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 ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ  
  Α1-Α2 Β1-Β2 Γ1-Γ2-Γ3 Δ1-Δ2 E1-E2-E3 ΣΤ1-ΣΤ2 ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ Δημιουργώ 
και 
Καινοτομώ
- 
Δημιουργι
κή Σκέψη 
και 
Πρωτοβου
λία 

Δημιουργώ και 
καινοτομώ 
«Δημιουργική σκέψη 
και πρωτοβουλία»  

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ-
Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία 

Δημιουργώ 
και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργικ
ή Σκέψη 
και 
Πρωτοβουλ
ία  

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 
Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 

Αρχές Απριλίου- 
Τέλη Μαΐου  

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
 

Γνωριμία με 

Επαγγέλματα 

 

Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή σταδιοδρομίας-
Γνωριμία με 
επαγγέλματα 

STEM STEM STEM  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΧΕΡΙΑ, 
ΠΟΔΙΑ ΣΤΗ 
ΣΕΙΡΑ…» 

«Παλιά Επαγγέλματα, 
μια χρονοκάψουλα 
γνώσης και πολιτισμού» 

«Μικροί κινηματογραφιστές» 
 
 

«Εφευρέτες του… 
μέλλοντος» 

Γίνομαι 

μικρός…εφευρέ

της!  

Γίνομαι 

μικρός…εφευρέτης!  

 

ΣΤΟΧΟΙ  • Να 
μάθουν να 
επικοινων
ούν, να 
επιχειρημ
ατολογούν
, να 
διαφωνού
ν, να 
συνεργάζο
νται. 

• Να 
αναζητούν 
λύσεις σε 
καθημεριν
ά 
προβλήμα

• Οι μαθητές να 

έρθουν σε επαφή  

με τα επαγγέλματα 

που χάθηκαν 

 και να 

συνειδητοποιήσουν 

πώς λόγω αλλαγής 

των κοινωνικών 

συνθηκών και 

ανάπτυξης της 

τεχνολογίας, 

δημιουργήθηκαν νέα 

επαγγέλματα. 

Α) Ως προς την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων: 
• Με τα εργαστήρια που 

επεξεργάζονται το 
συγκεκριμένο θέμα 
προωθούνται οι 
δεξιότητες μάθησης του 
21ουαιώνα:κριτική σκέψη, 
επικοινωνία, συνεργασία, 
δημιουργικότητα. 

• Ως προς τις δεξιότητες του 
21ου αιώνα που 
συνυφαίνονται με τις 
δεξιότητες του νου, τα 
εργαστήρια στοχεύουν 
στην ανάπτυξη της 
παραγωγικής-

• Να αναπτύξουν 
σημαντικές  κοινωνικές 
δεξιότητες όπως 
συνεργασία, κριτική 
σκέψη, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, 
επικοινωνία και 
προσαρμοστικότητα. 
• Να βρίσκουν 
πληροφορίες, να 
οργανώνουν και να 
υλοποιούν σχέδια 
δράσης. 
• Να ενισχύσουν 
τη φαντασία και την 
δημιουργικότητά τους. 
• Να 

•  Να 
αναπτύξουν 
σημαντικές  
κοινωνικές 
δεξιότητες 
όπως 
συνεργασία, 
κριτική 
σκέψη, 
ικανότητα 
επίλυσης 
προβλημάτω
ν, 
επικοινωνία 
και 
προσαρμοστ
ικότητα. 

•  Να 
αναπτύξουν 
σημαντικές  
κοινωνικές 
δεξιότητες όπως 
συνεργασία, 
κριτική σκέψη, 
ικανότητα 
επίλυσης 
προβλημάτων, 
επικοινωνία και 
προσαρμοστικότη
τα. 
• Να βρίσκουν 

πληροφορίες, να 
οργανώνουν και 
να υλοποιούν 
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τα. 
• Να 

καλλιεργή
σουν την 
παρατηρητ
ικότητα, τη 
φαντασία , 
την 
εφευρετικ
ότητα. 

• Να 
εξοικειωθ
ούν με τις 
δυνατότητ
ες και τις 
εφαρμογέ
ς των νέων 
τεχνολογι
ών. 

• Να 
βελτιώσου
ν 
δεξιότητες 
και να 
αναπτύξου
ν 
συμπεριφ
ορές που 
είναι                              
απαραίτητ
ες για τον 
21ο αιώνα. 

 

• Να βρουν  τον τρόπο 

σύνδεσης των  

επαγγελμάτων  με  

την προσωπική και 

κοινωνική 

ευημερία. 

• Να έρθουν σε 

επαφή με μια άλλη 

εποχή που άκμαζαν 

της δεκαετίας του 

50 . 

• Να 

αναπτύξουν 

αισθήματα 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας. 

• Να κατανοήσουν ότι 

τα παλαιά 

επαγγέλματα 

αποτελούν μέρος 

της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 

• Να 

προβληματιστούν 

για τα κριτήρια που 

επιλέγει κάποιος το 

επάγγελμά του.  
 

δημιουργικής σκέψης και 
της οργανωτικής 
ικανότητας καθώς θα 
γνωρίσουν οι μαθητές την 
πολυπλοκότητα που 
κρύβεται πίσω από την 
ολοκλήρωση μιας 
κινηματογραφικής 
ταινίας. 

• Ως προς τις δεξιότητες της 
κοινωνικής ζωής μέσω 
των εργαστηρίων 
επιθυμούμε οι μαθητές 
να αποκτήσουν 
ενσυναίσθηση, 
ευαισθησία, 
προσαρμοστικότητα και 
υπευθυνότητα βλέποντας 
το πλήθος των 
επαγγελμάτων που 
σχετίζονται με την 7η 
τέχνη αλλά και τις 
δυσκολίες τους. 

• Ως προς τις δεξιότητες 
τεχνολογίας και μέσων 
στόχος των εργαστηρίων 
είναι η ανάπτυξη 
παραγωγικής μάθησης 
μέσω των τεχνών και 
δημιουργικότητας και 
επίσης η επαφή με 
διάφορα ψηφιακά 
περιβάλλοντα. 

    Β) Ως προς τους στόχους 
των υποενοτήτων: 
• Να γνωρίσουν οι 

μαθητές/τριες την ιστορία 
του κινηματογράφου και 
την εξέλιξη του μέσα στο 
χρόνο. 

εξοικειωθούν με την 
Τεχνολογία του 21ου 
αιώνα. 
•  Να 
κατακτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες 
στο χώρο της Φυσικής, 
Μηχανικής και της 
Τεχνολογίας. 
• Να 
αντιληφθούν και να 
εκτιμήσουν τις 
εφαρμογές της 
Τεχνολογίας.  
• Να βελτιώσουν 
λεπτές κινητικές και 
κατασκευαστικές 
δεξιότητες. 
• Να αναπτύξουν  
αυτοπεποίθηση θέτοντας 
στόχους. 
• Να 
μετατρέψουν τη μάθηση 
σε διασκέδαση μέσα από 
παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. 
 
 

• Να 
βρίσκουν 
πληροφορί
ες, να 
οργανώνο
υν και να 
υλοποιούν 
σχέδια 
δράσης. 

• Να 
ενισχύσου
ν τη 
φαντασία 
και την 
δημιουργικ
ότητά 
τους. 

• Να 
εξοικειωθο
ύν με την 
Τεχνολογία 
του 21ου 
αιώνα. 

•  Να 
κατακτήσου
ν γνώσεις, 
δεξιότητες 
και 
ικανότητες 
στο χώρο 
της Φυσικής, 
Μηχανικής 
και της 
Τεχνολογίας. 
• Να 

αντιληφθο
ύν και να 
εκτιμήσου
ν τις 
εφαρμογές 

σχέδια δράσης. 
• Να ενισχύσουν 

τη φαντασία και 
την 
δημιουργικότητ
ά τους. 

• Να 
εξοικειωθούν με 
την Τεχνολογία 
του 21ου αιώνα. 

•  Να 
κατακτήσουν 
γνώσεις, 
δεξιότητες και 
ικανότητες στο 
χώρο της 
Φυσικής, 
Μηχανικής και της 
Τεχνολογίας. 
• Να αντιληφθούν 

και να 
εκτιμήσουν τις 
εφαρμογές της 
Τεχνολογίας.  

• Να βελτιώσουν 
λεπτές κινητικές 
και 
κατασκευαστικέ
ς δεξιότητες. 

• Να αναπτύξουν  
αυτοπεποίθηση 
θέτοντας 
στόχους. 

• Να 
μετατρέψουν τη 
μάθηση σε 
διασκέδαση 
μέσα από 
παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. 
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• Να μάθουν όλα τα 
επαγγέλματα που 
σχετίζονται με την 
παραγωγή μιας 
κινηματογραφικής 
ταινίας. 

• Να μελετήσουν τον 
ελληνικό κινηματογράφο 
φτιάχνοντας ένα βιβλίο με 
Έλληνες ηθοποιούς και τις 
αξέχαστες ταινίες τους. 

• Να δούνε ταινίες που 
αποτέλεσαν σταθμό για 
τον κινηματογράφο και 
την εξέλιξή του αλλά και 
ταινίες που βραβεύτηκαν 
με Όσκαρ. 

• Να επισκεφτούν το 
Μουσείο 
Κινηματογράφου και να 
παρουσιάσουν το δικό 
τους μιούζικαλ. 

Γ) Ως προς τη σύνδεσή τους 
με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα: 
• Με τα εργαστήρια 

επιχειρείται μια 
διαθεματική προσέγγιση 
με το μάθημα της 
Μουσικής, Αγγλικών, 
Φυσικής Αγωγής, 
Εικαστικών και Θεατρικής 
Αγωγής. 

 

της 
Τεχνολογία
ς.  

• Να 
βελτιώσου
ν λεπτές 
κινητικές 
και 
κατασκευα
στικές 
δεξιότητες. 

• Να 
αναπτύξου
ν  
αυτοπεποί
θηση 
θέτοντας 
στόχους. 

• Να 
μετατρέψο
υν τη 
μάθηση σε 
διασκέδασ
η μέσα 
από 
παιγνιώδει
ς 
δραστηριό
τητες. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Παρακολ
ούθηση 
βίντεο με 
απλές και 
σύνθετες 
μηχανές – 

Ξετυλίγουμε  το νήμα 
των παραδοσιακών 
επαγγελμάτων μέσα 
από το βιβλίο της Κ. 
Μανανεδάκη «Παλιά 

«Η 7η Τέχνη» 
Ιστορία-Γέννηση του 
κινηματογράφου 
(παρακολούθηση 
σχετικού βίντεο). 
Αραχνόγραμμα-

. 
Αφόρμηση,  
διερεύνηση 
προϋπάρχουσων 
γνώσεων, καταιγισμός 
ιδεών, συζήτηση 

 Αφόρμηση,  
διερεύνηση 
προϋπάρχου
σων 
γνώσεων, 
καταιγισμός 

 Αφόρμηση,  
διερεύνηση 
προϋπάρχουσων 
γνώσεων, 
καταιγισμός ιδεών, 
συζήτηση 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

Συζήτηση 
– 
Κατανόησ
η για τη 
λειτουργί
α τους. 

επαγγέλματα 
ζωντανέψτε 

Καταιγισμός ιδεών. 
Φύλλο εργασίας: 
Ερωτηματολόγιο 

 ιδεών, 
συζήτηση 
 
 

 
 

Οι 
μαθητές 
θα δουν 
ρομπότ 
και θα 
μάθουν 
πώς αυτά 
εκτελούν 
εντολές. 

Παρακολουθούμε 
βίντεο με τα 
παραδοσιακά 
επαγγέλματα και 
ακολούθεί 
δημιουργική 
συζήτηση.     
https://youtu.be/i1b4
MWeXLq8 

«Μοτέρ….. πάμε» 
Τα επαγγέλματα του 
κινηματογράφου-
Λεξιλόγιο 
κινηματογράφου (ξένες 
λέξεις). 
Η φωτογραφία στον 
κινηματογράφο 
(παρουσίαση). 
Φύλλο εργασίας: 
Αντιστοίχιση-
Διαδραστικό παιχνίδι. 

 
Η Τεχνολογία των 
αρχαίων Ελλήνων . 
Οι μαθητές θα 
παρακολουθήσουν 
έκθεση με εφευρέσεις  
των αρχαίων  Ελλήνων 
(μέσω 
βιντεοπαρουσίασης ). 

Η Τεχνολογία 
των αρχαίων 
Ελλήνων . 
Οι μαθητές 
θα 
παρακολουθ
ήσουν 
έκθεση με 
εφευρέσεις  
των αρχαίων  
Ελλήνων 
(μέσω 
βιντεοπαρου
σίασης και 
εκπαιδευτική
ς επίσκεψης 
στην έκθεση 
του NOESIS 
«Αρχαίες 
ελληνικές 
εφευρέσεις»   

Η Τεχνολογία των 
αρχαίων Ελλήνων . 
Οι μαθητές θα 
παρακολουθήσουν 
έκθεση με 
εφευρέσεις  των 
αρχαίων  Ελλήνων 
(μέσω 
βιντεοπαρουσίαση
ς και 
εκπαιδευτικής 
επίσκεψης στην 
έκθεση του NOESIS 
«Αρχαίες ελληνικές 
εφευρέσεις»   

 

Κατασκευ
ή ρομπότ , 
σε χαρτί, 
χρησιμοπ
οιώντας 
γεωμετρικ
ά 
σχήματα 

Συμπληρώνουμε 
φύλλα εργασίας 
σχετικά με τις 
εργασίες των γονέων, 
των παππούδων 
αυτών αλλά και των   
δικών τους 
παππούδων. 
Παίρνουμε 

«Ηθοποιός σημαίνει 
φως» 
Ελληνικός 
κινηματογράφος-Έλληνες 
ηθοποιοί άντρες και 
γυναίκες-Ατάκες που 
άφησαν εποχή. 
Φύλλο εργασίας: Βιβλίο 
Ελλήνων ηθοποιών. 

Εφευρέσεις που 
άλλαξαν τον κόσμο. 
Οι μαθητές θα  
παρουσιάσουν από μία 
εφεύρεση ή ένα 
τεχνολογικό επίτευγμα 
που τους έχει 
εντυπωσιάσει και 

Εφευρέσεις 
που άλλαξαν 
τον κόσμο. 
Οι μαθητές 
θα  
παρουσιάσο
υν από μία 
εφεύρεση ή 
ένα 

Εφευρέσεις που 
άλλαξαν τον 
κόσμο. 
Οι μαθητές θα  
παρουσιάσουν 
από μία εφεύρεση 
ή ένα τεχνολογικό 
επίτευγμα που 
τους έχει 

 

https://youtu.be/i1b4MWeXLq8
https://youtu.be/i1b4MWeXLq8
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πληροφορίες από το 
διαδίκτυο και 
συμπληρώνουμε το   
Αλφαβητάρι των 
Επαγγελμάτων τα 
οποία δεν υπάρχουν ή 
τείνουν  
 να εξαφανιστούν.  

θεωρούν ότι άλλαξε τον 
κόσμο 

τεχνολογικό 
επίτευγμα 
που τους έχει 
εντυπωσιάσε
ι και 
θεωρούν ότι 
άλλαξε τον 
κόσμο 

εντυπωσιάσει και 
θεωρούν ότι 
άλλαξε τον κόσμο 

Θεατρικό 
παιχνίδι, 
μέσα από 
το οποίο 
θα 
κατανοήσ
ουν την 
εκτέλεση 
εντολών 
από τα 
ρομπότ 

Γράφουμε τις δικές 
μας σκέψεις για το 
«Εάν ζούσα εκείνη την 
εποχή» 
Ποιο επάγγελμα θα 
ήθελα ή δεν θα ήθελα 
να κάνω και γιατί; 
 

«Η ζωή μας….. μια 
ταινία» 
Ταινίες που αποτέλεσαν 
σταθμό στην εξέλιξη του 
κινηματογράφου-Αφίσες 
ταινιών. 
Κινούμενα σχέδια. 
Φύλλο εργασίας:1) Η 
ταινία της ζωής μου 2) 
Βιβλίο ταινιών 
κινουμένων σχεδίων. 
 

«Πως λειτουργούν τα 
ρομπότ» 
Με τη συνεργασία του 
εκπαιδευτικού της 
Πληροφορικής οι 
μαθητές θα δουν 
ρομπότ και θα μάθουν 
πως αυτά δύναται να 
εκτελούν εντολές.  

   

 Συζήτηση γύρω από το 
πιο επάγγελμα που 
θέλω να ακολουθήσω 
και τα κριτήρια που 
θέτω ως οδηγό. 
Παρακολουθούμε 
βίντεο με αινίγμα- 
τα για τα παλαιά 
επαγγέλματα 
,γράφουμε δικά μας 
και τα συνο- δεύουμε 
με ζωγραφιές. 
https://youtu.be/5q7
OejJQIG8  

«Βωβός 
Κινηματογράφος» 
Τσάρλι Τσάπλιν – 
Ντοκυμαντέρ- Τραγούδι 
από τη Μαριάννα Τόλυ. 
Αναφορά σε νεότερη 
έκδοση βωβού 
κινηματογράφου 
(Μίστερ Μπιν-Ροζ 
Πάνθηρας). 
Φύλλο εργασίας: «Η 
αυλαία ανοίγει». 

«Οι εφευρέτες ….του 
μέλλοντος» 
Οι μαθητές γίνονται 
εφευρέτες του 
μέλλοντος και είτε 
ατομικά , είτε σε 
ομάδες θα  
δημιουργήσουν μια 
«φανταστική» 
εφεύρεση με 
ανακυκλώσιμα  υλικά, 
και  θα περιγράψουν 
τη λειτουργία της  
 

   

.  «And the Oscar goes 
to……» 

Αξιολόγηση του 
προγράμματος: 

  
 

https://youtu.be/5q7OejJQIG8
https://youtu.be/5q7OejJQIG8
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Ιστορία των Όσκαρ-
Αφιέρωμα στην τελετή-
Ηθοποιοί και ταινίες που 
βραβεύτηκαν. 
Το αγαλματάκι: Ιστορία 
και συμβολισμός. 
Φύλλο εργασίας: 
Ερωτηματολόγιο-
Κατασκευάζω το δικό 
μου Όσκαρ. 
Επίσκεψη στο Μουσείο 
Κινηματογράφου 

Στο τέλος  ακολουθεί 
συζήτηση μέσα στην 
τάξη και  
 ερωτηματολόγιο για 
να αξιολογήσουν την 
συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα 

  «Η Finos Film 
παρουσιάζει» 
Μιούζικαλ: Πληροφορίες 
για το είδος αυτό-
Μιούζικαλ που άφησαν 
ιστορία. 
Μουσική ταινιών. 
Φύλλο εργασίας: Η δική 
μας παράσταση. 
Αξιολόγηση- 
Αναστοχασμός 

 
  

 

       

       

 


