παιδιών για 

τα Μαθηματικά, παρέχοντας, ταυτοχρόνως, νέες δυνατότητες διερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων μέσα από βιωματικές διαδικασίες  μυήθηκαν στην 

κουλτούρα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Σμύρνης στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Αναζήτησαν και διερεύνησαν ιστορικά γεγονότα αλλά και στοιχεία της 

καθημερινής ζωής, μέσα από πηγές,  διάβασαν βιβλία σχετικά με τη Σμύρνη και 

προσέγγισαν τις μνήμες των προγόνων τους μέσα από διηγήσεις παππούδων και 

γιαγιάδων.  

Και σε αυτή τη σχολική χρονιά, στα σχολεία επικεντρώσαμε μεγάλο μέρος των 

προσπαθειών μας  στην παράλληλη μάθηση και μέσω των τεχνολογικών εργαλείων. 

Τα προγράμματα ρομποτικής που εφαρμόσαμε αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως αγαπητά 

σε μαθητές αλλά και γονείς. Δημιουργήθηκαν  δύο τμήματα,  ένα με μορφή ομίλου 

κατά τις ώρες λειτουργίας του Ολοήμερου και ένα κατά τις απογευματινές ώρες με 
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τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Από τους μαθητές που 

συμμετείχαν στον όμιλο ρομποτικής δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες που 

συμμετείχαν στον περιφερειακό διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την 

Αττική  και προκρίθηκαν στους τελικούς που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. 

Επίσης υλοποιήθηκε  όμιλος Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας με εργαστήρια 

πειραματισμού και κατασκευών. Για το πρόγραμμα αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον από μαθητές και γονείς για τη συμμετοχή τους. Για αυτό το πρόγραμμα  

συνεργαστήκαμε με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στα 

πλαίσια του ομίλου οι μαθητές δημιούργησαν πέντε βίντεο που στόχευαν στην 

ερμηνεία των επιστημών που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό Schoollab.  

Ως φυσική επέκταση των πρώτων βημάτων στην αλγοριθμική σκέψη που είχαν 

πραγματοποιήσει οι μαθητές των Α και β τάξεων τα προηγούμενα χρόνια 

αποτέλεσε  η δράση «Η ώρα του κώδικα», όπου οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά 

τους προγράμματα συντάσσοντας κώδικα με απλό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές, 

σύμφωνα με την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, βοήθησαν στην ανάπτυξη της 

αναλυτικής και της συνθετικής σκέψης και ενώ μέχρι σήμερα είχαμε επιφυλάξεις 

για την εφαρμογή τους σε τόσο μικρές ηλικίες, αποδείχθηκε ότι με κατάλληλη 

καθοδήγηση και εκπαιδευτικό σχεδιασμό οι μικροί μαθητές μπόρεσαν να 

αναπτύξουν δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η δεξιότητα που ανέπτυξαν οι μαθητές μας, ώστε 

να είναι ικανοί να παρακολουθούν τα αποτελέσματα του προγραμματισμού τους 

είτε με μορφή παιχνιδιού στον υπολογιστή είτε ως δράση και αντίδραση συσκευών 

που  κατασκεύασαν.  

Η δράση «To learn or not to learn? Μαθαίνω αγγλικά με τον ... Σαίξπηρ» αποτέλεσε 

την πρώτη δομημένη προσπάθειά μας, ώστε οι μαθητές που διδάσκονται τα 

αγγλικά ως ξένη γλώσσα να έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με 
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στοιχεία από τη ζωή και τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, να προσεγγίσουν πολιτισμικά 

στοιχεία της Ελισαβετιανής εποχής, να έρθουν σε επαφή με τον θεατρικό λόγο στην 

αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες μέσω ποικίλων 

δραστηριοτήτων. Η τελική αποτίμηση αυτής της δράσης είναι πολύ ικανοποιητική, 

δίνοντάς μας τη βάση για περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη. 

Μια σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα, συνέχεια των επιτυχημένων δράσεων 

που υλοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τίτλο Μedia Smart, αποτέλεσε η 

δράση «Κινηματο-Γράφουμε» όπου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

βιωματικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με όλη τη διαδικασία 

δημιουργίας μίας κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. Οι μαθητές μας, μέσα 

από βιωματικές δραστηριότητες και με την καθοδήγηση ενός έμπειρου σκηνοθέτη, 

δημιούργησαν το σενάριο της ταινίας και χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν και 

υποδύθηκαν τους αντίστοιχους ρόλους των συντελεστών που απαιτούνται για τη 

δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας (αναλυτική γραφή του σεναρίου, 

σχεδιασμός παραγωγής, εύρεση χώρων και υλικών, επιλογή των ηθοποιών – 

μαθητών, κινηματογράφηση (casting),  βοηθοί σκηνοθέτη, φωτισμός των σκηνών, 

οπερατέρ, τεχνική επεξεργασία της ταινίας (μοντάζ, υποτιτλισμός), μουσική 

επένδυση διαφημιστική προώθηση της ταινίας (αφίσες, τρέιλερ κ.λ.π)). Η 

διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε με τους μαθητές να αλληλεπιδρούν σε ομάδες και να 

συνεργάζονται μέσα από τους διακριτούς ρόλους τους, δημιουργώντας ένα project 

που προσέφερε πολλαπλές μαθησιακές δυνατότητες. 

Τέλος, με δύο δράσεις εστιάσαμε στην πολιτειακή παιδεία και ανάπτυξη των 

μαθητών μας μέσα από δραστηριότητες για τη βελτίωση των ατομικών και 

κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των μαθητών μας, την καλλιέργεια 

συναισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους και προς τον εαυτό 

τους.  
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Επίσης στοχεύσαμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης, 

προώθησης του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, στοιχεία που είναι 

κυρίαρχοι στόχοι κάθε σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.  

Πολλές από τις δράσεις που υλοποιήσαμε εφαρμόστηκαν σε συνεργασία με άλλα 

σχολεία (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού- Σχολή Χατζήβεη) και επιτύχαμε τη  

διάδραση μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στα σχολεία μας είναι αυτή της συνεργασίας σε 

πολλαπλά επίπεδα,  με αποτέλεσμα ο σύλλογος διδασκόντων να λειτουργεί ως 

εργαστήρι δημιουργίας. Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν όχι μόνο η αποδοχή από 

το μέρος των γονέων και των μαθητών για τις δράσεις αλλά και το ενδιαφέρον τους 

για τα σχέδια μας, καθώς επίσης και η καταγεγραμμένη θέλησή τους να 

συμμετέχουν και αυτοί.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο σχεδιασμό των δράσεων και την υλοποίησή τους 

συμμετείχαν ενεργά εκτός από όλους τους μαθητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου, οι οποίοι ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τη σχέση εργασίας τους 

συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πρότειναν, συζήτησαν και δημιούργησαν τα 

σχέδια δράσης που  εφάρμοσαν. 

 Σχετικά με  τις δράσεις ενημερώθηκαν και σε κάποιες συμμετείχαν και οι γονείς, οι 

οποίοι, με βάση την εξαιρετική αποδοχή που είχαν οι προηγούμενες δράσεις μας, 

ήταν δίπλα μας και συνεργάστηκαν μαζί μας.  

Παράλληλα εξασφαλίσαμε τη συνεργασία τοπικών φορέων και ειδικών για την 

καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει να αναφέρουμε την εξαιρετική 

συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, τη Σχολική 

Επιτροπή, τις συνεργασίες με τη Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, την Ομάδα 

Πολιτικής Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού –Αχαρνών, την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 
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Διαχειριζόμενοι τη λειτουργία των Σχολείων μας ως πιλοτικά σχολεία ΖΕΠ 

θεωρήσαμε ότι υποχρέωσή μας ήταν, κι εξακολουθεί να είναι,  να ανοίγουμε νέους  

δρόμους και για άλλα σχολεία, μοιραζόμενοι με άλλους συναδέλφους τις εμπειρίες 

που έχουμε αποκτήσει  χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πολύ 

περισσότερο για τα παιδιά από ευπαθείς περιοχές που προσλαμβάνουν τα 

αποτελέσματα της κρίσης πιο έντονα.  

Πιστεύουμε ότι μια  διεύρυνση του προγράμματος θα μας καταστήσει ικανούς και  

απόλυτα διαθέσιμους να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να συνεργαστούμε με 

τα σχολεία που θα  ενταχθούν στο πρόγραμμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχολεία μας και κατά τη φετινή σχολική χρονιά 

συμμετείχαν ενεργά σε διαγωνισμούς , συνεργασίες και παρουσιάσεις, τόσο σε 

πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Στη β΄ φάση του του 3ου πανελλήνιου διαγωνισμού Φυσικών Επιστημών έξι από 

τους μαθητές των Σχολείων μας πρώτευσαν καταλαμβάνοντας εξαιρετικές θέσεις. 

Κατά την περίοδο 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου στο σχολεία υποδεχτήκαμε και 

φιλοξενήσαμε εκπαιδευτικούς από το σχολείο Filosofo Seneca της Μαδρίτης 

(http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org/) . Η επίσκεψη έλαβε χώρα στα πλαίσια 

του προγράμματος Erasmus+  με  τίτλο "Developing skills of the 21st Century in 

Europe today" 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στα Σχολεία μας, αλλά και η 

γενικότερη σχολική ζωή αποτέλεσε το εισαγωγικό video του Διεθνούς  Συνεδρίου 

“Building Skills: The role of skills development in Education”, την Παρασκευή 27 

Μαρτίου 2015 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Το 

συγκεκριμένο συνέδριο διοργανώθηκε από τη Microsoft Ελλάς σε συνεργασία με 

το British Council και την Εκπαιδευτική Τηλεόραση του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Το συνέδριο είχε την υποστήριξη του Υπουργείου 

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org/
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Επιτροπής στην Ελλάδα και της Huffington Post Greece, ενώ συνεργάστηκαν και οι 

Epson, Inedu και CLWB.org) 

Στο ίδιο συνέδριο, οι Διευθυντές των δύο Σχολείων, ως εκπρόσωποι των 

εκπαιδευτικών των σχολείων, παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται 

οι δεξιότητες ζωής μέσα από τη λειτουργία τους.  Με εισήγηση με τίτλο  

«Αφήνοντας όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Ζωής 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» 

Συμμετοχή των Σχολείων μας με πέντε video/εργασίες στο διαγωνισμό school lab  

(μια πρωτότυπη πλατφόρμα δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών για την επιστήμη 

στην οποία συμμετέχουν από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές) που 

διοργανώθηκε από το British Council και λαμβάνουν μέρος μαθητές από Ε’ 

Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. 

Από τους μαθητές που συμμετείχαν στον όμιλο ρομποτικής δημιουργήθηκαν τρεις 

ομάδες που συμμετείχαν στον περιφερειακό διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

για την Αττική  και προκρίθηκαν στους τελικούς που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. 

Εν κατακλείδι, με όλες τις δράσεις μας στοχεύσαμε σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που διεύρυναν τον Παιδευτικό ρόλο του σχολείου, με εστίαση 

στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και των ΖΕΠ. Η ενσωμάτωση 

σύγχρονων μέσων έγινε παράλληλα με την γνώση παλαιότερων εμπειριών και της 

παράδοσης αλλά και την κατανόηση της διαφορετικότητας. Κύριος στόχος της 

λειτουργίας μας ήταν και παραμένει ένας: η υλοποίηση του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών  σε συνδυασμό με  την  ευελιξία που μας έχει δοθεί μέσα 

από το πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες συνθήκες και να εξασφαλίζει, μέσω της καινοτομίας, τη σύγχρονη 

και αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών μας.  
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Στην προσπάθειά μας αυτή, ακολουθήσαμε απαρέγκλιτα την εξής βασική αρχή: η 

εκπαιδευτική διαδικασία υπηρετείται από την τεχνολογία –δεν την υπηρετεί. Τα 

ηλεκτρονικά μέσα αναβαθμίζουν τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά αντικείμενα, δεν τα 

υποκαθιστούν, όπως επίσης δεν υποκαθιστούν την πολύχρονη, διδακτική και 

παιδαγωγική, εμπειρία των δασκάλων μας. Τα Σχολεία μας, με όλο το έμψυχο 

δυναμικό τους, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία, ωφελούνται τα 

μέγιστα από αυτήν ακριβώς την εκπαιδευτική εμπειρία.  

Η διαχείριση των συμβάσεων και του συνόλου των οικονομικών διαδικασιών έγινε 

από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Αχαρνών,  Η εμπειρία των προηγούμενων 

χρόνων και η υποστήριξη από τη λογίστρια και η συνεχής συνεργασία από τους 

υπεύθυνους του έργου τόσο από την ΕΥΕ όσο και από τη ΕΥΔ του υπουργείου 

Παιδείας που στήριξαν το έργο, διευκόλυνε τις διακασίες όμως λόγω καθυστέρησης 

της χρηματοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η πληρωμή των δικαιούχων. 
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1η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Γύρω – γύρω οι μήνες όλοι, η ζωή σαν περιβόλι…» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Α’ και Β’ τάξεις και τμήμα Ένταξης 

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων και συνεργατικής μάθησης. Η συγκεκριμένη δράση  

αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος  όπως είναι η  παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, η  

θεατρική αγωγή ,τα  μαθηματικά, η  μελέτη περιβάλλοντος, η αισθητική αγωγή και 

η μουσικοκινητική αγωγή. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων 

ήρθαν σε επαφή με τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης και του ελληνικού 

πολιτισμού. Με κεντρικό άξονα το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

αναζήτησαν ήθη, έθιμα, παροιμίες, αινίγματα, δοξασίες, δημοτικά τραγούδια και 

λαϊκά παραμύθια. Επιπλέον, καλλιέργησαν την εθνική τους συνείδηση και 

ταυτότητα και καθίσταντο κοινωνοί της πολιτιστικής τους κληρονομιάς 

συσχετίζοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. 

Συγκεκριμένα,  με αφορμή το τραγούδι « Δώδεκα Μήνες Αθλητές» από το δίσκο της 

Λιλιπούπολης και το παραμύθι « Η κυρά-Καλή και οι Δώδεκα Μήνες» οι μαθητές 

κατέγραψαν τους 12 μήνες του ημερολογιακού έτους και τους κατέταξαν βάσει των 

4 εποχών. Σχεδίασαν, ζωγράφισαν και στόλισαν το δέντρο των 4 εποχών που κοσμεί 

έναν  από τους τοίχους των σχολείων μας,σε συνεργασία με τον δάσκαλο των  

Εικαστικών κ. Τριανταφύλλου 
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Στη συνέχεια αναζήτησαν, κατέγραψαν παροιμίες για τον κάθε μήνα και 

κατασκεύασαν το «δέντρο των παροιμιών» σε χαρτόνι κάνσον. 
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Υλοποιημένες Δραστηριότητες ανά εποχή 

Φθινόπωρο 

 Το  Σεπτέμβρη με αφορμή τις  γεωργικές ασχολίες επισκεφθήκαμε το εκπαιδευτικό 

πάρκο «Δρω» και εκτελέσαμε βιωματικές δραστηριότητες με θέμα τον τρύγο. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά γνώρισαν  

τον θεό του κρασιού Διόνυσο, 

ενημερώθηκαν για τη 

διαδικασία του τρύγου και τα 

προϊόντα του και 

δημιούργησαν τη «Γωνιά του 

Τρύγου».  
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 Διάβασαν και αναπαράστησαν εικαστικά το μύθο του Αισώπου «Η αλεπού και τα 

σταφύλια». Άκουσαν και έμαθαν να τραγουδούν το τραγούδι « Ο πιο γλυκός 

Σεπτέμβρης», με τη βοήθεια του δασκάλου της μουσικής κ. Οδυσσέα Σαγρέδου. Στη 

συνέχεια κατασκεύασαν ψηφιδωτό με θέμα το τσαμπί. 
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Τον Οκτώβρη, οι μαθητές γνώρισαν τη διαδικασία της σποράς, έμαθαν, 

τραγούδησαν και δραματοποίησαν το τραγούδι «Ο γεωργός πάει στον αγρό», με τη 

βοήθεια των δασκάλων μουσικής και θεατρικής αγωγής  κ. Σαγρέδου και κ. 

Γιαννοπούλου. Στη συνέχεια, δημιούργησαν ένα μικρό κήπο μέσα στην τάξη τους με 

σπόρους φακής με σκοπό να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη τους. Τέλος, 

κατασκεύασαν ψηφιδωτό με θέμα τη σπορά. 
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Τον Νοέμβρη, τα παιδιά έμαθαν τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας του 

ελαιοκάρπου τότε και τώρα. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν  το πάρκο Pαradise και 

κατασκεύασαν πήλινα δοχεία με σκοπό τη φύλαξη των καρπών της ελιάς. Διάβασαν 

και δραματοποίησαν το «μύθο της ελιάς με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα». Ήρθαν 

σε επαφή με το έργο τέχνης του Θεόφιλου που αναπαριστά το «Λιομάζωμα» και 

δημιούργησαν δικά τους έργα τέχνης, εμπνευσμένοι από αυτό. Επιπλέον, έμαθαν 

για τον τρόπο στέψης των αθλητών στα αρχαία χρόνια και κατασκεύασαν ομαδικά 

έναν «κότινο».   
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Χειμώνας 

 Τον Δεκέμβρη, οι μαθητές αναζήτησαν τα διαφορετικά ονόματα του μήνα αυτού, 

τα κατέγραψαν και τα συσχέτισαν με την προέλευση των δικών τους ονομάτων. Στη 

συνέχεια έμαθαν  την ιστορία  της  γέννησης   του Χριστού και αναζήτησαν έθιμα 

από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Άκουσαν, έμαθαν και τραγούδησαν  τα 

κάλαντα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στόλισαν χριστουγεννιάτικο 

δέντρο και καράβι στην τάξη, έστειλαν το δικό τους γράμμα στον Άγιο Βασίλη και 

κατασκεύασαν σκουπόκουκλα  Άη Βασίλη. Αναζήτησαν συνταγές και 

παρασκεύασαν παραδοσιακά γλυκά. Κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και 

πήλινα στολίδια τα οποία αντάλλαξαν με τους μαθητές της Α’ Τάξης του Κολλεγίου 

Αθηνών στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Διάβασαν και δραματοποίησαν τη 

χριστουγεννιάτικη ιστορία «Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα». Τέλος, 

αποχαιρέτησαν το 2014 συμμετέχοντας με τους γονείς σε ένα καλλιτεχνικό 

εργαστήρι στο χώρο του σχολείου. 
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 Τον Ιανουάριο, στα πλαίσια των εθίμων της Πρωτοχρονιάς, αντάλλαξαν δώρα 

μεταξύ τους, κατασκεύασαν πήλινο ρόδι και δραματοποίησαν τα έθιμα με το 

«σπάσιμο του ροδιού» και του «ποδαρικού». Άκουσαν και έμαθαν το δημοτικό 

τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο», με τη βοήθεια του δασκάλου της μουσικής κ. 

Σαγρέδο.  Αναπαράστησαν το έθιμο «Το φίλεμα της βρύσης». Έγινε ανάγνωση της 

ιστορίας του Μέγα Βασίλειου και του μύθου για τα καλικαντζαράκια. Έμαθαν για τα 

Θεοφάνεια και τον Αγιασμό των υδάτων και κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. 

Τέλος, έμαθαν και δραματοποίησαν το «μύθο της Αλκυόνης», τον οποίο και 

αναπαρέστησαν εικαστικά. 
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Το Φεβρουάριο, οι μαθητές  άκουσαν την ιστορία της αμυγδαλιάς και 

κατασκεύασαν τη δική τους αμυγδαλιά. Στη συνέχεια, γνώρισαν τα έθιμα της 

Αποκριάς και δημιούργησαν τους δικούς τους χαρταετούς. 
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Άνοιξη 

To Μάρτιο, οι μαθητές  κατασκεύασαν  με κλωστούλα το «μαρτάκι». Στη συνέχεια 

γνώρισαν τα αποδημητικά πουλιά, κατασκεύασαν χελιδόνια και τραγούδησαν σε 

όλες τις τάξεις τα «Χελιδονίσματα» 

 

 Τον Απρίλη, αναζήτησαν τα πασχαλινά έθιμα όπως το έθιμο της Σαρακοστής και 

του Λαζάρου, άκουσαν και τραγούδησαν τα πασχαλινά κάλαντα ,διάβασαν την 

ιστορία της «Κόκκινης Παπαρούνας» και των «Κόκκινων Αυγών». Τέλος, 

παρασκεύασαν  Λαζαράκια και πασχαλινά κουλουράκια, έβαψαν τα δικά τους 

αυγά, στόλισαν πασχαλινές λαμπάδες και έφτιαξαν Σαρακοστές. 
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 Το Μάιο , οι μαθητές επισκέφθηκαν την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς ,γνώρισαν 

διάφορα είδη λουλουδιών, συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ομάδας WWF και 

κατασκεύασαν το δικό τους πρωτομαγιάτικο στεφάνι. 
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Καλοκαίρι 

 Τον Ιούνιο , γνώρισαν  και αναπαράστησαν τη διαδικασία του θερισμού και το 

έθιμο του Άη Γιάννη  στο χώρο του σχολείου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με 

το Κολλέγιο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε αμοιβαία επίσκεψη με σκοπό την εξ 

επαφής επικοινωνία. Οι μαθητές δούλεψαν από κοινού για την διεκπεραίωση 

κάποιων καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, όπως του καλοκαιρινού μόμπιλε και του 

καλοκαιρινού βυθού 
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Απολογισμός στόχων 

Οι μαθητές στο πλαίσιο της δράσης «Γύρω γύρω οι μήνες όλοι… η ζωή σαν 

περιβόλι» ήρθαν σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά  ενίσχυσαν και  

κατοχύρωσαν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα. Έτσι, ως αυριανοί πολίτες θα 

είναι σε θέση να αντλούν πληροφορίες από το μακρινό τους παρελθόν, να 

αντιλαμβάνονται ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός στο χώρο και στο χρόνο. 

Επιπλέον,  εντόπισαν τις ομοιότητες και διαφορές των εθίμων από περιοχή σε 

περιοχή και από γενιά σε γενιά και τέλος  διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι βίωναν και βιώνουν ως σήμερα  την καθημερινότητα τους και την 

επίσημη ζωή. Αποτέλεσμα όλων αυτών αποτέλεσε η κατανόηση και ο εμπλουτισμός 

του παρόντος τους με δημιουργικά στοιχεία. 

 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Οι μαθητές : 
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 Αναγνώρισαν  τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και θεσµούς 

και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας 

 Υιοθέτησαν στάσεις υπευθυνότητας  απέναντι στη διατήρηση και διάδοση 

της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

 Καλλιέργησαν τον  σεβασμό και την  εκτίμηση των  παραδόσεων,  των 

πεποιθήσεων, των  ιδεών των προηγούμενων γενεών.  

 Απόκτησαν  επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης τους για γνώση του 

παρελθόντος τους και διαφύλαξη της ακεραιότητας του σε έναν κόσμο που 

συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. 

 Μυήθηκαν  σε αξίες όπως το συνεργατικό πνεύμα, η  αυτενέργεια, η 

δημιουργικότητα και η  κριτική σκέψη 

 Επικοινώνησαν  μεταξύ τους ,  εκφράστηκαν  ελεύθερα και  συζήτησαν 

εποικοδομητικά ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες. 

  Καλλιέργησαν το ατομικό και συλλογικό πνεύμα για την εκπόνηση των 

δραστηριοτήτων. 

  Απόκτησαν θετική αντίληψη για το χρόνο και τη ζωή γενικότερα 

  Συνειδητοποίησαν την ημερολογιακή σχέση των εποχών, των μηνών , των 

ημερών με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και αξιοποίησαν τις γνώσεις και 

δεξιότητες τους στην επίλυση  των καθημερινών τους προβλημάτων. 

  Αναγνώρισαν τις 4 εποχές και τις μεταβολές που συμβαίνουν στο 

ανθρώπινο περιβάλλον  

 Γνώρισαν τους μήνες και όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τους, μέσα από 

μύθους, παραμύθια, τραγούδια, παροιμίες, γιορτές, ήθη, έθιμα και 

δραστηριότητες που τελούνται σε καθένα χωριστά 
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 Εξοικειώθηκαν με την έννοια του χρόνου και διέκριναν τη διάρκεια των 

χρονικών διαστημάτων 

 Προσέγγισαν  και  κατανόησαν  κείμενα λαϊκής παράδοσης τα οποία  

αποτέλεσαν πηγή άντλησης των πληροφοριών τους και εμπλουτισμού  του 

λεξιλογίου τους. 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό 

 Οπτικοακουστικό-υλικό (dvd ,παρουσίαση σε μορφή power point) 

 Έκθεση Κολάζ 

 Αφίσα δράσης 

 Αναρτήσεις στην εφημερίδα του σχολείου http://takollhthria.blogspot.gr/ 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου- Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές  για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Κουλογεωργίου Μαρία, Παρλαβάντζα Ειρήνη, Καλαμπόγια Ασημίνα , Χριστοπούλου 

Ευαγγελία, Μικρούλη Ασπασία, Ρασσιά Λουίζα, Αλεξιάδης Ζαφείρης, 

Τριανταφύλλου Ιωάννης, Σαγρέδος Οδυσσέας, Καλαποθάκη Σοφία , Γιαννοπούλου 

Παρασκευή , Στεφάτου Παρασκευή,  Παπαδημητρίου Άννα. 

 

 

 

http://takollhthria.blogspot.gr/
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2η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος: «Τρεις πολιτισμοί – τρία λιμάνια σε ένα ταξίδι πίσω στο 

χρόνο» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 26ο ΔΣ Αχαρνών : Γ1 

 29ο ΔΣ Αχαρνών: Γ1 

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

Η ιστορία εκτός από ένα ακόμα μάθημα του ωρολογίου προγράμματος έχει άμεσες 

διασυνδέσεις με την τέχνη.  Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

βιωματικών δραστηριοτήτων ήρθαν σε επαφή με διάφορους πολιτισμούς της 

αρχαιότητας( κυκλαδικό, μινωικό και μυκηναϊκό). Με κεντρικό άξονα την ιστορία οι 

μαθητές γνώρισαν τις συνήθειες, τα επαγγέλματα, τη θρησκεία, την αρχιτεκτονική 

και την τέχνη των λαών εκείνης της εποχής. Προχωρήσανε σε κατασκευή έργων 

τέχνης  αλλά και σε δημιουργία νέων πρωτότυπων δικών τους έργων, καθώς επίσης 

και στη δραματοποίηση σκηνών από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων τότε.  

Με τη δράση αυτή καλλιεργήθηκε η δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών 

αλλά και δεξιότητες που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ιστορικής τους 

συνείδησης.  

Η δημιουργία των χρωμάτων και αποχρώσεων έγινε από τους μαθητές 

χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των  βασικών χρωμάτων, καταγράφοντας τις 

ποσότητες και υπολογίζοντας τις  αναλογίες των βασικών χρωμάτων  που 

χρειάζονται ώστε να δημιουργηθούν οι αποχρώσεις. Δόθηκε μια άλλη προσέγγιση 

στην ιστορία και στην κατανόηση των πολιτισμών της.  Οι μαθητές ζωγράφισαν τους 

δικο  ύς τους πίνακες και κατασκεύασαν τα δικά τους έργα.  
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Με θέμα τον Μυκηναϊκό και τον Μινωικό πολιτισμό οι μικροί μαθητές 

δημιούργησαν τα δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια. Χωρισμένοι σε ομάδες των 3 

ατόμων και σε μεγάλα χαρτιά μεγέθους Α3, έφτιαξαν  ζωγραφιές τις οποίες αφού 

πλαστικοποίησαν, έκοψαν σε κομμάτια παζλ. Τα παζλ είχαν τα εξής θέματα: τα 

επαγγέλματα των Μινωιτών, την ενδυμασία των γυναικών, τα ταυροκαθάψια, τις 

τέχνες, τα παιχνίδια και τις κατοικίες τους.  
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Για τον Μινωικό πολιτισμό βρήκαν μέσω του διαδικτύου εικόνες, χαρακτηριστικές 

εκείνης της περιόδου, τις οποίες τύπωσαν δημιουργώντας κάρτες. Επιπλέον, στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή πληκτρολόγησαν τα αντίστοιχα κείμενα που συνόδευαν τις 

εικόνες, πάλι σε σχήμα κάρτας. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν η σωστή αντιστοίχιση 

κειμένων και εικόνων. 
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Όσο αναφορά στον Κυκλαδικό πολιτισμό, οι μαθητές σχεδίασαν με κιμωλία πάνω 

σε μεγάλο μαύρο χαρτόνι χαρακτηριστικά κυκλαδικά ειδώλια. 

                         

 

 Μέσα από τη μελέτη του μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισμού αναγνώρισαν τη 

συμμετρία σε κοσμήματα και στα σύμβολα της μινωικής Κρήτης (διπλός πέλεκυς) 

και δημιούργησαν τα δικά τους. Δημιούργησαν με πηλό τα δικά τους ειδώλια, το 

δίσκο της Φαιστού, τις χρυσές προσωπίδες και την πινακίδα με Γραμμική Β’.  
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Εργάστηκαν διαθεματικά και αξιοποιώντας τη γνώση που απέκτησαν για τα 

σχηματοποιήματα σχεδίασαν ένα κυκλαδικό ειδώλιο με σχηματοποίημα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τα Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο 
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Ψυχικού άντλησαν πληροφορίες για το πολιτισμό από την Παλαιολιθική εποχή αλλά 

και γνώρισαν μια διαφορετική προσέγγιση για τον Κυκλαδικό πολιτισμό. 

Απολογισμός στόχων : 

 Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 

 Να έρθουν σε επαφή με τους αρχαίους πολιτισμούς του ελλαδικού χώρου.  

 Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη και τη 

θρησκεία  

 Να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης.  

 Να αναδείξουν την πολιτιστική διάσταση της ιστορίας.  

 Να κατανοούν την αξία τη`ς ομαδικής εργασίας.  

 Να συνεργάζονται αρμονικά.  

 Να αναπτύξουν θετικά το αυτοσυναίσθημά τους με τη δημιουργία έργων 

τέχνης παρόμοια με αυτά εκείνης της εποχής. 

 Να αντιλαμβάνονται βιωματικά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων των πολιτισμών αυτών. 

 Να κατανοούν την αξία του μαθήματος της Ιστορίας τη δημιουργία 

πολιτιστικής συνείδησης. 

Μεθοδολογία: 

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης των δράσεων είναι η συνεργατική διερεύνηση. Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε όλους τους μαθητές των παραπάνω τάξεων των 

σχολείων. Οι βιωματικές δραστηριότητες ενδείκνυνται για την έκφραση και 

κατανόηση των συναισθημάτων των μαθητών, ώστε αυτές να έχουν νόημα και 

σκοπό γι’ αυτούς. Αυτές διεξήχθησαν μέσα από συζήτηση, προβολή βίντεο-ταινιών, 

κατασκευές, δραματοποίηση. 
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Σημαντική υπήρξε η συνεργασία με τις τάξεις του Κολλεγίου Αθηνών. Μέσω της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών καλλιεργήθηκε έντονα το συναίσθημα της 

ομαδικότητας και της κοινωνικότητας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπουδαία 

έργα τέχνης και πολιτισμού. 

 

Χρόνος υλοποίησης:  

έναρξη : Ιανουάριος 2015 

λήξη : Ιούνιος 2015 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της Ευέλικτης 

Ζώνης και της Ιστορίας  των δύο τάξεων. 

 

Παραδοτέα  

Συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση της λήξης 

(χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). Συντάχθηκε έκθεση πεπραγμένων-

απολογισμού. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία 

τους. Στην ίδια έκθεση έγινε απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο 

διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, 

στο πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. Παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητών στη 

γιορτή δημιουργικότητας. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν κατασκευές από πηλό οι οποίες απεικονίζουν 

αντικείμενα των πολιτισμών όπως ειδώλια, προσωπίδες, πινακίδες γραφής.  
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Ακόμα, κατασκευάστηκαν από τους μαθητές, σε μαύρο χαρτόνι με κιμωλία, 

κυκλαδικά ειδώλια. 

Παράλληλα, έφτιαξαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με εικόνες και κείμενα από τον 

Μυκηναϊκό πολιτισμό. Σε αυτό καλούνταν να αντιστοιχίσουν τα κείμενα με τις 

κατάλληλες εικόνες. 
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Τέλος,  με θέμα τον Μινωικό πολιτισμό κατασκεύασαν τα δικά τους μοναδικά παζλ 

που απεικόνιζαν: τα επαγγέλματα των Μινωιτών, την ενδυμασία των γυναικών, τα 

ταυροκαθάψια, τις τέχνες, τα παιχνίδια και τις κατοικίες τους. 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση: 

Κάππα Αντωνία, Γιακουμάκη Στυλιανή, Μικρούλη Ασπασία, Κουβαρά Ειρήνη. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
4

8
 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
4

9
 

3η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Η ζωή γύρω από την Ακρόπολη των Αθηνών, άλλοτε και 

σήμερα»  

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Δ τάξη 26ου Δ.Σ. Αχαρνών  

 Δ τάξη του 29ου Δ.Σ. Αχαρνών 

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων και συνεργατικής μάθησης. Η συγκεκριμένη δράση  

αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, θεατρικής αγωγής , ιστορίας). Οι 

μαθητές με τη βοήθεια της ιστοεξερεύνησης, οδηγήθηκαν σε καδοδηγούμενα 

μονοπάτια μάθησης. Η δομή μιας ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει πεδία τα οποία 

στοχεύουν να εισάγουν σταδιακά το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον 

ενημερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα 

να κατευθύνουν την εργασία του. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η δράση χωρίστηκε σε τρία στάδια 

1ο στάδιο: Πριν την επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών  

Οι μαθητές ταξίδεψαν στην Ακρόπολη των Αθηνών με τη χρήση των ψηφιακών 

εργαλείων. Μέσω της ιστοεξερεύνησης με  τίτλο «Ιστο-ριο-εξερευνώ την Ακρόπολη» 

που σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα weebly (http://akropoliswebquest.weebly.com/) 

οι μαθητές  

http://akropoliswebquest.weebly.com/
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 γνώρισαν  τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής και της 

γλυπτικής του 5ου π.Χ. αιώνα. και τα σημαντικότερα μνημεία που συναντά ο 

επισκέπτης στην Ακρόπολη (Παρθενώνας, Ερέχθειο, Προπύλαια, Ναός της 

Αθηνάς Νίκης).  

 αναζήτησαν πληροφορίες για κάθε μνημείο και παρουσίασαν τις εργασίες 

τους στην ολομέλεια της τάξης.  

Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν  την  εκπαιδευτική μουσειοσυσκευή «Πάμε στην 

Ακρόπολη» την οποία δανείστηκαν από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της 

Ακρόπολης.  

2ο στάδιο: Κατά την επίσκεψη στο βράχο της Ακρόπολης 

Οι μαθητές παρατήρησαν και περιέγραψαν από κοντά τα μνημεία της Ακρόπολης, 

μελέτησαν τον προσανατολισμό κάθε μνημείου και φωτογράφισαν ό,τι τους έκανε 

εντύπωση. Συμπληρώσαν φύλλα εργασίας σχετικά με τα μνημεία της Ακρόπολης . 

Συζήτησαν για τις αλλαγές που συνέβησαν στα μνημεία κατά τη διάρκεια των 

χρόνων.  

3ο στάδιο: Μετά την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη 

Οι μαθητές  

1. Δημιούργησαν σε μορφή word έναν οδηγό για την επίσκεψη στην Ακρόπολη 

από παιδιά για παιδιά. http://efimerida-st.blogspot.gr/2015/06/blog-

post.html 

2. Παρουσίασαν το δικό τους λεύκωμα με φωτογραφίες που τράβηξαν κατά 

την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη. 

3. Συμμετείχαν σε βιωματικά σεμινάρια σχετικά με τη βιντεοσκόπηση, τη 

φωτογραφία, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ , από επαγγελματίες του χώρου. 

Δημιούργησαν τις δικές τους ταινίες (με την τεχνική του green screen και τη 

χρήση του web studio) που αφορούσαν  

http://efimerida-st.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
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 στην εκπαίδευση κατά τον χρυσό αιώνα του Περικλή, στα μνημεία της 

Ακρόπολης και στην αρπαγή της Καρυάτιδας από τον Λόρδο 

Έλγιν.  http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/akropolikaiekpaideusi.html 

 

 στις «όρνιθες του Αριστοφάνη»  

           http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/ornithes.html 

4. Με τη βοήθεια επαγγελματιών του χώρου(σκηνοθέτη και τεχνικού 

φωτογραφίας και κινηματογράφου)  ανέλαβαν ρόλους προσώπων της 

αρχαιότητας, όπως π.χ. του Αθηναίου πολίτη, του αρχιτέκτονα, του γλύπτη ή  

ρόλους της σύγχρονης εποχής, όπως του αρχαιολόγου, του δημοσιογράφου.  

5. Δημιούργησαν το δικό τους lapbook για τη αρχιτεκτονική, την ιστορία, τη 

φιλοσοφία της αρχαίας Αθήνας, κατά την περίοδο των κλασικών χρόνων. 

https://www.youtube.com/watch?v=0lGvB0OAYq4 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν την πολιτισμική αξία της Ακρόπολης των Αθηνών. 

Μέσα από μια πολλαπλή συστημική ανάλυση, περιλαμβάνοντας τους τομείς α) της 

αρχαιολογίας – ιστορίας β) των τεχνών γ) της μυθολογίας  δ)της τεχνολογίας οι 

μαθητές 

 Συνεργάστηκαν  

 Συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας τους 

 Απέκτησαν δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και ανεύρεσης 

φωτογραφικού υλικού 

 Ανέλυσαν, αποκωδικοποίησαν και αξιολόγησαν τις πληροφορίες που 

συνέλλεξαν για τα μνημεία της Ακρόπολης   

http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/akropolikaiekpaideusi.html
http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/ornithes.html
https://www.youtube.com/watch?v=0lGvB0OAYq4
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 Απέκτησαν δεξιότητες συγγραφής, αποθήκευσης, εκτύπωσης και 

διαμοιρασμού πολυτροπικού κειμένου. 

 Αξιολόγησαν με τη χρήση συγκεκριμένων ρουμπρικών αξιολόγησης την 

εργασία τους 

 Εκφράστηκαν μέσα από θεατρικά δρώμενα 

Οι μαθητές, έγιναν μικροί ιστορικοί και ανέλαβαν ενεργούς ρόλους στην ομάδα. 

Συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν πληροφορίες για την ζωή στην αρχαιότητα μέσα 

από τα μάτια των παιδιών της εποχής. 

Δημιούργησαν τα δικά τους πρωτότυπα έργα (οδηγό επίσκεψης, θεατρικό 

δρώμενο), ενώ παράλληλα ενίσχυσαν και καλλιέργησαν την ιστορική τους 

συνείδηση. Μέσω της δράσης αυτής οι μαθητές δεν περιορίστηκαν στο να 

παρατηρήσουν τα μνημεία ως άψυχα αντικείμενα, αλλά προσπάθησαν να τα δουν 

ως μέρος της ζωής των ανθρώπων κάθε εποχής  

Παραδοτέα 

 οπτικοακουστικό-υλικό (ταινίες μικρού μήκους) 

 Αφίσα δράσης 

 Αναρτήσεις στην εφημερίδα του σχολείου  

 Αφίσα δράσης 

 Φύλλα εργασίας 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου- Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 
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Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Καρακώστα Βασιλική,  Καρκάνη Ελένη, Παπαδημητρίου Άννα, Τριανταφύλλου 

Ιωάννης, Γιαννοπούλου Παρασκευή, Σαγρέδος Οδυσσέας. 

 

 

Εικόνα 1 Επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών 
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Εικόνα 2 Συμπλήρωση φύλλων εργασίας 

  

 

Εικόνα 3 Εξερεύνηση προπλάσματος Ακρόπολης 
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Εικόνα 4 Μαθαίνοντας για το green screen 

Στην επόμενη σελίδα παραθέτουμε 

 τα φύλλα εργασίας 

 το συνοδευτικό σκηνής για την λήψη των σκηνών των ταινιών 

 Του διαλόγους της ταινίας «Όρνιθες» 

 

Ο «χρυσός αιώνας της τέχνης»- Η Ακρόπολη των Αθηνών 

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον Παρθενώνα 
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O ναός χτίστηκε με τη βοήθεια των δυο αρχιτεκτόνων του ________________ και 

του ________________ και οι εργασίες κράτησαν από το _____ π.Χ. έως ____ π.Χ. 

Αυτό το τεράστιο έργο επέβλεπε ο γλύπτης _____________.Ο ίδιος ανέλαβε και την 

κατασκευή του __________________ αγάλματος της _____________. Ο 

Παρθενώνας είναι ρυθμού _________________ 

Σηκός: ο κυρίως ναός, ο κεντρικός χώρος ενός αρχαίου ελληνικού ναού, όπου 

βρισκόταν το άγαλμα του θεό. 

Αέτωμα: το _____________ που σχηματίζεται στο μπροστινό μέρος του ναού. 

Ονομάζεται έτσι , γιατί το σχήμα του θύμιζε τα ανοιγμένα _____________ του 

αετού. 

Μετόπες: έτσι ονομάζονται οι πλάκες πάνω από τους κίονες 
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Ζωφόρος: μια συνεχής ζώνη με ανάγλυφες παραστάσεις.(σκαλισμένες πάνω στην 

επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να εξέχουν από αυτήν) 

 

Αναπαράσταση του ανατολικού αετώματος 

_______________________________________________________ 

Αναπαράσταση του δυτικού αετώματος 

_____________________________________________________________________ 

Ελάχιστα από τα γλυπτά σώζονται πια στη θέση τους. Άλλα χάθηκαν για πάντα και 

άλλα λεηλατήθηκαν και βρίσκονται πλέον σε μουσεία του εξωτερικού. Όσα 

σώθηκαν, µμεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο Μουσείο Ακρόπολης όπου 

και εκτίθενται σε ειδική αίθουσα στον 3ο όροφο. 

Το μεγαλύτερος μέρος των αετωμάτων αποσπάστηκε από το λόρδο Έλγιν και τώρα 

εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. 
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H Ζωφόρος του Παρθενώνα 

Το θέμα της ζωφόρου ήταν η γιορτή των μεγάλων Παναθηναίων. Τα μεγάλα 

Παναθήναια γιορτάζονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της θεάς Αθηνάς(τον 

Ιούλιο ή τον Αύγουστο). Διαρκούσαν περίπου μια εβδομάδα. Στη διάρκειά τους 

γίνονταν αθλητικοί και  καλλιτεχνικοί αγώνες. Την τελευταία μέρα ο λαός ανέβαινε 

με μια μεγάλη πομπή στην Ακρόπολη. Εκεί οι Αθηναίο πρόσφεραν στη θεά Αθηνά 

ένα θαυμάσιο πέπλο, που είχαν υφάνει και κεντήσει οι γυναίκες και οι κόρες των 

καλύτερων οικογενειών. Τέλος οι ιερείς θυσίαζαν τα ζώα και πρόσφεραν το κρέας 

στο λαό. H θυσία πολλών ζώων λέγεται εκατόμβη( εκατό + βους) 

Η πομπή ξεκινούσε από τον Κεραμεικό, μια συνοικία της Αθήνας και η πομπή 

ακολουθούσε την οδό των Παναθηναίων. Για να μεταφέρουν το πέπλο στην 

Ακρόπολη, οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν ένα μικρό πλοίο που το κυλούσαν πάνω 

σε ρόδες. 
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Μπορείτε να γνωρίσετε περισσότερα για τη ζωφόρο στο σύνδεσμο  

http://www.parthenonfrieze.gr/ 

Για εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://acropolis-

virtualtour.gr/ 

  

http://www.parthenonfrieze.gr/
http://acropolis-virtualtour.gr/
http://acropolis-virtualtour.gr/
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Παιχνίδια στο χαρτί! 

Τι χρώμα να διαλέξω; 

 

Φανταστείτε ότι εργάζεστε στον Παρθενώνα με το συνεργείο του Γλύπτη Φειδία. Ο 

Φειδίας ανέθεσε σε εσάς να επιλέξετε τα χρώματα που θα διακοσμούν τη ζωφόρο. 

Τι χρώματα θα διαλέξετε; 
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Όνομα:_________________________                   Ημερομηνία:___________________ 

Ας γνωρίσουμε καλύτερα το Ερέχθειο 

Το Ερέχθειο είχε πολλά _____________ γιατί το έδαφος στο οποίο κτίστηκε 

ήταν_______________. Στο ναό αυτόν λατρεύονταν διάφοροι θεοί. Ήταν ρυθμού 

__________________ 

Τo Ερέχθειο άρχισε να χτίζεται το_______ π.Χ. και οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι 

το _____ π.Χ., με κάποιες διακοπές εξαιτίας του 

______________________ πολέμου. 

 Το ανατολικό τμήμα του ναού ήταν αφιερωμένο στην 

___________. Εδώ βρισκόταν το  _____________ άγαλμα της 

θεάς, το οποίοι έντυναν οι Αρρηφόροι με τον πέπλο κατά τη διάρκεια 

της γιορτής των ____________________ 

 Στο δυτικό τμήμα λατρεύονταν ο Ποσειδώνας-Ερεχθέας , ο 
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Ήφαιστος και ο ήρωας Βρούτης (αδερφός του βασιλιά Ερεχθέα). Στο ίδιο 

χώρο υπήρχε η πηγή του αλμυρού νερού που δημιούργησε ο Ποσειδώνας, 

χτυπώντας με την τρίαινά του το βράχο. Εδώ κατοικούσε και το ιερό φίδι της 

Αθηνάς και προστάτης της Ακρόπολης 

 Στο δυτικό τμήμα υπήρχε η πρόσταση των Κορών. Έξι γυναικεία 

αγάλματα(αντί για κίονες), οι Κόρες ή Καρυάτιδες στήριζαν  την οροφή. Η 

δεύτερη από δυτικά Κόρη αφαιρέθηκε από τον Λόρδο Έλγιν το 1801 και 

σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 

 H Πάνδροσος ήταν κόρη του Κέκροπα. Κοντά στο ιερό της Πανδρόσου 

υπήρχε η ελιά , το ιερό δέντρο της Αθηνάς. 

 Κάτω από την πρόσταση των Κορών οι Αθηναίοι πίστευαν ότι εκεί είχε ταφεί 

ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας  Κέκροπας. Ήταν κριτής στη φιλονικία 

Ποσειδώνα - Αθηνάς για την θεϊκή προστασία της πόλης 

 

 

Η Καρυάτιδα στο Βρετανικό Μουσείο 

Οι Καρυάτιδες στο  μουσείο της Ακρόπολης 
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Τι  μπορεί να λέει η Καρυάτιδα που 

βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο; 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 
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Όνομα: _____________________ Ημερομηνία: __________________ 

Ας γνωρίσουμε τα Προπύλαια! 

 

Τα Προπύλαια είναι το πρώτο κτήριο που συναντάς ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη. 

Δεν ήταν ναός! Ήταν η είσοδος του µεγαλύτερου ιερού της πόλης. Αποτελούνταν 

από ένα κεντρικό κτήριο και δύο πλάγιες αίθουσες που διαµόρφωναν ένα σχήµα 

υποδοχής για τους πιστούς. 

1) Τα Προπύλαια είχαν πέντε πόρτες 

 Από τι υλικό νομίζεις ότι ήταν κατασκευασμένες; 

_________________________________________________ 

 Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι η κεντρική πόρτα ήταν πλατύτερη από τις 

υπόλοιπες  ;________________________________________ 

2) Μία µεγάλη πρωτοτυπία του κτηρίου αποτελεί η χρήση και των δύο ρυθµών 

συγχρόνως, _____________ και_____________. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο αρχιτέκτονας  
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_______________ αντιµετώπισε το δύσκολο πρόβληµα της στέγασης, καλύπτοντας 

τα 2,50 µέτρα υψοµετρικής διαφοράς που είχε ο φυσικός Βράχος σ’ εκείνη τη θέση. 

3) Η πλαϊνή αίθουσα των Προπυλαίων είναι γνωστή ως_______________, επειδή, 

σύµφωνα µε τον περιηγητή Παυσανία (2ος αι. µ.Χ), οι τοίχοι της ήταν 

διακοσµηµένοι µε έργα ζωγραφικής, πίνακες ή τοιχογραφίες. Είναι πιθανό µέσα 

στην Πινακοθήκη να υπήρχαν και ________________ για την ανάπαυση των 

προσκυνητών της Ακρόπολης ή για επίσηµα γεύµατα που θα µπορούσαν να 

γίνονται στην αίθουσα.  

• Τι θέµατα πιστεύεις ότι θα είχαν οι πίνακες στην 

Πινακοθήκη;___________________________________ 

4) Η κατασκευή των Προπύλαιων ξεκίνησε το _____ μετά την κατασκευή του 

Παρθενώνα. Η κατασκευή του κτηρίου διακόπηκε το  ________γιατί ξεκίνησε ο 

Πελοποννησιακός πόλεµος και το κτήριο αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ!  

5) Στην εξωτερική πλευρά των τοίχων των Προπυλαίων υπήρχαν οι «αγκώνες» 

(εξογκώµατα σε κάθε λίθο που διευκόλυναν τη µεταφορά του). Δεν αφαιρέθηκαν 

ποτέ και αυτό δείχνει ότι το κτήριο παρέµεινε µισοτελειωµένο. 

6) Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι µαρµάρινες οροφές των Προπυλαίων που 

σχηµατίζονταν από τετράγωνες πλάκες, ______________, τα οποία ήταν 

διακοσµηµένα µε γαλάζιο χρώµα και επίχρυσα µεταλλικά άστρα. Ζωγράφισε κι εσύ 

το δικό σου! 
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Ας γνωρίσουμε το ναό της Αθηνάς Νίκης 

Καθώς ανεβαίνεις στην Ακρόπολη, βλέπεις στα δεξιά σου πρώτα, το µικρό ναό της 

Αθηνάς Νίκης (427- 424 π.Χ). Εδώ οι Αθηναίοι λάτρευαν την προστάτιδα θεά τους, 

____________, ως συµπαραστάτριά τους στους πολέµους. Ο ναός είναι γνωστός και 

ως ναός της Απτέρου Νίκης γιατί σύµφωνα µε τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία, οι 

Αθηναίοι είχαν κόψει τα φτερά από το άγαλµα για να µη φύγει ποτέ από την πόλη 

τους. 

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης είναι ένα µαρµάρινο κτήριο:  

Δωρικού ρυθµού                    Ιωνικού ρυθµού   

 • Από ποια στοιχεία αναγνωρίζεις τον ρυθµό;_____________________ 

Το άγαλµα της Αθηνάς Νίκης ήταν ένα ξόανο, δηλαδή ήταν κατασκευασµένο από 

_____________. Στο ένα χέρι της κρατούσε περικεφαλαία και στο άλλο ένα ρόδι.  

Γνωρίζεις τι συμβολίζει η περικεφαλαία και τι το ρόδι; 

_______________________________________________________ 
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Ήξερες ότι..  

Γύρω από το ναό είχε κατασκευαστεί ένα µαρµάρινο προστατευτικό στηθαίο που 

ήταν στολισµένο στην εξωτερική του πλευρά µε ανάγλυφες παραστάσεις της θεάς 

Αθηνάς ανάµεσα σε φτερωτές Νίκες;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σανδαλίζουσα Νίκη. Στηθαίο γύρω από το ναό, 

το οποίο απεικονίζει τη θεά. Στεγάζεται 

στο Μουσείο Ακρόπολης. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ 

Αριθμός Σελίδας:________________  

 Ημερομηνία:_____________________________ 

Εταιρία Παραγωγής: Δ τάξη 26ο Δ.Σ. Αχαρνών 

Τίτλος ταινίας: Όρνιθες 

Σκηνή Νο:________ Περιγραφή: Αρχαίο Θέατρο Διονύσου ΕΣ./ΕΞ.: ΕΞ   ΜΕΡΑ/ΝΥΧΤΑ: ΜΕΡΑ 

Περιγραφή:__________________________________________________________________ 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ (μιλάνε) 

 

 

 

 

ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ (δε μιλούν)  

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΦΕ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ΖΩΑ 
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ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΜΑΛΛΙΑ 

 

 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΦΕ/ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

Σενάριο 

Δ΄ τάξη 26ο Δ.Σ. Αχαρνών 

Σκηνή 1 ΕΞ ΜΕΡΑ   

Ο ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ και ο ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ αποφασίζουν να φύγουν από την πόλη της 

Αθήνας, γιατί δεν τους αρέσουν οι νόμοι της πόλης .  

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

(αγανακτισμένος) 

Πο πο! Δε μου αρέσουν οι νόμοι της πόλης μας. Θέλω να φύγουμε! 

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 

Κι εγώ έχω κουραστεί! Πάμε να φύγουμε. 

Ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης φεύγουν. 

 

Σκηνή 2 ΕΞ. ΜΕΡΑ   

Ο ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ και ο ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ συναντούν τον ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟ. Γύρω τους πετούν 

τα ΠΟΥΛΙΑ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ΑΑΑΑΑΑΑΑ! Τι είναι αυτό το χοντρό πράμα; 

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 

   Πουλί είναι κουτέ! Πού έχεις το μυαλό σου; 

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ 

   Πώς τολμάτε να με αποκαλείτε χοντρό και ασχημοπούλι; Εγώ 

ήμουν παλιά άνθρωπος! Εσείς τι είστε; 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

(ψιθυριστά) 

   Αααααα! Δεν πάει καλά ο άνθρωπος. 

 

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 

(παραμερίζει τον ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟ) 

   Συγγνώμη για την ενόχληση. Ψάχνουμε ένα μέρος να 

μείνουμε. Και νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο μέρος! Μπορούμε να μείνουμε 

μαζί σας; 

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ 

(σκέφτεται) 

  Μμμμ… να σκεφτώ… Περιμένετε να πάω να το συζητήσω με τα 

πουλιά. 

 

Σκηνή 3 ΕΞ. ΜΕΡΑ 

Ο ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ πηγαίνει στα πουλιά και τους λέει τα μαντάτα. 

ΠΟΥΛΙΑ 

(νευριασμένα) 

Τι; Δυο άνθρωποι να ζήσουν μαζί μας; Δεν υπάρχει περίπτωση! 

ΠΟΥΛΙ #1 

Ααααα... Εγώ νομίζω πώς είναι καλή ιδέα να μείνουν μαζί μας γιατί είναι η ώρα 

που θα πάρουμε εκδίκηση! 

ΠΟΥΛΙ #2 
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   Ναι! Έχει δίκιο ο φίλος μας! 

ΠΟΥΛΙΑ 

(τραγουδούν) 

Θα τους κουτσουλίσουμε, θα τους γρατζουνίσουμε και μετά θα τους πετάξουμε 

στον αέρα! Αυτοί οι δυο οι ανίδεοι, νομίζουν πως μπορούν να εισβάλλουν στην 

πόλη μας! 

Θα τους κουτσουλίσουμε, θα τους γρατζουνίσουμε και μετά θα τους πετάξουμε 

στον αέρα! 

  

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ 

(σηκώνει τα χέρια) 

Φίλοι μου! Φίλοι μου! Μην τσακώνεστε! Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για ειρηνικό 

λόγο! Ήρθαν για να βρουν σπίτι! Μη γινόμαστε υπερβολικοί. 

 

Τα πουλιά μένουν με τα μάτια βουρλωμένα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Αγαπητά μου πουλιά! Εδώ ήρθαμε για να πάρουμε την εξουσία από το Δία και να 

την ξαναδώσουμε σε εσάς! Εξάλλου εσείς είχατε στην αρχή την εξουσία, πριν έρθει 

και σας την πάρει ο Δίας. 

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 

Τι λέτε; Είστε μαζί μας; Ελάτε να φτιάξουμε μια πόλη με τους δικούς μας νόμους! 

 

ΠΟΥΛΙ #3 
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(ψιθυριστά) 

Μάλλον έχει δίκιο… 

ΠΟΥΛΙ #4 

Εντάξει! Θα έρθουμε μαζί σας! 

 

Σκηνή 4   ΕΞ. ΜΕΡΑ 

Ο ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ βλέπει από μακριά ένα αυτοκίνητο να έρχεται… Είναι ένας 

ΠΟΙΗΤΗΣ, ένας ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΣ και ο πολεοδόμος ΜΕΤΩΝ. 

 

ΠΟΙΗΤΗΣ 

(απαγγέλλει) 

   Όμορφη πόλη αυτή 

   στα ουράνια φτιαγμένη 

   Οι θεοί τσίκνα να μη μυρίσουν 

   και τα πουλιά να με αφήσουν  

   να ζήσω σε αυτήν την πόλη 

   την ειρηνική και φτερωτή! 

 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΣ 

   Προβλέπω ότι σε αυτήν την πόλη 

   θα κυβερνήσουν τα πουλιά 

   και ότι εγώ θα μπορώ να λέω το μέλλον 
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   πάντα σωστά και καθαρά 

   μένοντας για πάντα εδώ 

 

ΜΕΤΩΝ 

   Είμαι τρομερός και φοβερός 

   ό,τι σχεδιάζω, το φτιάχνω στο λεπτό 

Αν έμενα εδώ  

θα μπορούσα να σας ωφελήσω εγώ 

 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Εγώ απρόσκλητους δε θέλω! Κάποιο σκοπό θα έχετε για να έρθετε εδώ! Φύγετε 

από δω γιατί θα σας κάνω να υποφέρετε! 

 

 

 

 

 

 

Σκηνή 5 ΕΞ. ΜΕΡΑ 

Η ίριδα η αγγελιοφόρος των Θεών επισκέπτεται την πόλη 

Πουλί #1 

Πεισθέταιρε ήρθε η φτερωτή Ιρις. Η αγγελιοφόρος των θεών. Τι να θέλει άραγε; 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Για ποιο λόγο έρχεσαι εδώ Ίριδα; 

ΙΡΙΔΑ 

Ήρθα να σας πω ότι οι Θεοί δεν μυρίζουν πια την τσίκνα των ανθρώπων, από τις 

θυσίες που κάνουν για τους Θεούς! Με έστειλαν εδώ για να μάθω το λόγο! 

 

ΠΕΙΣΘΑΙΤΕΡΟΣ 

Εμείς και τα πουλιά φτιάξαμε μια πολιτεία με τους δικούς μας κανόνες, ανάμεσα 

στη Γη και στον Όλυμπο και δεν επιτρέπουμε πια να περάσει καμιά μυρωδιά! 

 

ΙΡΙΔΑ 

Ντροπή σας! Οι εκπλήξεις έρχονται!  

 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Μήπως σχεδιάζετε πάρτυ για μένα; 

ΙΡΙΔΑ 

Θα το μετανιώσετε πικρά! 

 

Σκηνή 6   ΕΞ. ΜΕΡΑ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ φεύγει κρυφά για να συναντήσει τον ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟ για να του δώσει 

κάποιες συμβουλές. Ο ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ κοιμάται. 

ΠΟΥΛΙ #1 

(ξυπνά τον ΠΕισθέταιρο) 
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   Πεισθέταιρε ήρθε ένας καινούργιος επισκέπτης από τον 

Όλυμπο. Να τον αφήσω να περάσει μέσα ή να τον διώξω κακήν κακώς; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

(αναστενάζει) 

   Στείλε τον να δούμε τι θέλει κι αυτός. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

   Πεισθέταιρε! Πεισθέταιρε! 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

   Αυτή είναι η έκπληξή μου; Ένας Κινέζος; 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

   Βρε κουτέ! Δε με κατάλαβες; Εγώ είμαι… Ο Προμηθέας! Ήρθα 

κρυφά, γι’ αυτό και θα στα πω γρήγορα! 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

(δυνατά) 

   Εντάξει! 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

   Σσς… Κάνε ησυχία! Θα με ακούσουν οι Ολύμπιοι και θα το 

πουν στη μαμά μου! Λοιπόν, Πεισθέταιρε, οι Θεοί περνούν μαύρες μέρες από τότε 

που φτιάξατε την Συννεφούπολη και δεν περνά η τσίκνα στον Όλυμπο! Θα φέρουν 

εδώ στην πόλη σας μια τριμελή θεϊκή πρεσβεία! Αν είναι να κάνεις συμφωνίες με 

τους θεούς, να τους πεις να παραχωρήσουν οι Ολύμπιοι Θεοί την εξουσία στα 

πουλιά και να σου δώσουν για γυναίκα τη Βασιλεία. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

   Άκουσαν καλά τα αυτιά μου; Γυναίκα; 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

   Μα ναι! Γυναίκα σου είπα! 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

   Για πες μου λεπτομέρειες! Είναι όμορφη; 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

   Μπουκιά και συγχώριο! Είναι αυτή που έχει τον έλεγχο του 

κεραυνού και της εξουσίας του Δία! Φεύγω τώρα πριν με καταλάβουν οι θεοί 

 

Ο Προμηθέας φεύγει. 

Ο Πεισθέταιρος ξανακοιμάται και βλέπει στο όνειρό του τη μελλοντική του γυναίκα 

τη Βασιλεία. 

 

 

Σκηνή 7 ΕΞ. ΜΕΡΑ 

Μπαίνει στη σκηνή η ΘΕΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ(ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ-ΤΡΙΒΑΛΛΟ) 

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 

   Ήρθαμε εδώ γιατί πια δε μυρίζουμε την τσίκνα. Κοντεύουμε να 

λιποθυμήσουμε!  

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
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   Να λιποθυμήσετε! 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

   Πριν λιποθυμήσουμε ας φάμε και κανένα κατσικάκι γάλακτος! 

 

ΤΡΙΒΑΛΛΟ 

Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα; Για να γλεντήσουμε; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 

   Τι τον φέραμε αυτόν μαζί μας; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

(βγάζει έναν πάπυρο) 

   Αν θέλετε να φτάσει η ευωδιαστή τσίκνα στον Όλυμπο πρέπει να 

συμφωνήσετε στα εξής: 

1ον)Να παραχωρήσετε την εξουσία στα πουλιά, όπως παλιά 

2ον)Να έχω για γυναίκα την πανέμορφη και ξακουστή Βασιλεία! 

ΤΡΙΒΑΛΛΟ 

(δείχνει ένα χαρτί με μια γατούλα) 

   Τα έγραψα όλα λέξη προς λέξη! 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

   Άντε να γίνει η συμφωνία μπας και χορτάσουμε! 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 

Συμφωνώ κι εγώ και η τρίαινά μου! Ας γίνουν οι γάμοι! Με την ευχή μου! 
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4η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Παίζω… παραδοσιακά» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Οι Α’ και Β’ Τάξη του 26ου & 29ου Δ.Σ. Αχαρνών. 

Μεθοδολογία 

Στο σχέδιο δράσης αυτό ακολουθήσαμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, δηλαδή 

χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων για να δουλέψουμε πιο 

αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα στην κατασκευή του βιβλίου που έγινε στην αίθουσα 

Υπολογιστών, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά και κατέγραψαν τους κανόνες των 

παιχνιδιών.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η αρχική γνωριμία μας με τα παραδοσιακά παιχνίδια έγινε με τη βοήθεια των ΤΠΕ, 

βλέποντας εικόνες-φωτογραφίες, βίντεο και διαβάζοντας μαρτυρίες μεγαλύτερων 

σε ηλικία ανθρώπων που έπαιζαν καθημερινά στο σχολείο και στις γειτονιές τους τα 

παραδοσιακά παιχνίδια. Στη συνέχεια καταγράψαμε παραδοσιακά και σύγχρονα 

παιχνίδια, εντοπίσαμε ομοιότητες και διαφορές και επιλέξαμε τα δέκα από αυτά με 

τα οποία και ασχοληθήκαμε. Παράλληλα, αναζητήσαμε και τα πιο γνωστά 

λαχνίσματα, τα οποία εντάξαμε στην καθημερινότητά μας και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
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Συζητήσαμε τους κανόνες των παιχνιδιών στην ολομέλεια της τάξης και φτιάξαμε 

εννοιολογικούς χάρτες. Μετά όλα αυτά έπρεπε να γίνουν και πράξη. Βγαίναμε 

συχνά στην αυλή, παίζαμε και τα καταγράφαμε με βίντεο και φωτογραφίες.  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
8

1
 

 

Ζωγραφίσαμε στιγμιότυπα από παραδοσιακά παιχνίδια και επιλέξαμε κάποια από 

αυτά για να φτιάξουμε αφίσα και ταμπλό ως πίστα παιχνιδιού με τα «μελισσάκια-

bee bot». Σε αυτή τη δραστηριότητα εντάξαμε και τη δημιουργία αινιγμάτων, που 

τα παιδιά προσπαθούσαν να βρουν την απάντηση οδηγώντας το μελισσάκι στη 

σωστή διαδρομή.  
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Επίσης, κατασκευάσαμε πήλινα κουκλάκια και σβούρες, τα χρωματίσαμε με 

τέμπερες και συνδυάζοντας τη δράση με την τελευταία  ενότητα της γλώσσας, 

φτιάξαμε σβούρες και μπάλες με χρωματιστά μακαρόνια.  
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Ακόμα, τα παιδιά με τη βοήθεια της δασκάλας πληροφορικής δημιούργησαν ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσίασης των παιχνιδιών, γράφοντας τους κανόνες αυτών 

και εμπλουτίζοντάς το με ζωγραφιές και φωτογραφίες. Τέλος, βιντεοσκοπήσαμε 

στιγμές που οι μαθητές παίζουν στην αυλή μόνοι τους αλλά και με τους γονείς τους 

και «συνθέσαμε» ένα βίντεο-ενθύμιο για τα παιδιά.   

 

 

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Η έννοια των παραδοσιακών παιχνιδιών προσεγγίστηκε μέσα από μια πολλαπλή 

διαθεματική ανάλυση, περιλαμβάνοντας τους τομείς α) της γλώσσας β) των τεχνών 
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γ) της αρχαιολογίας – ιστορίας δ) της λογοτεχνίας- ποίησης  ε) της λαογραφίας στ) 

της τεχνολογίας.  

Οι μαθητές βίωσαν τη χαρά παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια, ένιωσαν την 

ενίσχυση της ομαδικότητας και του αλληλοσεβασμού υπακούοντας στους κανόνες 

τους. Εκφράστηκαν μέσα από την τέχνη, δημιουργώντας τα δικά τους παραδοσικά 

παιχνίδια και εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ΤΠΕ παράγοντας το δικό τους 

ψηφιακό υλικό. 

Επίσης, με τη συγκεκριμένη δράση έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί η ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών, να οξυνθεί η κριτική τους σκέψη, να ενισχυθούν και να 

δυναμώσουν οι δεσμοί της φιλίας και της συντροφικότητας. Τονώνει την ταυτότητα 

του παιδιού μέσα από την έκφραση, την κίνηση, τη δημιουργία και την ανακάλυψη. 

Το παιδί μαθαίνει να αγωνίζεται για τη νίκη αλλά και να αποδέχεται την ήττα. 

Ακόμα μαθαίνει ότι το παιχνίδι διδάσκει αλλά και ψυχαγωγεί. 

Οι μαθητές : 

 Αναγνώρισαν τα παραδοσιακά παιχνίδια. 

 Εντόπισαν ποια από αυτά είναι διαχρονικά και παίζονται μέχρι σήμερα. 

 Εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα παραδοσιακά και στα 

σύγχρονα παιχνίδια. 

 Κατανόησαν τους κανόνες των παραδοσιακών παιχνιδιών. 

 Παρουσίασαν προφορικά τις πληροφορίες για ένα παραδοσιακό 

παιχνίδι. 

 Παρήγαγαν γραπτό κείμενο με την καταγραφή των κανόνων των 

παραδοσιακών παιχνιδιών, δημιουργώντας έτσι το δικό τους βιβλίο. 
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 Εξοικειώθηκαν με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης, δημιουργώντας 

εννοιολογικό χάρτη και αφίσα, αντιστοιχίζοντας εικόνες παραδοσιακών 

παιχνιδιών με τις ονομασίες τους και συλλέγοντας πληροφορίες.    

 Ανέπτυξαν συγκεκριμένη στάση ζωής θέτοντας στόχους και 

προσπαθώντας για την κατάκτησή τους, αφού κλήθηκαν να 

δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο το οποίο αποτελεί τον καρπό της 

συνολικής τους προσπάθειας και συνεργασίας. 

 Συνειδητοποίησαν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

 Συνεργάστηκαν αρμονικά και αντάλλαξαν απόψεις, προκειμένου να 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. 

 Εκφράστηκαν δημιουργικά με τις κατασκευές και τις ζωγραφιές των 

παραδοσιακών παιχνιδιών. 

 Έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια εφαρμόζοντας τους κανόνες τους. 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό- οπτικοακουστικό-υλικό  

 Αφίσα δράσης 

 Αναρτήσεις στην εφημερίδα του σχολείου (http://efimerida-st.blogspot.gr/)  

καθώς και στο blog Α΄ και Β΄ τάξης.   http://takollhthria.blogspot.gr/ 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσίασης των παραδοσιακών παιχνιδιών.  

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου- Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρήθηκε επαρκές για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

http://efimerida-st.blogspot.gr/
http://takollhthria.blogspot.gr/
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Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

 Καλαμπόγια Ασημίνα, Χριστοπούλου Ευαγγελία, Μικρούλη Ασπασία, Καλαποθάκη 

Σοφία, Κουλογεωργίου Μαρία, Παρλαβάντζα Ειρήνη, Τριανταφύλλου Ιωάννης, 

Παπαδημητρίου Άννα, Δρούζα Κάτια 
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Παράρτημα 1: Βιβλίο Παρουσίαση «Παίζω…Παραδοσιακά» 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kalymedu.weebly.com/pialpharhoalphadeltaomicronsigmaiotaalphakappaalpha-pialphaiotachinuiotadeltaiotaalpha.html&ei=0yRHVYiqBIG2UfKJgOgL&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNELgz3_qX-g5StXP2ZOg9y4YvKKsQ&ust=1430812236503154
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-5L6-wBd-VRg/TbukIApqzPI/AAAAAAAAbzo/NZcdbj5oXwM/s1600/sxolika_paixnidia600_157020_B5T356.jpg&imgrefurl=http://www.istorikathemata.com/2011/11/blog-post_21.html&h=300&w=600&tbnid=UzqGQQ7guKZiPM:&zoom=1&docid=4vQOJCY_QZqKdM&hl=el&ei=ZCVHVfiMGMXwULqwgZAJ&tbm=isch&ved=0CEkQMygkMCQ
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ideiasparabrincar.com/tag/corda/&ei=ZCZHVZX_GcGjU6qIgPgC&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGU7W4HTvHDPQbwarJZfNsjJ3Uixg&ust=1430812606754785
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ipop.gr/themata/ftiaxnw/diy-diakosmitiko-pechnidi-trilizas/&ei=XShHVcuzFYvnUsikgYgD&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNG5IHogjLEpmgKEiApduDfUqRDJrw&ust=1430813138376870
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.slideshare.net/k4akis/atividade-de-matemtica&ei=dSpHVZ6JCcj2UN7agNgL&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNEb4GEgisgfmG-CO013TumxPm8Aog&ust=1430813648444720
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://laikiparadosi.webnode.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/&ei=_ytHVaOWMYvkUp_7gIgI&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGH5a0-kaOrKdsC_kn0KmN7eSUN_Q&ust=1430814046329359
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://genethlia.gr/paixnidia-agones-dromou/&ei=hjJHVeWTCIGeUJD_gfgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGuJtJ6Tomjhf8VorlaHXEHk9cPTg&ust=1430815692270136


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
8

8
 

ΤΑΞΗ Β΄ 

26ο & 29ο Δ.Σ. Αχαρνών 

Σχολικό Έτος 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

… και ξέρετε κάτι; Οι μαθητές κάναμε τις ζωγραφιές,γράψαμε τους κανόνες,παίξαμε τα 

παιχνίδια!! 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
8

9
 

 

  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
9

0
 

 

Περιεχόμενα 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................................... 91 

ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ ............................................................................................................... 92 

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ ................................................................................................................ 94 

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ...................................................................................................... 95 

ΚΟΥΤΣΟ ........................................................................................................................ 96 

ΒΑΣΙΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΠΑΘΙΑ ................................................................. 98 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ – ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ..................................................................................... 99 

ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ............................................................................................................ 101 

ΣΧΟΙΝΙ ........................................................................................................................ 102 

ΤΡΙΛΙΖΑ ....................................................................................................................... 103 

ΣΤΟΧΟΣ....................................................................................................................... 105 

ΤΑ ΜΗΛΑ .................................................................................................................... 106 

ΠΑΙΖΩ… ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ! .......................................................... 107 

 

 

 

 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
9

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην αρχή της χρονιάς, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων των σχολείων  μας, 

επιλέξαμε με τα παιδιά της Β’ τάξης  - τι   άλλο  - μα φυσικά να «…παίξουμε….» 

Το πρόγραμμα της Β’ τάξης «Παίζω … παραδοσιακά» είχε ως σκοπό οι μαθητές 

μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις να γνωρίσουν και να παίξουν τα κυριότερα 

παραδοσιακά παιχνίδια. 

Έδωσε την ευκαιρία για δράση των γονέων και των παππούδων των μαθητών μας και 

μέσα από τις εμπειρίες και τις αφηγήσεις τους  να συνδεθεί το παρόν με το παρελθόν 

και το οικογενειακό περιβάλλον με το σχολείο. 

Γιατί επιλέξαμε αυτό το πρόγραμμα; 

Μα τι θα ήταν τα παιδιά χωρίς παιχνίδι; Το παιχνίδι είναι μία φυσική, ζωτική ανάγκη 

για κάθε παιδί και αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο για την ολόπλευρη σωματική, 
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πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του. Είναι βασικός παράγοντας 

κοινωνικοποίησης, µέσο έκφρασης και επικοινωνίας. 

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι βιώνει διάφορες καταστάσεις, νιώθει χαρά, αγάπη, 

θυμό, μαθαίνει ν’ αντιμετωπίζει δυσκολίες και να τις ξεπερνά. 

Κάθε παιχνίδι εκφράζει την εποχή και την κοινωνία που το δημιούργησε και 

παραλλάσσεται από γενιά σε γενιά, σταθερά καλλιεργεί, όμως, τις αξίες της 

συμμετοχής και του σεβασμού σε κανόνες και όρους απλούς και ξεκάθαρους. 

Το ομαδικό παιχνίδι συνδέεται με την ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξη του 

παιδιού: 

 Χαρίζει αυτοπεποίθηση, αγωνιστική διάθεση και ψυχική ευφορία. 

 Αναπτύσσει τη σκέψη, συγκεντρώνει την προσοχή και οξύνει την κρίση και 

τη φαντασία. 

 Ενισχύει την ταυτότητα του παιδιού μέσα από την έκφραση, την κίνηση, τη 

δημιουργία και την ανακάλυψη. 

 Καλλιεργεί την αξία της συνεργασίας, της συλλογικότητας και του 

αλληλοσεβασμού. 

 Προωθεί την ένταξη του παιδιού στην ομάδα αλλά και την αρμονική 

συνύπαρξή του με τους άλλους. 

 Το παιδί μαθαίνει να αγωνίζεται για τη νίκη αλλά και να αποδέχεται την ήττα. 

 Το παιχνίδι διδάσκει αλλά και ψυχαγωγεί. 

Οι μαθητές μας ευχαριστήθηκαν πολύ με τα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιξαν στην 

αυλή του σχολείου μας. Ενθουσιάστηκαν επίσης όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να τα 

παρουσιάσουν στους δασκάλους από την Ισπανία που μας επισκέφθηκαν για να 

γνωρίσουν από κοντά το έργο μας.  

Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος μας.  Η χαρά των παιδιών μας. 

ΛΑΧ 
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ΝΙΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Είσαι κινεζάκι; 

-Ναι. 

-Τρως πολύ ρυζάκι; 

-Ναι. 

-Πόσες κουταλίτσες την ημέρα τρως; 

-Εφτά (π.χ.) 

-Μία, δύο, τρεις … εφτά. 

 

Άκατα μάκατα σούκου τουμπέ 

άμπερ φάμπερ ντομινέ 

άκατα μάκατα σούκου τουμπέ 

Ανέβηκα σ’ ένα βουνό και είδα ένα γουρούνι 

το κοίταζα καλά-καλά και σού ΄μοιαζε στη μούρη. 

γω, γω, γω, συ, συ,συ, 

Α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ 

α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ μπλιμ μπλομ.  

Σα θα πάμε εκεί στη Νότιο Αμερική  

Ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι 

κι η πιπεριά τσακίστηκε και μου ’κοψε το χέρι. 

Δώσ’ μου το μαντηλάκι σου το χρυσοκεντημένο 

Να δέσω το χεράκι μου, που είναι ματωμένο. 
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ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ 

 

Ένα από τα παιδιά γίνεται τυφλόμυγα και του κλείνουν τα μάτια με ένα πανί για να 

μη βλέπει. …και το παιχνίδι αρχίζει. Τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν, γυρίζουν 

γύρω-γύρω από το παιδί που κάνει την τυφλόμυγα και το πειράζουν. Εκείνο 

προσπαθεί να πιάσει κάποιο από τα παιδιά και κερδίζει μόνο, αν καταλάβει ποιο είναι 

το παιδί που έπιασε. Το παιδί που πιάνεται και αναγνωρίζεται γίνεται η επόμενη 

τυφλόμυγα.  
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ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 

 

Ορίζεται μια διαδρομή με αφετηρία και τερματισμό. Οι παίκτες μπαίνουν μέσα στα 

τσουβάλια που τα δένουν γερά γύρω από τη μέση τους. 

Ο αρχηγός δίνει το σύνθημα έναρξης και ο αγώνας ξεκινάει. Τα παιδιά τρέχουν 

πηδώντας μέσα στα τσουβάλια τους.  
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Όποιος καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό είναι βέβαια και ο νικητής. 

 

 

ΚΟΥΤΣΟ 
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Τα παιδιά χαράζουν στο χώμα τετράγωνα από το 1 ως το 6. Με λάχνισμα ή κλήρο 

αποφασίζουν ποιος θα παίξει πρώτος. Το παιδί παίρνει μια πέτρα πλακέ και τη ρίχνει 

στο πρώτο τετράγωνο. Σιγά σιγά τη σπρώχνει σε κάθε τετράγωνο από το 1 ως το 6, 

πηδώντας με το ένα του πόδι. 

Όποιος καταφέρει να πάει κουτσαίνοντας και σπρώχνοντας την πέτρα από το 1 ως το 

6 και μετά, χωρίς να σταματήσει, να τη φέρει έξω από το τετράγωνο 1 είναι ο 

νικητής. 

Ο παίκτης έχει το δικαίωμα στο νούμερο 6 να σταματήσει για ξεκούραση, αλλά χωρίς 

να πατήσει κάτω το κουτσό πόδι. 
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ΒΑΣΙΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΠΑΘΙΑ 

 

Με λάχνισμα ή με κλήρο βγαίνει ο βασιλιάς, ο οποίος κάθεται σε μια γωνία με ύφος 

μεγαλόπρεπο. Τα παιδιά θα κάνουν μπρος στο βασιλιά με μιμήσεις και εκφράσεις μια 

εργασία. Πηγαίνουν όλα τα παιδιά μπροστά στο βασιλιά, περπατώντας ρυθμικά και 

λέγοντας: 

«Καλημέρα, βασιλιά με τα δώδεκα ολόχρυσα σπαθιά». 

«Τι δουλειά, παιδιά;» 

«Μάντεψε, βασιλιά». 

Τα παιδιά μιμούνται τη δουλειά, π.χ. ότι οργανώνουν ένα χωράφι και μετά το 

ποτίζουν ή οτιδήποτε άλλο. 

Ο βασιλιάς παρατηρεί. Αν βρει μέσα σε ένα λεπτό ποια είναι η δουλειά, τότε 

κερδίζει. Αν δεν τη βρει, επιλέγεται κάποιο άλλο παιδί για βασιλιάς. 
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ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ – ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 
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Τα παιδιά κάνουν κύκλο. Ένα παιδί έχει το μαντήλι και γυρνάει γύρω από τον κύκλο 

τραγουδώντας. Αφήνει σε κάποιον το μαντήλι και εκείνος αμέσως τον κυνηγάει. Αν 

καταφέρει να κάνει ένα γύρο και να μπει στη θέση του άλλου, κερδίζει, αν όχι χάνει. 
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ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ 

 

Το αρχαίο παιχνίδι ακινητίνδα παίζεται και σήμερα με το όνομα αγαλματάκια. Ένα 

παιδί με γυρισμένη πλάτη λέει: «Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα». Όταν 

γυρίσει προς το μέρος των παιδιών μένουν όλα αγάλματα. Όποιος κουνηθεί, παίρνει 

τη θέση του παιδιού και ξαναρχίζει το παιχνίδι. 
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ΣΧΟΙΝΙ 
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Διελκυστίνδα λεγόταν στην Αρχαία Ελλάδα, τράβηγμα του σχοινιού λέγεται σήμερα. 

Κερδίζει η πιο δυνατή ομάδα, αυτή που θα τραβήξει προς το μέρος της την αντίπαλη 

ομάδα. 

 

 

ΤΡΙΛΙΖΑ 

 

Η τρίλιζα παίζεται σε σχέδιο που χαράσσονται στο χώμα ή σχεδιάζονται στο 

τσιμέντο. Παίζεται από δύο παίκτες και κάθε παίκτης έχει πέντε πετραδάκια. Στόχος 
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του παίκτη είναι να πετύχει τρίλιζα κάθετα ή διαγώνια, προσπαθώντας όμως 

ταυτόχρονα να εμποδίσει τον αντίπαλό του να κάνει τρίλιζα.  
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ΣΤΟΧΟΣ 

 

Το παιχνίδι αυτό παίζεται σε ανοιχτό χώρο και παίρνουν μέρος δύο έως έξι παιδιά. Τα 

παιδιά τοποθετούν τα κουτάκια τους το ένα κοντά στο άλλο και με ένα τόπι 

προσπαθούν από μακριά να τα ρίξουν. Κάθε πεσμένο κουτάκι είναι και ένας βαθμός. 

Κερδίζει όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. 
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ΤΑ ΜΗΛΑ 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα που είναι έξω πετάει την μπάλα με 

σκοπό να «κάψει» τα παιδιά που είναι μέσα. Τα παιδιά που είναι μέσα πρέπει να 

τρέχουν εδώ κι εκεί για να μην τους ακουμπήσει η μπάλα. Αν καείς, βγαίνεις έξω, αν 

όμως πιάσεις την μπάλα, κερδίζεις ένα μήλο. Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να 

πιάσεις όσα περισσότερα μήλα μπορείς. Με κάθε μήλο έχεις μια ζωή παραπάνω, 

δηλαδή αν καείς, παίζεις δεύτερη φορά. Ο τελευταίος που θα μείνει πρέπει να δεχθεί 

δώδεκα συνεχή χτυπήματα χωρίς να τον κάψουν. Έτσι κερδίζει η ομάδα του, αλλιώς 

κερδίζει η έξω ομάδα.   

  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

0
7

 

ΠΑΙΖΩ… ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ! 

Το σχολείο <<ανοίγει>> στην κοινωνία. Γονείς και παιδιά παίζουν… παραδοσιακά!  
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5η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Σμύρνη: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 26ο ΔΣ Αχαρνών : Στ1, Στ2.  

 29ο ΔΣ Αχαρνών: Στ1  

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων και συνεργατικής μάθησης. Η συγκεκριμένη δράση  

αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, ιστορίας, θεατρικής αγωγής , αισθητικής 

αγωγής, μουσικής) 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές  μέσα από βιωματικές διαδικασίες μυήθηκαν στην κουλτούρα της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα.  

Ερεύνησαν μέσα από αναζήτηση ιστορικών πηγών τα γεγονότα της ταραγμένης 

εκείνης εποχής και σε συνδυασμό με το μάθημα της ιστορίας και κατέληξαν σε 

συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην βίαιη εξάλειψη του ελληνικού 

μικρασιατικού πολιτισμού και της φυσικής παρουσίας των Ελλήνων μετά από 

πολλούς αιώνες. 

Οι μαθητές αναζήτησαν μαρτυρίες μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας 

μεγάλων Ελλήνων συγγραφέων που αναφέρονται στην εποχή εκείνη και  γνώρισαν 

το έργο τους. Χωρίστηκαν σε ομάδες ανάγνωσης και παρουσίασαν στους 

συμμαθητές τους και τους γονείς περιλήψεις των βιβλίων, πληροφορίες για τους 

συγγραφείς καθώς και ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν διαβάζοντας τα συγκεκριμένα 

βιβλία.  
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Άλλες ομάδες μαθητών, παίρνοντας ως αφορμή το βιβλίο της Anna Conomos, με 

τίτλο "Η Υπόσχεση", δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι με πρωταγωνίστριες δυο 

μικρές μαθήτριες ελληνικής και τουρκικής καταγωγής στη Σμύρνη του 1922. 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

1
0

 

Σε συνεργασία με το ιδιωτικό σχολείο "Σχολή Χατζήβεη" της Νέας Φιλαδέλφειας  

ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού 'Φιλιώς Χαϊδεμένου" και 

αντάλλαξαν  μέσα από καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα τις μεταξύ τους εμπειρίες 

για τον πολιτισμό της Σμύρνης.   

Με τη βοήθεια του καταξιωμένου δεξιοτέχνη στο σαντούρι, Παπαδέα Μάριου, 

μελετητή των μικρασιάτικων τραγουδιών τα παιδιά γνώρισαν τα τραγούδια, τη 

μουσική, καθώς και τα παραδοσιακά όργανα εκτέλεσης των τραγουδιών αυτών. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ μικρασιατικού 

πολιτισμού. Οι μαθητές τραγούδησαν και χόρεψαν μικρασιάτικους σκοπούς, οι 

καλεσμένοι γεύτηκαν μικρασιάτικες-πολίτικες νοστιμιές στην προετοιμασία των 

οποίων συνέβαλαν οι μαθητές και οι γονείς τους. Επίσης, την ίδια μέρα,  

πραγματοποιήθηκε έκθεση ιστορικών φωτογραφιών οι οποίες ήταν ευγενική δωρεά 

του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού "Φιλιώ Χαϊδεμένου", καθώς και έκθεση 

των πρωτότυπών κειμένων των μαθητών εμπνευσμένη από το μικρασιατικό 

πολιτισμό. 

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον πολιπολιτισμικό χαρακτήρα της Σμύρνης στις 

αρχές του 20ου αιώνα. 

 Να ανακαλύψουν ερευνητικά τις ιστορικές αιτίες που οδήγησαν στη 

μικρασιατική καταστροφή. 
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 Να καλλιεργήσουν το γραπτό τους λόγο εμπνεόμενοι από τη γνωριμία με 

τους σημαντικούς συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα 

(Ηλίας Βενέζης, Διδώ Σωτηρίου κλπ) 

  Να γευτούν και να μυηθούν στη διαδικασία παρασκευής μικρασιάτικων 

γεύσεων. 

 Να διασκεδάσουν και να γνωρίζουν τη μουσική και τους χορούς που 

έρχονται από τη Μικρά Ασία. 

 Να αναγνωρίσουν τα κοινά στοιχεία του ελληνικού και του τουρκικού 

πολιτισμού όπως αυτά συγκεράζονται μέσα από τη συνύπαρξη των δύο 

λαών στη Σμύρνη. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά. 

 Να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν με τους μαθητές ενός 

άλλου σχολείου πάνω στο ίδιο αντικείμενο. 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό από την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων 

 Αφίσα δράσης 

 Οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο από το φεστιβάλ μικρασιατικού ελληνισμού 

που πραγματοποιήθηκε στις 27/5/2015 στους χώρους της σχολικής 

μονάδας). 

 Αναρτήσεις στο ιστολόγιο της ΣΤ΄ Τάξης (http://opsyllos.blogspot.gr/ ) 

http://opsyllos.blogspot.gr/
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Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου - Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές  για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Βελλίκη Φωτεινή, Παπαδάκης Στέργιος, Περρής Φώτιος, Σιώκης Παναγιώτης   
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6η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Μελετώ τα μαθηματικά των πολιτισμών της αρχαιότητας»  

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Δ και Ε τάξη 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

 Δ και Ε τάξη 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Μεθοδολογία 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η διδασκαλία να είναι 

μαθητοκεντρική  προάγοντας τη συνεργασία των μαθητών. 

Η συγκεκριμένη δράση  αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα 

του αναλυτικού προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου,  μαθηματικών, ιστορίας, 

αισθητικής αγωγής). Τα φύλλα εργασίας βοήθησαν τους μαθητές να ανακαλύψουν 

μόνοι τους την ιστορία του πολιτισμού των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων με τη 

χρήση του διαδικτύου. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Δόθηκαν στους μαθητές φύλλα εργασίας που αφορούσαν τον πολιτισμό των 

Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων. Οι μαθητές παρατήρησαν στο χάρτη τις περιοχές 

που αναπτύχθηκαν οι συγκεκριμένοι πολιτισμοί και αναζήτησαν στο διαδίκτυο το 

λόγο που ανάγκασε τους πολιτισμούς αυτούς να αναπτύξουν τα συγκεκριμένα 

συστήματα αρίθμησης. Γνώρισαν τον πολιτισμό των Αιγυπτίων και των 

Βαβυλωνίων, μελετώντας μαθηματικές έννοιες. Στη συνέχεια προσπάθησαν να 

αποκρυπτογραφήσουν τον τρόπο συμβολισμού των αριθμών των Αιγυπτίων  και 

των Βαβυλωνίων (σφηνοειδής γραφή). Συνέκριναν τα συστήματα αρίθμησης με το 

δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και το σημερινό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού με 
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αυτόν των Αιγυπτίων.  Δημιούργησαν με πηλό τις δικές τους σφραγίδες με τη 

σφηνοειδή και ιερογλυφική γραφή. 

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Μέσα από τη δράση αυτή οι μαθητές κατανόησαν την εξελικτική πορεία των 

μαθηματικών διαδικασιών καθώς και τη συνεισφορά τόσο των άλλων πολιτισμών 

όσο και του δικού τους, στη διαμόρφωση των μαθηματικών εννοιών. Επιπλέον  

κατανόησαν και   αντιλήφθηκαν  τη σημασία και αξία των θέσεων των ψηφίων σε 

έναν αριθμό. Αναδείχτηκε ο ανθρώπινος χαρακτήρας της μαθηματικής 

δραστηριότητας και δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τους αρχαίους 

πολιτισμούς (Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων) και  να αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά 

έχουν ιστορία και δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες 

των ανθρώπων. Έγιναν μικροί μαθηματικοί της αρχαιότητας, υπολόγισαν  και 

συνέκριναν, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη μαθηματική τους σκέψη 

 

Παραδοτέα 

 φύλλα εργασίας 

 Αφίσα δράσης 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου-Ιουνίου,  στα 

πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, διάστημα που θεωρείται επαρκές  για τις δράσεις που 

ανέπτυξαν οι μαθητές . 
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Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Καρακώστα Βασιλική, Καρκάνη Ελένη, Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, 

Τριανταφύλλου Ιωάννης 
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Φύλλα Εργασίας 

 

 

 

 

 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς οι διάφοροι λαοί και πολιτισμοί ανέπτυξαν τη δική τους 

γραφή και το δικό τους σύστημα αρίθμησης; Ποια ανάγκη τους εξυπηρέτησε η 

επινόηση της γραφής και της αρίθμησης; 

 

Ας γνωρίσουμε τους Βαβυλώνιους 

1. Αναζητήστε στο διαδίκτυο την περιοχή στην οποία ζούσαν. Πότε ανέπτυξαν 

σπουδαίο πολιτισμό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Γεια σας! Είμαι ο _________________και μαζί 

θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των 

μαθηματικών. Μαζί θα γνωρίσουμε τα 

μαθηματικά άλλων λαών. 
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_____________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Σημειώστε την περιοχή της Βαβυλωνίας στο χάρτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Παρακάτω βλέπετε τα σύμβολα ορισμένων αριθμών των Βαβυλωνίων. 

Μπορείτε να σκεφτείτε ποια σύμβολα χρησιμοποιούσαν για να γράψουν τους 

αριθμούς τους; 

 

 

 

 

 

4. Πώς θα έγραφαν τον αριθμό 60;  Εκτιμήστε. 
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5. Αναζητήστε στο διαδίκτυο.  

Ποια γραφή χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι για να γράψουν τους αριθμούς τους; 

Ποια ήταν τα δύο σύμβολα που χρησιμοποιούσαν; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Γράψτε τους δικούς σας βαβυλώνιους αριθμούς. Η διπλανή σας ομάδα μαντεύει 

ποιους αριθμούς γράψατε. 
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Ας γνωρίσουμε τους Αιγύπτιους 

1.Από αυτά που γνωρίζετε από το μάθημα της Ιστορίας, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι 

οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν τα μαθηματικά; Σε τι θα τους ωφελούσε; 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________________________ 
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2.Πότε οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό; 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________________

_________________ 

 

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τρία διαφορετικά είδη 

γραφής:____________________________, για επιγραφές σε μνημεία και σε 

σκληρές επιφάνειες, την ___________________________, που ήταν ένα είδος 

συνεχούς μορφής της ιερογλυφικής προσαρμοσμένο κατάλληλα για γραφή στη 

μαλακή επιφάνεια ενός παπύρου ή ενός δέρματος, και τέλος, 

__________________________, που χρησιμοποιούνταν για τις καθημερινές 

ανάγκες από τον 7ο π.Χ. αι. και μετά. 

 

  

         Αιγύπτιος γραφέας 
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ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

Με αυτά τα επτά σύμβολα οι Αιγύπτιοι ήταν σε θέση να γράφουν οποιονδήποτε 

ακέραιο αριθμό από το 1 ως το 9.999.999, και αυτό αρκούσε για τις καθημερινές 

ανάγκες 

 

3.Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πάπυρο του Rihd. Αναγνωρίζετε 

κάποια αριθμητικά ή γεωμετρικά σύμβολα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 

                                         Πάπυρος του Rihd 
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4.Γράψτε τους δικούς σας βαβυλώνιους αριθμούς. Η διπλανή σας ομάδα μαντεύει 

ποιους αριθμούς γράψατε. 

 

5. Δοκιμάστε την μέθοδο πολλαπλασιασμού των Αιγυπτίων. Αναζητήστε στο 

διαδίκτυο τη μέθοδο του πολλαπλασιασμού , εξηγήστε την και στη συνέχεια βρείτε 

το γινόμενο  14Χ8. 

 

6. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε τις δικές σας πήλινες σφραγίδες με την 

ιερογλυφική και σφηνοειδή γραφή. 
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7η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Όμιλοι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής»  

Συμμετείχαν μαθητές/τριες:  

 της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης και των δύο σχολείων ύστερα από δήλωση των 

γονέων τους 

 

Μεθοδολογία 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να 

υπηρετήσει με συνέπεια τις αρχές του κατασκευαστικού επικοδομησμού και να 

δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή αντικειμένων που έχουν νόημα γι' αυτούς, 

εκφράζοντας τις ιδέες τους, ενώ ταυτόχρονα διερευνούν ερωτήματα τα οποία έχουν 

ουσιαστικό, πραγματικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Στον πυρήνα της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι η κατασκευή, η οποία αφορά τόσο 

την κατασκευή του μηχανικού ρομπότ όσο και τον προγραμματισμό της 

συμπεριφοράς του.  Η κατασκευή είναι το όχημα μέσα στο οποίο συντελείται η 

μάθηση. Η ιδέα "Μαθαίνοντας κατασκευάζοντας" (learning by making ή learning 

through design) είναι στην καρδιά του κατασκευαστικού επικοδομητισμού 

(constructionism), που ενέπνευσε αρχικά την κατασκευή των εργαλείων 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν 

διάφορες διδακτικές τεχνικές, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά 

αποτελέσματα και να κινητοποιηθεί το μαθησιακό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η ένταξη 

πολλαπλών διδακτικών τεχνικών στη διδασκαλία ικανοποιεί τις ανάγκες και το στιλ 

μάθησης των μαθητών, αυξάνοντας την προσαρμοστικότητά τους, καθώς 
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εξασκούνται σε εναλλακτικές συνθήκες μάθησης. Οι διδακτικές τεχνικές που 

αξιοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρονται 

παρακάτω: 

 Πρακτική άσκηση: οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν δραστηριότητες που 

υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός μέσω ενός φύλλου εργασίας με σαφείς οδηγίες. 

Μέσα από την πρακτική άσκηση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

μάθουν «κάνοντας» (learning by doing) και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

 Καθοδηγούμενη Διερεύνηση (scaffolding): καθοδηγούμενοι από αναλυτικά 

βήματα του φύλλου εργασίας, οι μαθητές αρχικά διερευνούν την κίνηση του 

ρομπότ και τις παραμέτρους μεταβολής της. Στη συνέχεια, εμβαθύνουν σε 

πιο σύνθετες έννοιες.   

  Πειραματισμός: είναι η δράση στην οποία οι μαθητές καλούνται να λύσουν ένα 

πρόβλημα ή να απαντήσουν σε μία ερώτηση, χρησιμοποιώντας διαδραστικά 

περιβάλλοντα μέσα στα οποία μπορούν να υλοποιηθούν οι πειραματισμοί. Οι 

προσομοιώσεις και οι μικρόκοσμοι αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για τέτοιου 

τύπου δράσεις. Στο σενάριό μας  χρησιμοποιείται το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Lego Mindstorms NXT Edu, όπου οι μαθητές,  τροποποιώντας τις 

παραμέτρους κίνησης του ρομπότ (διάρκεια κίνησης, ταχύτητα κίνησης, 

φορά κίνησης),  πειραματίζονται μελετώντας την κίνησή του.   

 Εργασία σε ομάδες: οι μαθητές κατανεμημένοι σε ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων πραγματοποιούν δραστηριότητες, επιλύουν προβλήματα και 

καταλήγουν σε συμπεράσματα. Η εργασία σε ομάδα ενισχύει την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών, ενθαρρύνει τη συνεργασία τους, αναπτύσσει την 

ελεύθερη έκφραση ιδεών και την αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων, 

αποτελώντας έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει με 

σαφήνεια τον καταμερισμό του έργου και το προϊόν συνεργασίας, 
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παρακολουθώντας την εργασία κάθε ομάδας και παρεμβαίνοντας όπου 

χρειαστεί (π.χ. όταν ένα μέλος της ομάδας δεν συμμετέχει στην εργασία ή 

αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εργασία). 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος λειτούργησαν δύο τμήματα: ένα τμήμα 

αρχαρίων που συμμετείχαν μαθητές της Ε τάξης οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη 

εμπειρία στην εκπαιδευτική ρομποτική, και ένα τμήμα για μαθητές της ΣΤ τάξης που 

είχαν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα των αρχαρίων την προηγούμενη σχολική 

χρονιά και εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική 

ρομποτική και να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής. 

Το τμήμα αρχαρίων υλοποίησε δραστηριότητες εισαγωγικού χαρακτήρα 

προσεγγίζοντας βασικά στοιχεία κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ. Στη 

συνέχεια, προχώρησαν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την κατασκευή και 

σχεδιασμό ρομποτικών κατασκευών από τους ίδιους τους μαθητές.  

Το πρόγραμμα των «προχωρημένων» ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς οι  μαθητές 

αναζήτησαν βέλτιστες λύσεις για την επίλυση προβλημάτων και διαδικασιών με 

μεγαλύτερες απαιτήσεις και προετοιμάστηκαν για τη συμμετοχή τους στο 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.  

Στον Περιφερειακό διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αττικής (04/07/2015) 

συμμετείχαν εννιά μαθητές του σχολείου μας με τρεις ομάδες στην κατηγορία 

Regular. Οι ίδιες ομάδες θα διαγωνιστούν τον Σεπτέμβριο 2015 στον Πανελλήνιο 

διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, διεκδικώντας πρόκριση στον Παγκόσμιο 

διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ).  
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Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των «αρχαρίων» διάρκειας 28 ωρών 

(14 εβδομάδες x 2 ώρες) ακολούθησαν το παρακάτω πρόγραμμα: 

1η συνάντηση (στάδιο ενεργοποίησης) 

 Γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική, εισαγωγή στην έννοια του 

ρομπότ, επίδειξη εξοπλισμού, παρακολούθηση σχετικών βίντεο, 

εισαγωγή του προβλήματος που θα μελετήσουν οι μαθητές. 

2η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Σύνδεση και προγραμματισμών κινητήρων σε απλή ρομποτική 

κατασκευή, πειραματισμός με παραμετροποίηση εντολών κίνησης 

(ταχύτητα, διάρκεια κίνησης, φορά κίνησης). 

3η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον: οι μαθητές θέτουν σε κίνηση 

το ρομποτικό όχημα προγραμματίζοντας τη μηχανή ώστε οι ενέργειές 

της να εξαρτώνται από τις τιμές του αισθητήρα αφής 

(προγραμματισμός ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων με αφή). 

4η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον: οι μαθητές θέτουν σε κίνηση 

το ρομποτικό όχημα προγραμματίζοντας τη μηχανή ώστε οι ενέργειές 

της να εξαρτώνται από τις τιμές του αισθητήρα υπερήχων 

(προγραμματισμός ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων σε συγκεκριμένη 

απόσταση). 

5η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Αισθητήρας ήχου: κίνηση ρομποτικού οχήματος και φρενάρισμα με 

άκουσμα ήχου (π.χ. ένα παλαμάκι ή τη φωνή μας) 

6η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Χρήση αισθητήρα φωτός: προγραμματισμός ρομποτικού οχήματος 

που ανιχνεύει μαύρες γραμμές στο δάπεδο και ενεργεί ανάλογα. 

7η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 
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 Δομή επανάληψης 

8η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Δομή επιλογής 

9η συνάντηση (στάδιο εξερεύνησης) 

 Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (data wires) 

10η συνάντηση (στάδιο διερεύνησης) 

 Τροποποίηση ρομποτικού οχήματος ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

στρίβει. 

11η - 14η συνάντηση συνάντηση (στάδιο δημιουργίας) 

 Κατασκευή ρομποτικού οχήματος που δίνει λύση στο αρχικό 

πρόβλημα: " Το σχολείο αποφασίζει ότι η μεταφορά των παιδιών από 

το σπίτι στο σχολείο θα γίνεται με ρομποτικό όχημα που μπορεί να 

κινείται χωρίς οδηγό και σας αναθέτει να προτείνετε λύσεις". 

Στο τμήμα των προχωρημένων οι μαθητές ασχολήθηκαν με αντίστοιχες 

δραστηριότητες μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας, χρησιμοποιώντας περισσότερους 

αισθητήρες, υλοποιώντας πιο απαιτητικές κατασκευές και αναζητώντας βέλτιστες 

λύσεις για την επίλυση ανοιχτών προβλημάτων. 

 Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ενισχύθηκε η ανάπτυξη 

προηγμένων μηχανισμών μάθησης. Παράλληλα, με την εργασία στις ομάδες 

ενθαρρύνθηκε η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η έκφραση των μαθητών. 

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 
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Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής: 

Γνωστικοί στόχοι: 

 να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ρομπότ (Τεχνολογία) 

 να κατονομάζουν και να εξηγούν τη λειτουργία απλών δομικών στοιχείων 

όπως είναι τα γρανάζια, οι άξονες και οι σύνδεσμοι (Τεχνολογία) 

 να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια κινούμενη οντότητα 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά (ρόδες, άξονες, κινητήρες) 

(Τεχνολογία) 

 να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό (Lego Mindstorms NXT Edu, Lego 

Mindstorms Education EV3) και προγραμματιστικές δομές για να κινήσουν 

και να ελέγξουν την κινούμενη οντότητα με τη βοήθεια κινητήρων και 

αισθητήρων (χρήση εικονοεντολών, εντολών ελέγχου, επανάληψης) 

(Πληροφορική) 

 να ορίζουν τις κατάλληλες παραμέτρους στις εντολές προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούν (Πληροφορική) 

 να μετρούν φυσικές ποσότητες που επιδρούν στη σχεδίαση και στη 

λειτουργία της οντότητας, όπως η ένταση του φωτός, ο χρόνος και η 

απόσταση (Φυσική) 

   να συγκρίνουν και να αξιολογούν προτεινόμενες λύσεις τόσο για την 

κατασκευή όσο και για τον προγραμματισμό των μοντέλων 

Δεξιότητες: 

 να αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος 

 να διατυπώνουν υποθέσεις και να ελέγχουν την ορθότητά τους 
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 να διατυπώνουν και να αξιολογούν συμπεράσματα που στηρίζονται στα 

δεδομένα τα οποία έχουν συλλέξει 

 να αυτοοργανώνονται και να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους 

Στάσεις:  

 να συνεργάζονται και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 

στην ομάδα για την υλοποίηση μιας εργασίας 

  να σέβονται την ιδιαιτερότητα του καθενός και τις απόψεις του 

 να αναπτύσσουν προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας 

 

Παραδοτέα 

 Αφίσα Δράσης 

 Φωτογραφικό υλικό από τη γιορτή Δημιουργικότητας 

 Οπτικοακουστικό υλικό από τη συμμετοχή ομάδων του σχολείου στον 

Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Αττικής.  

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, 

με το τμήμα των αρχαρίων να εργάζεται κατά τη διάρκεια του ολοήμερου και των 

προχωρημένων εκτός σχολικού ωραρίου με τη συνεργασία και του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων. Οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα ανά τμήμα 

παρουσία του αντίστοιχου εκπαιδευτικού (14 εβδομάδες x 2 διδακτικές ώρες / 

τμήμα, σύνολο 28 ώρες).  
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Το διάστημα θεωρείται επαρκές για τις ενδοσχολικές δράσεις των μαθητών, αλλά η 

προετοιμασία ομάδων για συμμετοχή σε διαγωνισμό απαιτεί περισσότερες ώρες. 

Για το λόγο αυτό οι μαθητές συνέχισαν τη συστηματική προετοιμασία για 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και μετά τη λήξη του προγράμματος. 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Παχούλη Αγνή (ΠΕ20), Ματθαίος Πατρινόπουλος 

 

Παράρτημα με φωτογραφικό υλικό 

Στη Γιορτή Δημιουργικότητας που διοργανώθηκε στο σχολείο κατά τη λήξη του 

σχολικού έτους, οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

παρουσίασαν τις δικές τους προτεινόμενες λύσεις στο αρχικό πρόβλημα που τους 

είχε δοθεί: "Το σχολείο αποφασίζει ότι η μεταφορά των παιδιών από το σπίτι στο 

σχολείο θα γίνεται με ρομποτικό όχημα που μπορεί να κινείται χωρίς οδηγό και σας 

αναθέτει να προτείνετε λύσεις." 
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1η προτεινόμενη λύση   

 

2η προτεινόμενη λύση 
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3η προτεινόμενη λύση 
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4η προτεινόμενη λύση 

 

Παρουσίαση στους γονείς 
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Τρεις 3μελής ομάδες συμμετείχαν στο 2ο Περιφερειακό διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής Αττικής και προκρίθηκαν στον 8ο Πανελλήνιο διαγωνισμό 

Εκπαιδευτικής ρομποτικής που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο. 

 
Ομάδα "The robot champions" 
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Ομάδα "Robocop" 

 
Ομάδα "Robothree" 
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Κλήρωση για χρώματα κύβων 
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8η  Επιμέρους Δράση 

Τίτλος: «To learn or not to learn? Μαθαίνω αγγλικά με τον ... 

Σαίξπηρ» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Ε1 26ου ΔΣ Αχαρνών 

 Ε129ου ΔΣ Αχαρνών 

 Στ1 και Στ2 26ου ΔΣ Αχαρνών 

 Στ1 29ου ΔΣ Αχαρνών 

Μεθοδολογία 

Πρόκειται για μια σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν με αφορμή την 

παρακολούθηση μιας αγγλόφωνης θεατρικής παράστασης και είχαν ως κεντρικό 

άξονα τον κορυφαίο Άγγλο δημιουργό Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Η συγκεκριμένη δράση  

είχε διδακτικές προεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος όπως είναι η κατανόηση κειμένου, η παραγωγή γραπτού λόγου, η 

θεατρική και αισθητική αγωγή. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή και τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, να 

προσεγγίσουν πολιτισμικά στοιχεία της Ελισαβετιανής εποχής, να έρθουν σε επαφή 

με τον θεατρικό λόγο στην αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν γλωσσικές 

δεξιότητες  μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων.  

Οι μαθητές αρχικά γνώρισαν τη ζωή και τα έργα του Άγγλου δραματουργού μέσα 

από παρακολούθηση βίντεο, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ανά ομάδες 
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και παρουσίαση των ευρημάτων στην τάξη. Στη συνέχεια, δημιούργησαν, ανά τάξη, 

αφίσες με τα κυριότερα έργα του Σαίξπηρ και τη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα ώστε να κάνουν τη σύνδεση με την ελληνική θεατρική πραγματικότητα.  

Οι μαθητές παρακολούθησαν μια διαδραστική κωμική θεατρική διασκευή του 

Σαιξπηρικού έργου 'Άμλετ' στην αγγλική γλώσσα. Δεδομένου του βαθμού 

δυσκολίας που εμπεριέχει η παρακολούθηση θεατρικής παράστασης σε γλώσσα 

διαφορετική από αυτή της μητρικής, προηγήθηκε προετοιμασία των μαθητών 

εστιάζοντας στους βασικούς χαρακτήρες, την πλοκή καθώς και αυτούσιες αγγλικές 

εκφράσεις που περιλαμβάνονταν στο διασκευασμένο θεατρικό κείμενο (π.χ. 

Something is rotten in the state of Denmark). Στο στάδιο αυτό, παρουσιάστηκε νέο 

λεξιλόγιο προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση του κειμένου. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να “μεταφράσουν” μέσα από διαφορετικές 

δραστηριότητες την εμπειρία του δραματοποιημένου λόγου του Σαίξπηρ όπως τη 

βίωσαν, στην αγγλική γλώσσα. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

πραγματοποιήθηκε είτε ατομικά είτε ομαδικά και πάντα σε συνάρτηση με τις 

ατομικές  δεξιότητες του κάθε μαθητή.  Μεταξύ των έργων που δημιούργησαν οι 

μαθητές συγκαταλέγονται κόμικ, ζωγραφιές, ποιήματα και απεικονίσεις 

αγαπημένων σκηνών από την παράσταση με εργαλεία τη ζωγραφική και το κείμενο. 

Τέλος, κάποιες ομάδες μαθητών επέλεξαν να αναπαράγουν δραματοποιημένες 

σκηνές από την παράσταση, κυρίως χιουμοριστικές, επεμβαίνοντας 

αυτοσχεδιαστικά. 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 
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 Να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τα βασικά έργα του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου με συνεχή ροή 
στην αγγλική γλώσσα   

 Να ανταποκριθούν σε αυθεντικές γλωσσικές δομές της αγγλικής γλώσσας 
(διαδραστικός χαρακτήρας παράστασης) 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα 

 Να αναπτύξουν κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες εκφράζοντας  
δημιουργικά τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η θεατρική παράσταση. 

 Να διευρύνουν την κατανόησή τους ως προς τη γεωγραφική, πολιτισμική και 
ιστορική ποικιλομορφία. 

 Να λειτουργήσουν διαδραστικά με το κείμενο και τους χαρακτήρες. 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό της θεατρικής παράστασης 

 Αφίσα δράσης 

 Αναρτήσεις στο ιστολόγιο ξένων γλωσσών του σχολείου 

https://olympicvillageschools.blogspot.gr  

 Φωτογραφικό υλικό των εργασιών των μαθητών 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Ελένη Καπετάνου, Γεωργία Κοττά  

https://olympicvillageschools.blogspot.gr/
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Παράρτημα με φωτογραφικό υλικό 
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9η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Όμιλος Επιστημών και Τεχνολογίας, Εργαστήρια 

πειραματισμού και κατασκευών. 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 ΤΑΞΗ: Στ 26ου & 29ου ΔΣ Αχαρνών 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα με μορφή ομίλων κατά τη διάρκεια του 

Ολοήμερου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Η συγκεκριμένη δράση  

αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, θεατρικής αγωγής , μαθηματικών, 

μελέτης περιβάλλοντος, φυσικών επιστήμων, αισθητικής αγωγής) . 

 Στους μαθητές παρουσιάστηκαν  διάφορα θέματα για προσέγγιση και 

μελέτη, δημιουργήθηκαν ομάδες μαθητών που ανέλαβαν να μελετήσουν και 

να παρουσιάσουν αυτά τα θέματα.  

 Διαφορετικές ομάδες ανέλαβαν διαφορετικά θέματα των οποίων η μελέτη 

και παρουσίαση από τους μαθητές διήρκησε περίπου 6 βδομάδες ανά 

θεματική. 

 Οι ομάδες καθοδηγήθηκαν μέσα από διερευνητικές διαδικασίες.  

 Καταγράφηκαν οι αρχικές απόψεις και ιδέες   

 Οι ομάδες πραγματοποίησαν για κάθε θεματική που ανέλαβαν έρευνα σε 

βιβλία αλλά και στο διαδίκτυο για τις φυσικές αρχές, το πολιτισμικό και το 

ιστορικό πλαίσιο  μέσα στο οποίο παρήχθησαν οι επιστημονικές αρχές που 

μελετήθηκαν, είτε επρόκειτο για φυσικά φαινόμενα είτε για κατασκευές. 

 Πραγματοποιήθηκε έρευνα για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις 

κατασκευές, ενώ δόθηκε προτεραιότητα σε ανακυκλωμένα υλικά. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

4
8

 

 Δημιουργία υλικού παρουσίασης της λειτουργίας αλλά και των φυσικών 

εννοιών που εμπλέκονται στην λειτουργία των κατασκευών. 

 Σχεδιασμός των κατασκευών. 

 Υλοποίηση των κατασκευών. 

 Παρουσίαση και συσχέτιση με άλλα μοντέλα. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων. 

Κατά την υλοποίηση η δράση χωρίστηκε σε δύο μέρη. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 

ομάδες των πέντε ατόμων οι οποίες ήταν διαφορετικές στα δύο μέρη της δράσης. 

 

 Στο πρώτο μέρος οι μαθητές καλέστηκαν να επιλέξουν ένα θέμα από τις 

φυσικές επιστήμες και να το παρουσιάσουν σε μορφή ενός μικρού βίντεο 

ώστε να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό Schoollab 2015. 

      Τα παιδιά ερεύνησαν  στο διαδίκτυο, συζήτησαν, συνεργάστηκαν  σε ομάδες 

και ετοίμασαν ένα σενάριο μέσα από το οποίο παρουσίαζαν την θεματική 

που είχαν επιλέξει. Έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο για τους τρόπους λήψης 

πλάνων, σωστού φωτισμού των λήψεων , καταγραφής ήχου αλλά και του 

τρόπου υλοποίησης του μοντάζ. Τα παιδιά έκαναν πρόβες, επέλεξαν 

κοστούμια, σκηνικά, πραγματοποίησαν τις λήψης και το μοντάζ έως ότου να 

έχουν το τελικό βίντεο το οποίο στάλθηκε στον διαγωνισμό. 

 Στο δεύτερο μέρος ανατέθηκε σε κάθε ομάδα μαθητών μία κατασκευή η 

οποία προέρχονταν είτε από την καθημερινή ζωή των μαθητών είτε από την 

ιστορία της τεχνολογίας. Οι μαθητές έκαναν έρευνα σε βιβλία αλλά και στο 

διαδίκτυο για τις φυσικές αρχές στις οποίες στηρίζονται η λειτουργία των 

κατασκευών, το πολιτισμικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο κατά το οποίο  

αυτές οι κατασκευές αρχικά χρησιμοποιήθηκαν. 

Φτιάχτηκαν αφίσες που παρουσιάζουν τον τρόπο λειτουργίας αλλά και 

παρουσιάσεις power point για τις αρχές λειτουργίας της κάθε κατασκευής. 

Στο τέλος επιλέχθηκαν υλικά, δίνοντας έμφαση σε ανακυκλώσιμα , και 

πραγματοποιήθηκαν οι κατασκευές από τους μαθητές. 
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Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κατασκευές: 

Ηλιακό ρολόι. 

Ηλιακός θερμοσίφωνας. 

Ανεμογεννήτρια. 

Αυτόματο του Ήρωνα. 

Υποβρύχιο. 

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

 

Οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες : 

 Στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων  

 Στην ανάπτυξη συνεργατικών και συμμετοχικών δεξιοτήτων  

 Στην επιλογή των καταλληλότερων πρακτικών για την επίλυση των 

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.  

 Την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ημι-ανοιχτού τύπου.  

 Την κατανόηση  αφηρημένων φυσικών εννοιών, όπως της άνωσης, της 

ενέργειας και τις μετατροπές της, των σκιών και των μεθόδων μέτρησης του 

χρόνου κτλ.  

 Την παρότρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

 Την ενθάρρυνση των μαθητών και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών αλλά και βελτίωση της εικόνας του σχολείου με την συμμετοχή στο 

διαγωνισμό της schoollab 2015. 
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Παραδοτέα 

 Οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό. ( βίντεο του διαγωνισμού, 

φωτογραφίες των κατασκευών.) 

 Αφίσες παρουσίασης και τρόπου λειτουργίας των κατασκευών.  

 Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη γιορτή δημιουργικότητας. 

 Συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό schoollab 2015. 

 Αφίσα δράσης. 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου- Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

Παρόλα αυτά εξαιτίας του μεγάλου αριθμού συμμετοχής των μαθητών, πράγμα το 

οποίο δημιούργησε δυσκολίες στην υλοποίηση της δράσης, προτείνεται η 

δημιουργία μικρότερων ομίλων (μεγέθους δέκα έως δώδεκα μαθητών  

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

 

Πατρινόπουλος Ματθαίος, Κεφαλής Βαλάντης 
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Κατά την συγγραφή του σεναρίου 
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Διερεύνηση στο διαδίκτυο. 
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Παρουσίαση στη γιορτή δημιουργικότητας. 
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10η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Κινηματογραφούμε» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 26ο ΔΣ Αχαρνών : Στ1, Στ2.  

 29ο ΔΣ Αχαρνών: Στ1  

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης. Η συγκεκριμένη 

δράση  αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, μαθηματικά, φυσική, θεατρικής αγωγής, 

αισθητικής αγωγής, μουσικής, Τ.Π.Ε.). 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων, 

ήρθαν  σε επαφή με όλη τη διαδικασία δημιουργίας μίας κινηματογραφικής ταινίας 

μικρού μήκους. Οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι κινηματογραφιστές. Γνώρισαν 

χαρακτηριστικά έργα του παγκόσμιου κινηματογράφου με σκοπό να διακρίνουν τα 

κινηματογραφικά είδη και να αποκωδικοποιήσουν την κινηματογραφική γλώσσα.  

Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση του 

έμπειρου σκηνοθέτη Νίκου Βουτενιώτη, επινόησαν το σενάριο της ταινίας και 

χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν τους αντίστοιχους ρόλους των συντελεστών που 

απαιτούνταν για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας. Αρχικά, έπειτα από 

ένα καταιγισμό ιδεών, μια ομάδα ανέλαβε την αναλυτική γραφή του σεναρίου. Οι 

υπεύθυνοι παραγωγής σχεδίασαν και υπολόγισαν τα απαραίτητα υλικά για την 

υποστήριξη του σεναρίου. Μία άλλη ομάδα ήταν επιφορτισμένη να κάνει την 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

5
5

 

επιλογή των κατάλληλων χώρων για τα γυρίσματα (ρεπεράζ). Η επιλογή των 

ηθοποιών – μαθητών (κάστινγκ), αποτέλεσε το αντικείμενο μιας άλλης ομάδας.  

Η υλοποίηση της ταινίας ξεκίνησε με τους μαθητές να αναλαμβάνουν το ρόλο 

βοηθού σκηνοθέτη δίπλα στον έμπειρο σκηνοθέτη που τα καθοδηγούσε. Οι 

ηλεκτρολόγοι – μαθητές φρόντισαν για το σωστό φωτισμό των σκηνών και τα 

γυρίσματα ξεκίνησαν. Τρεις μαθητές ανέλαβαν το ρόλο του οπερατέρ και ένας του 

διευθυντή φωτογραφίας. Πρωταγωνιστές της ταινίας ήταν οι ίδιοι οι μαθητές. Τη 

μουσική της ταινίας έγραψε ο μουσικός του σχολείου και την ερμηνεία ανέλαβε μια 

ομάδα μαθητών. 

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, άλλες ομάδες μαθητών προχώρησαν στην 

τεχνική επεξεργασία της ταινίας (μοντάζ, υποτιτλισμός). Στη συνέχεια μια ακόμη 

ομάδα ανέλαβε τη διαφημιστική προώθηση της ταινίας (αφίσες, τρέιλερ κ.λ.π). Στο 

τέλος, η ταινία παρουσιάστηκε στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου καθώς και στο 

κοινό που παρευρέθηκε στην τελική γιορτή της σχολικής μονάδας στις 10 Ιουνίου 

2015.  

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

 

Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 

 Να διακρίνουν τις διαφορές στη φόρμα του βωβού κινηματογράφου από τον 

ομιλούντα. 

 Να διακρίνουν τα διάφορα κινηματογραφικά είδη. 
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 Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα επαγγέλματα που συνδέονται με 

τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. 

 Να επινοήσουν και να γράψουν το σενάριο μιας ταινίας. 

 Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές διαδικασίες (εικονοληψία, ηχοληψία, 

μοντάζ κα). 

 Να αναγνωρίσουν τον κυρίαρχο ρόλο του σκηνοθέτη στο συντονισμό και 

στην καθοδήγηση όλων των υπόλοιπων συντελεστών μιας ταινίας. 

 Να ανακαλύψουν την αναγκαιότητα πολλών γνωστικών πεδίων 

(μαθηματικά, φυσική, ΤΠΕ, μουσική, γλώσσα) στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

μιας ταινίας. 

 Να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από την εμπλοκή τους με τη 

κινηματογραφική διαδικασία. 

 Να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από την εναλλαγή των ρόλων 

μαθητής-ηθοποιός, μαθητής-σκηνοθέτης, μαθητής- σεναριογράφος κτλ. 

 Να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από την πρωτότυπη σύνθεση της 

μουσικής της ταινίας. 

 Να κατασκευάσουν με τη βοήθεια του δασκάλου εικαστικών τα απαραίτητα 

σκηνικά για την δημιουργία της ταινίας. 

 Να εξασκήσουν τις μαθηματικές τους γνώσεις υπολογίζοντας τον 

προϋπολογισμό της ταινίας καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που 

συνδέονται με αριθμητικούς και γεωμετρικούς όρους. 

 Να διαπιστώσουν τη χρησιμότητα στην καθημερινή πράξη των γνώσεων των 

φυσικών επιστημών που έχουν αποκτήσει στη σχολική ζωή (φως, ήχος, 

ηλεκτρισμός κλπ). 
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 Να διακρίνουν τις αξίες ενός καλού κειμένου-σεναρίου που αποτελεί ένα 

ξεχωριστό κειμενικό είδος. 

 Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

 Να συνεργάζονται αρμονικά. 

 Να αναγνωρίσουν την ιεραρχική θέση των επαγγελμάτων στο σετ μιας 

ταινίας. 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό από την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων 

 Αφίσα δράσης 

 Οπτικοακουστικό υλικό (Ταινία με τίτλο "Όλοι μαζί δυνατοί"). 

 Αναρτήσεις στο ιστολόγιο της ΣΤ΄ Τάξης (http://opsyllos.blogspot.gr/ ) 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου - Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές  για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Παπαδάκης Στέργιος,  Σιώκης Παναγιώτης, Βελλίκη Φωτεινή, Σαγρέδος Οδυσσέας, 

Τριανταφύλλου Γιάννης 

  

http://opsyllos.blogspot.gr/
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11η Επιμέρους Δράση 

 Τίτλος: «Ενημερωμένοι Μαθητές - Ενεργοί Πολίτες - Ενεργούμε 

τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26ο ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29ο ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 
 

Μεθοδολογία 

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης  ελήφθησαν  υπόψη τα 

παρακάτω: 

 Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση θεωρήθηκαν απαραίτητα, για να 

αποσαφηνισθούν οι έννοιες και να επιτευχθεί η πληρέστερη κατανόηση της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. 

 Αποτελεσµατική δραστηριότητα θεωρήθηκε ο σχεδιασµός και η 

πραγµατοποίηση επιτόπιας έρευνας για την επίλυση πραγµατικών 

προβληµάτων στο άµεσο περιβάλλον των µαθητών, ώστε να προωθείται η 

κατανόηση αντίστοιχων προβληµάτων στο ευρύτερο  περιβάλλον. 
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 Χρήσιµη προσέγγιση αποτέλεσε η ανάλυση αντιμετώπισης µιας  κατάστασης 

κρίσης με σκοπό την κατανόηση της ορθής διαχείρισης καταστάσεων κρίσης 

της ανάγκης της συνεργασίας και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. 

 Απαραίτητη κατέστη  η χρήση ποικίλων πηγών και µέσων και ιδιαίτερα των 

νέων τεχνολογιών για την αναζήτηση, συλλογή, επιλογή και παρουσίαση 

πληροφοριών. 

 Προτεραιότητα δόθηκε στη διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων σε επίπεδο 

τμήματος και τάξης  με την τήρηση των κανόνων των δημοκρατικών-

διαλογικών συζητήσεων , συνεντεύξεων, στην περίπτωσή μας του Δημάρχου 

Αχαρνών με αποτέλεσμα οι μαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας,  να πάρουν θέση σε ζητήματα που 

προέκυψαν  κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να µην παραµείνουν 

παθητικοί θεατές των όσων συμβαίνουν. Τέλος, ενθαρρύνθηκαν να 

συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων που αφορούσαν προβλήματα 

της τάξης και του σχολείου τους με τη διεξαγωγή εκλογών και ανάδειξη 

προεδρείου τάξης. 

 Οργανώθηκε επίσκεψη σε χώρο εργασίας, στην περίπτωσή μας στο 

Δημαρχείο Αχαρνών όπου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή µε τον κόσµο της 

εργασίας , και τις υπάρχουσες   υπηρεσίες και ενημερώθηκαν αδρομερώς  

σχετικά µε τη λειτουργία και την οργάνωσή τους .  

 Χρήσιµη ήταν η επίσκεψη στο σχολείο μελών του  Συνδέσμου  Κοινωνικής 

Ευθύνης  για παιδιά και νέους, όπου επιτεύχθηκε  γνωριμία μέσω 

συνεργασίας με άτομα με ειδικές δεξιότητες μέσα από κοινές 

δραστηριότητες ΣΚΕΠ,  ώστε να διευκολυνθεί το άνοιγµα του σχολείου στην 

κοινωνία και να μάθουν τα παιδιά να αποδέχονται τη διαφορετικότητα . 
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 Τα παιδιά ερεύνησαν  στο διαδίκτυο, συζήτησαν, συνεργάστηκαν  σε ομάδες 

και ετοίμασαν  μια παρουσίαση για τα οφέλη της κοινωνικής οργάνωσης, 

καθώς και για το πώς γινόμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Χωρίστηκαν 

σε ομάδες και  κάθε ομάδα ασχολήθηκε με διαφορετική πτυχή αυτής της 

οργάνωσης καθώς και πως μεταφέρονται αυτές ως πρακτικές στην τάξη .  

 Ιδιαίτερη έμφαση στην προηγούμενη δραστηριότητα δόθηκε στην κοινωνική 

δικαιοσύνη υλοποιώντας παράλληλα τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Μετά από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, σε σχετικές με το θέμα έγκυρες 

ιστοσελίδες βρέθηκαν επιστημονικά άρθρα που αφορούν στα θέματα που 

αφορούν το παραπάνω θέμα , αλλά και την επίδραση αυτού. Τα θέματα 

αυτά αποτέλεσαν  και το βασικό εργαλείο της δράσης. 

 Οι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων, χωρίς να 

χρειαστεί να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Τους δόθηκαν πρωτογενείς 

πηγές , όπως η χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού,  και αυτοί  εργάστηκαν 

πάνω σε αυτά βρίσκοντας παραδείγματα παραβίασης τους. Συνέλεξαν  με 

αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες που τους ήταν απαραίτητες, χωρίς την 

διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού παρά μόνο για συμβουλές ή σχετική 

καθοδήγηση. 

  Παρατέθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τη δράση 

των αρμόδιων φορέων και το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό για την 

εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα πολιτότητας. Στη 

συνέχεια, διερευνήθηκαν κι εντοπίστηκαν όλες οι αναφορές, οι οποίες 

σχετίζονται με το παραπάνω ζήτημα και οι οποίες υπάρχουν στην ύλη των 

διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής. 
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Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν μία διαφορετική εκπαιδευτική 

προσέγγιση που επέτρεψε στους μαθητές μας να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο 

μέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβλημάτων (π.χ. 

ανισότητες μεταξύ των φύλων και των φυλών, παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων κ.ά.) και τελικά να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την 

πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. 

Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των 

μαθητών μας, η καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς 

άλλους πολιτισμούς αποτελεί σήμερα κυρίαρχο στόχο κάθε σύγχρονης και 

πολιτισμένης κοινωνίας.  

Τα ανωτέρω περιγράφουν εν συντομία την έννοια της Πολιτότητας, στην οποία 

μάλιστα στοχεύει ολόκληρη η  Ευρωπαϊκή οικογένεια, ορίζοντας τη σημασία της 

διαμόρφωσης του ενεργού πολίτη.  

Ο συνειδητοποιημένος μαθητής, που ενεργά συμμετέχει στα σχολικά δρώμενα και 

είναι αυτός που θα γίνει:   

         υπεύθυνος για τον εαυτό του,  

         συνειδητός πολίτης για τον τόπο του,  

         δημιουργικός πολίτης για τον κόσμο.  

Με τους επιμέρους στόχους μας επιδιώκουμε την καλλιέργεια 

της Πολιτότητας στους μαθητές μας μέσα από την ανάπτυξη της δράσης και των 

καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα αποτέλεσε για όλους εφαλτήριο 
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για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και ενεργούς εμπλοκής στα 

όσα διαδραματίζονται τόσο σε τοπικό, όσο και σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.  

  

Οι μαθητές έγιναν ικανοί : 

 Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας  

 Να εκτιµήσουν τη σηµασία της οικογένειας και της οργάνωσης των ατόµων 

σε οµάδες µε διαφορετικούς ρόλους 

 Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της ύπαρξης του σχολείου για το άτοµο και 

την κοινωνία 

 Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους θεσµούς που υπάρχουν στο άµεσο και 

ευρύτερο περιβάλλον 

 Να αναπτύξουν το σεβασµό για την οργάνωση των κοινωνιών 

 Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών 

 Να αναπτύξουν θετική στάση για την έννοια της δηµοκρατίας 

 Να υιοθετήσουν στάσεις υπευθυνότητας τόσο για την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

 Να περιφρουρούν τα δικαιώµατά τους και να αναλαµβάνουν τις 

υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες 

 Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τους διαφορετικούς λαούς και τις 

διάφορες οµάδες που ζουν στη χώρα µας 

 Να ενθαρρυνθούν, ώστε να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που να προωθούν 

την κατανόηση και τη συνεργασία ανάµεσα σε οργανωµένες οµάδες που 

βρίσκονται στην Ελλάδα 
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 Να σέβονται και να εκτιµούν τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των 

άλλων 

 Να αναγνωρίσουν την ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

 Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας  

 Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών οµάδων 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες ορθής εκτίμησης προβληματικών καταστάσεων 

και ευελιξίας στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα σωστής συμπεριφοράς σε ένα 

κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει.  

 Να εκτιµήσουν τη σηµασία του θεσµού της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του 

ατόµου και τη συµβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. 

 Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να εκτιµούν την αξία της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Να επιθυµούν την ενεργό συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση θεµάτων, 

ζητηµάτων και προβληµάτων. 

 Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης των πολιτών για 

ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους 

συµπολίτες τους και διάθεση για συνεργασία και αλληλεγγύη. 

 Να προβληματιστούν για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. 
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Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό- οπτικοακουστικό-υλικό (βίντεο της επίσκεψης στο 

Δημαρχείο ) 

 Αφίσα δράσης  

 Αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών 

http://www.acharnes.gr/el/content/section-1737  και τοπικές εφημερίδες.  

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια 15 Ιανουαρίου2015 έως και 

15  Ιουνίου 2015,  διάστημα που αποδείχτηκε  επαρκές για τις δράσεις που 

ανέπτυξαν οι μαθητές . 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, Αλεξιάδης Ζαφείρης,  Καλαποθάκη Σοφία, 

Φώτιος Περρής, Σαγρέδος Οδυσσέας  

 

Παράλληλες Δράσεις:  

  

 Έγινε παρουσίαση των εισηγήσεων των μαθητών στους συμμαθητές τους 

και στα πλαίσια των εκδηλώσεων του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

 Επίσκεψη στο Δημαρχείο του δήμου μας και συνέντευξη με το Δήμαρχο και  

παράγοντα του δημοτικού συμβουλίου. 

 ΣΚΕΠ (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης  για παιδιά και νέους), 

http://www.skep.gr/  

http://www.acharnes.gr/el/content/section-1737
http://www.skep.gr/
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12η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος:  «Εθελοντές στη ζωή» 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 26ο ΔΣ Αχαρνών 22 9 13 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 29ο ΔΣ Αχαρνών 22 10 12 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29ο ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ: 

ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26ο ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 
 

Μεθοδολογία 

 Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης λάβαμε υπόψη τα κάτωθι: 
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 Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση θεωρούνταν απαραίτητα, ώστε να 

αποσαφηνίζονται οι έννοιες και να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση 

της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

 Έγινε ανάλυση και εφαρμογή ενεργειών αντιμετώπισης μιας κατάστασης 

κρίσης (π.χ. η εκδήλωση πυρκαγιάς ή μια σεισμική δόνηση στο χώρο του 

Σχολείου με εμπλοκή της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, Ειδικών και 

ομάδων γονέων) με σκοπό την κατανόηση της ορθής διαχείρισης 

καταστάσεων κρίσης της ανάγκης της συνεργασίας και την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών αλλά και του περιβάλλοντός τους. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 Συζήτηση και βιωματική προσέγγιση των εννοιών σεισμού και πυρκαγιάς. 

 Δημιουργία με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θεατρικής αγωγής μικρά 

σύντομα θεατρικά παιχνίδια με την αντίστοιχη θεματική της κάθε 

κατάστασης.  

 Διοργάνωση στο σχολείο άσκησης έκτακτης ανάγκης με τη συνδρομή από 

την Πυροσβεστική υπηρεσία ή και την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του 

Ολυμπιακού Χωριού.  

Απολογισμός στόχων 

 Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν μέσα από μία εναλλακτική  

εκπαιδευτική προσέγγιση, οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο 

μέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των θεμάτων που 

συνήθως δεν εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της σχολικής 

εκπαίδευσης, όμως αποτελούν  απαραίτητα εφόδια στη ζωή τους (π.χ, 

σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση της καταστάσεων κρίσης, αντίδρασης σε 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

6
9

 

περιπτώσεις καταστροφών, η ανάπτυξη της  αλληλεγγύης και η σημασία του 

εθελοντισμού).  

 Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων 

των μαθητών μας, καθώς και η συμμετοχή τους ως ενεργά μέλη της 

κοινωνίας, αποτελεί σήμερα κυρίαρχο στόχο κάθε σύγχρονης και 

πολιτισμένης κοινωνίας. 

  Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, μια αυτόνομη 

προσωπικότητα με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει 

ενεργά στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δρώμενα. Ενδιαφέρεται για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενεργεί, παρατηρώντας τι 

συμβαίνει στην κοινωνία και παρεμβαίνει. 

Οι μαθητές κατέστησαν ικανοί : 

 Να αποκτήσουν βιωματική προσέγγιση διαχείρισης καταστάσεων κρίσης 

σεισμού ή πυρκαγιάς, χωρίς να καταλαμβάνονται από πανικό. 

 Να εκπαιδευτούν στην ορθή συμπεριφορά κατά τις μετακινήσεις τους 

αναγνωρίζοντας και προλαμβάνοντας κινδύνους. 

 Να διαμορφώσουν συναίσθηση ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση 

θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµάτων. 

 Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας.  

 Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών οµάδων. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες ορθής εκτίμησης προβληματικών καταστάσεων 

και ευελιξίας στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

7
0

 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του θεσµού της εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη του ατόµου, αλλά και τη συµβολή της στην κοινωνική συνοχή, 

οργάνωση και δράση.  

 Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης των πολιτών για 

ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές διαδικασίες, λαμβάνοντας αποφάσεις. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη συνεργασία και αλληλοβοήθεια 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η ορθολογικώς οργανωμένη κι εκπαιδευμένη  

κοινωνία είναι ικανή να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις. 

Παραδοτέα 

 Συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό τις εκδηλώσεις (χωρίς κόστος του 

προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Συντάχθηκε έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Στην ίδια  έκθεση έγινε  
απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο 
επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της Πράξης των 
ΖΕΠ. 
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Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια 12 Ιανουαρίου 2015- 10 

Ιουνίου 2015,  διάστημα που αποδείχθηκε επαρκές  για τις δράσεις που ανέπτυξαν 

οι μαθητές . 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Καραγιάννη Μαργαρίτα, Γιακουμάκη Στέλλα, Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, 

Κάππα Αντωνία.  Περρής Φώτιος, 

 
  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

7
2

 

13η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Η ώρα του κώδικα  - Εισαγωγή στην επιστήμη των 

υπολογιστών» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

 Δ τάξη 26ο Δ.Σ. Αχαρνών 

 Δ τάξη 29ο Δ.Σ. Αχαρνών 

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων και συνεργατικής διερευνητικής μάθησης. Η 

συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα 

του αναλυτικού προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, μαθηματικών και 

μελέτης περιβάλλοντος) Οι μαθητές με την τεχνική learning by doing (μαθαίνω 

κάνοντας) επέλυσαν προβλήματα και δημιούργησαν τη δική τους ιστορία.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων και θυμήθηκαν τα bee bots 

που είχαν δουλέψει στη Α και Β τάξη. 

Κατόπιν ακολουθήθηκε η δομή των μαθημάτων του code.org. Στους μαθητές 

δόθηκε πρόσβαση στην online πλατφόρμα με αυτοκατευθυνόμενα μαθήματα για 

την εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού. Μέσω των μαθημάτων αυτών 

έγινε μια πρώτη εισαγωγή στις βασικές έννοιες των υπολογιστών. 

Στη συνέχεια οι μαθητές πειραματίστηκαν στο scratch του MIT με βασικές εντολές 

προγραμματισμού. Έφτιαξαν δικά τους παιχνίδια αλλά και διάφορες άλλες 

εφαρμογές και τις δημοσίευσαν στον λογαριασμό της τάξης 

https://scratch.mit.edu/users/dclass2015/ 

https://scratch.mit.edu/users/dclass2015/
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Έπειτα έγινε η γνωριμία με τα wedo. Οι μαθητές έχτισαν βήμα-βήμα ζώα και πτηνά 

και προσπάθησαν να τα προγραμματίσουν χρησιμοποιώντας τις εντολές του 

scratch. 

Τέλος, η κάθε ομάδα έφτιαξε μια ιστορία για το ζώο που δημιούργησε και όλες οι 

ιστορίες μαζί συνδέθηκαν από την ολομέλεια της τάξης σε ένα κοινό παραμύθι. Το 

τέλος του παραμυθιού αποφάσισαν να το αφήσουν στους γονείς τους στη γιορτή 

δημιουργικότητας. 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δράσης, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές μέσω 

της δοκιμής και του λάθους να επιλύσουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία αυτή ανέπτυξαν μεταγνωστικές 

ικανότητες και ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα καθ’ όσον έπρεπε να 

σχεδιάσουν την πορεία που θα ακολουθήσουν για να φτάσουν στο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Ανέπτυξαν δεξιότητες αλγοριθμικής και δομημένης σκέψης και  

προβληματίστηκαν πάνω σε καταστάσεις, που αν και δεν είναι πρωτόγνωρες, 

εμφανίζουν ανάγκες επίλυσής τους. 

Οι μαθητές συνεργάστηκαν με τις ομάδες τους για να σχεδιάσουν και να 

προγραμματίσουν δικά τους παιχνίδια ή ιστορίες στο scratch 

https://scratch.mit.edu/projects/60987862/ 

Επιπλέον, η ανοικτή πλατφόρμα του scratch στο διαδίκτυο, τα ώθησε να 

εξερευνήσουν εργασίες άλλων παιδιών από όλη την υφήλιο να εμπνευστούν από 

αυτά και να πρωταγωνιστήσουν μαζί τους στη διαδικασία της μάθησης.  

Τέλος, οι μαθητές δημιούργησαν μια δική τους μηχανική κατασκευή με ζώα και 

πτηνά, χρησιμοποιώντας τα wedo bots, τα οποία αποτέλεσαν τους ήρωες της δικής 

τους φανταστικής περιπέτειας. Στη συνέχεια τους έδωσαν κίνηση και ζωή στην 

https://scratch.mit.edu/projects/60987862/
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κατασκευή τους χρησιμοποιώντας προγραμματισμό και τέλος έφτιαξαν, αρχικά 

ομαδικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης, μια φανταστική ιστορία 

εμπνευσμένοι από τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την Φρουτοπία του Τριβιζά. 

Αποφάσισαν, επίσης, αφού παρουσιάσουν τα ρομπότ και την ιστορία τους στους 

γονείς, κατά τη διάρκεια της γιορτής δημιουργικότητας, να τους παροτρύνουν να 

γράψουν το δικό τους τέλος στην ιστορία τους. http://bit.ly/1QEj57F 

 

Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 

 να καλλιεργήσουν την  αναλυτική και συνθετική σκέψη 

 να αναπτύξουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα 

 να επιλύσουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον 

 να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής και δομημένης σκέψης 

 να μάθουν  πώς να μαθαίνουν, ώστε να επωφεληθούν από τις δικές τους 

δραστηριότητες – ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας 

 να προβληματιστούν σε καταστάσεις, που αν και δεν είναι πρωτόγνωρες, 

εμφανίζουν ανάγκες επίλυσής τους 

 να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν δικές τους εφαρμογές με μορφή  

παιχνιδιών 

 να είναι ικανοί να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα 

 να εισαχθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές 

προγραμματισμού  

 να πρωταγωνιστήσουν στη δική τους διαδικασία της μάθησης 

 να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο και την αφηγηματική ικανότητα. 

http://bit.ly/1QEj57F
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 να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και 

διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης 

 

Παραδοτέα 

 Φωτογραφικό υλικό- οπτικοακουστικό-υλικό (Βίντεο εισαγωγής στη δράση 

https://www.youtube.com/watch?v=--yyYjCCGCY & βίντεο της παρουσίασης 

στους γονείς http://youtu.be/oCHJl1fsNIU) 

 Αφίσα δράσης 

 Αναρτήσεις στην εφημερίδα του σχολείου: 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/12/blog-post_4.html  

http://efimerida-st.blogspot.gr/2015/05/scratch.html  

http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/wedo.html 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο της ιστορίας των παιδιών και της συμμετοχής των 

γονέων http://bit.ly/1QEj57F 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου - Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές  για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--yyYjCCGCY
http://youtu.be/oCHJl1fsNIU
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/12/blog-post_4.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2015/05/scratch.html
http://efimerida-st.blogspot.com/2015/06/wedo.html
http://bit.ly/1QEj57F
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Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση 

Καρκάνη Ελένη, Παπαδημητρίου Άννα,  Καρακώστα Βασιλική,  Γιακουμάκη 

Στυλιανή,  Καραγιάννη Μαργαρίτα, Γιώτσα Ζωή, Χατζηνικολάου Αμαλία, Κατσαρού 

Όλγα, Ρασσιά Λουΐζα, Πατρινόπουλος Ματθαίος 

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε εικόνες από την υλοποίηση της δράσης:

 

Εικόνα 1: Οι μαθητές περιηγούνται στα δομημένα μαθήματα του code.org 
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εικόνες 2&3: οι μαθητές δημιουργούν μηχανικές κατασκευές με τα wedo 
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Εικόνα4: Καταγραφή οθόνης του scratch για κατασκευή wedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Οι μαθητές παρουσιάζουν τα ρομποτάκια στους γονείς 
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Εικόνα 6: Οι γονείς γράφουν το τέλος της ιστορίας

 

Εικόνα 7: Τα ρομποτάκια στη γιορτή δημιουργικότητας 
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 2015 

 

Πουπουλόντον 

Η πολιτεία των ζώων και των 

πτηνών 

Δ΄ τάξη 
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ια φορά κι έναν καιρό σε μια φανταστική 

πολιτεία, το Πουπουλόντον, ζούσαν αγαπημένα 

όλα μαζί τα ζώα και τα πτηνά. Για βασιλιάδες είχαν δυο 

πουλιά γεμάτα πούπουλα που τα έλεγαν βασιλιά 

Πουπουλφιλίππους και βασίλισσα Πουπουλνταϊάνα. 

Ζώα και άνθρωποι μοιράζονταν το ίδιο κοινωνικό 

δίκτυο, το facezougle. 

 

Μ 
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Όμως, από την συμβίωση αυτή, τα ζώα και τα πουλιά 

άρχισαν να έχουν μερικά παράπονα από τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων. Έτσι, λοιπόν, ο βασιλιάς 

και η βασίλισσα αποφάσισαν να κάνουν ακρόαση στους 

υπηκόους τους ώστε να ακούσουν τα προβλήματά τους. 

Και κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία μας… 

Βασίλισσα Πουπουλνταϊάνα: -Αγάπη μου, σήμερα θα 
εισέλθουν στο παλάτι μας πέντε εκπρόσωποι από 
διάφορες χώρες για να μας πουν τα προβλήματά τους. 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: - Αγάπη μου ποια ζώα θα 
έρθουν; 

Βασίλισσα Πουπουλνταιάνα: -Θα έρθ….. 

Μελίσσιππος: Συγγνώμη που σας διακόπτω 
μεγαλειοτάτη. Αλλά επικοινώνησα μέσα από το 
Facezoungle με τα πέντε αυτά ζώα και μου είπαν ότι το 
πολύ-πολύ σε μια ώρα θα είναι εδώ.  

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους:- Αγάπη μου, συνέχισε 
αυτό που μου έλεγες… 

Βασίλισσα Πουπουλνταϊάνα: -Καλύτερα να στα 
εξηγήσει ο Μελίσσιππος.  
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Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: -Εντάξει! Ωραία, 
Μελίσσιππε. Για πες μου ποια ζώα θα έρθουν και για 
ποιο λόγο; 

Μελίσσιππος: Μεγαλειότατε, σήμερα θα έρθουν εδώ ο 
κ. Κροκολιάνο ο Αλιγάτορας, ο κ. Ρόκη ο 
Αργυροπελεκάνος, ο κ. Κόνγκο η μαϊμού με τα ντραμς… 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους:  Και γιατί με τα ντραμς; 

Μελίσσιππος: Δεν το ξέρατε; Ο κύριος Κόνγκο παίζει 
εξαίσια ντραμς. Μάλιστα μας είπε ότι θα τα φέρει για 
να μας παίξει ένα τραγούδι. 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: Πολύ ωραία, συνέχισε!!! 

Μελίσσιππος: Που είχα μείνει; Α, ναι! Λοιπόν, θα έρθει 
επίσης και ο Βασιλιάς Ζούμπα, το λιοντάρι, και ο κ. 
Banjugle, ο γορίλας, με έναν κοινό σκοπό.   

Μελίσσιππος: Θέλουν να μας πουν τι προβλήματα 
αντιμετωπίζουν απέναντι στους ανθρώπους και θα 
ήθελαν να τα λύσουμε  όλοι μαζί: 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: Μελίσσιππε!  

Ντριν, ντριν , ντριν , 

Μελίσσιππος: Πάω να ανοίξω την πόρτα. Μάλλον αυτοί 
θα είναι!  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

8
4

 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: Εντάξει, πήγαινε!  

Αργυροπελεκάνος: Άρχοντές  μου. Είμαι  ο  

Αργυροπελεκάνος  και  κατοικώ  στα νησάκια  της  

λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό και Λογαρού του 

Αμβρακικού κόλπου και στη  μικρή  Πρέσπα. Είμαι το 

σπανιότερο από τα επτά είδη πελεκάνων που υπάρχουν 

στον κόσμο. 

 

 Το πρόβλημά μου είναι ότι με ενοχλούν οι 

άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι ανεβαίνουν στα νησάκια 

που κάνουμε τα μικρά μας πελεκανάκια και μας 

φωτογραφίζουν την ώρα που τα κλωσάμε ή όταν είναι 

νεογέννητα.  
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Εμείς, όταν βλέπουμε τους ανθρώπους, 

τρομάζουμε τόσο πολύ που πάνω στον πανικό μας 

μπορεί να πατήσουμε  τα αβγά μας και να σκοτώσουμε 

άθελά μας τα ίδια μας τα παιδιά. Δεν είναι τραγικό 

αυτό; Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι είμαστε 

προστατευόμενο είδος από τον νόμο και ότι αν 

συνεχίσουν να μας ενοχλούν θα εξαφανιστούμε; 

Λιοντάρι: Καλησπέρα αξιότιμοι βασιλιάδες! Το όνομα 

μου είναι βασιλιάς Ζούμπα και θα ήθελα κι εγώ με τη 

σειρά μου να σας πω τα προβλήματά μου.  

Μένω μαζί με τον λαό μου βορειοδυτικά της 

Αφρικής και τρώω κρέας. Το πρόβλημά μου είναι ότι οι 

κυνηγοί με κυνηγάνε παράνομα. Για παράδειγμα, πριν 

τρείς μέρες, σκότωσαν τον θείο μου τον Ντάνι, έβγαλαν 

φωτογραφία πάνω του γελώντας και την ανέβασαν στο 

Facezoungle.  

Όταν είδαμε τη φωτογραφία θυμώσαμε πάρα 

πολύ. Είναι δυνατόν να μη δείχνουν σεβασμό στους 
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νεκρούς; Θα  ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε κάτι. 

Δεν γίνεται οι άνθρωποι να σκοτώνουν εμάς τα ζώα». 

 

  

 

Αλιγάτορας: Χαίρετε μεγαλειότατοι. Είμαι ο 

Κροκολιάνος, ο αλιγάτορας. Ζω στην τροπική λίμνη του 

Πουπουλόντον. Κύριοι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα 

στην λίμνη μας.  

Πολλοί άνθρωποι ρίχνουν βρομερά σκουπίδια. Το σπίτι 

μας πνίγεται στη μόλυνση. Σε λίγο καιρό αντί να 

γεμίζουμε τα στομάχια μας με λαχταριστές χελώνες και 
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σπαρταριστά ψάρια, θα τρεφόμαστε με παντόφλες και 

άλλα σκουπίδια.  

 

Όλοι οι κάτοικοι αυτού του οικοσυστήματος πρέπει να 

βάλουμε ένα χεράκι για να σώσουμε το σπίτι μας από 

τα βρομερά χέρια των ανθρώπων. Άντε μην φωνάξω το 

ξαδελφάκι μου τον Κρόκι  και αρχίσει να τρώει κι αυτός  

ανθρώπινα χεράκια!» 

Μαϊμού: Καλημέρα σας βασιλιά και βασίλισσα μου. 

Βασιλιάς Πουπουλφιλίππους: Καλημέρα κύριε Κόνγκο. 

Σας ακούμε με προσοχή. 
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Μαϊμού: Σας  επισκέφτηκα, άρχοντες μου, για να σας 

μιλήσω για το πρόβλημά μου. Οι άνθρωποι μάς 

απαγάγουν από το σπίτι μας, τη φύση, και μας πουλάνε 

ως εξωτικά  κατοικίδια.  

Μας παίρνουν από την οικογένεια μας και μας 

αναγκάζουν να ζούμε μέσα στα σπίτια τους στις 

θορυβώδεις πόλεις και στα καυσαέριά τους. Μας 

ντύνουν, μας στολίζουν και μας συμπεριφέρονται σαν 

μωρά!  

Για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα 

πήραν τον θείο του Ροντ  και ο άνθρωπος που τον 

αγόρασε ανέβασε μία ντροπιαστική φωτογραφία μαζί 

του στο facezougle.  Κάντε κάτι γρήγορα! 
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Γορίλας: Καλημέρα υψηλότατε. Είμαι ο γορίλας 

Banjugle και ήρθα να σας πω τα παράπονά μου από 

τους ανθρώπους. Έρχονται στο φυσικό μας περιβάλλον 

και κόβουν τα δέντρα μας. Επίσης σκάβουν για να 

βρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι, όμως, χαλάνε 

το σπίτι μας κι έχουν οδηγήσει εμάς και τα ξαδέρφια 

μας, τους ουρακοτάγκους, πιο κοντά στην εξαφάνιση. 
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Αφού άκουσαν όλα τα ζώα και τα πουλιά προσεκτικά, ο 

βασιλιάς και η βασίλισσα αποφάσισαν να βγάλουν ένα 

διάταγμα και να το δημοσιεύσουν στο facezougle ώστε 

να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι. 

 

Εσείς τι λέτε να έγραψαν τα ζώα και τα 

πτηνά σε αυτό το διάταγμα;;; 
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Παραρτήματα 

Αφίσσες Εκπαιδευτικών Δράσεων 

Συνοδευτικοί Ψηφιακοί Δίσκοι 

1ο DVD Βίντεο του σχολείου 

 

3ο DVD Φωτογραφίες και Βίντεο από τη δράση «Παίζω… παραδοσιακά» 
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Αφίσες Εκπαιδευτικών Δράσεων   
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Συνοδευτικοί Ψηφιακοί Δίσκοι 

1ο DVD Βίντεο του σχολείου 

I. Tα βίντεο της συμμετοχής του σχολείου μας στο διαγωνισμό 

Schoollab 

a. Εξερευνώντας τα μυστικά της Φωτοσύνθεσης 

b. Big Bang 

c. Βαρύτητα  

d. Η εξέλιξη του ανθρώπου 

e. Επικοινωνία 

II. Τα βίντεο από τη δράση «Η ζωή γύρω από την Ακρόπολη των 

Αθηνών, άλλοτε και σήμερα» 

a. Ακρόπολη – Καρυάτιδες 

b. Ο Παιδαγωγός 

c. Όρνιθες  

III. Τα βίντεο από τη δράση «Η ώρα του κώδικα  - Εισαγωγή στην 

επιστήμη των υπολογιστών» 

a. Η ώρα του κώδικα 

b. Πουλιά ρομπότ 

IV. Τα βίντεο από τη δράση «Κινηματογραφούμε 

a. Όλοι μαζί δυνατοί 

b. Όλοι μαζί δυνατοί – Πίσω από την κάμερα 

V. Το βίντεο των μαθητών των σχολείων μας για το συνέδριο Βulding 

Skills 

VI. Βίντεο από τη δράση «Παίζω… παραδοσιακά»  
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2ο DVD  Φωτογραφίες    

Φωτογραφίες και βίντεο από τη Δράση Παίζω Παραδοσιακά και τις Γιορτές  της 

Λήξης και Σμύρνη το Σταυροδρόμι των Πολιτισμών 
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3ο DVD     

Φωτογραφίες και Βίντεο από τη δράση «Παίζω… παραδοσιακά» 

  

3o  DVD 
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Ο Διευθυντής του 26ου ΔΣ Αχαρνών               Ο Διευθυντής του 29ου ΔΣ Αχαρνών 

 

 

Ματθαίος Πατρινόπουλος                                       Φώτιος Περρής   

 

 


