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ΕΝΑ PROJECT

ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ, ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

& ΚΑΣΑΚΕΤΕ

Γιαηί ζοςν ζηον ηόπο αςηό

Γιαηί ππέπει να μάθοςν να νοιάζονηαι για ηον ηόπο ηοςρ

Για να καηανοήζοςν ηιρ αλλαγέρ ζηο πέπαζμα ηος σπόνος

Για να ολοκληπώζοςν ηη γνωπιμία με ηην πόλη –ζςνέσεια άλλων 

project

Για να αναπηύξοςν κοινωνικέρ δεξιόηηηερ



Βασικές ικανότητες

• επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα

• επικοινωνία ςε ξένεσ γλώςςεσ

• μαθηματική ικανότητα και βαςικέσ ικανότητεσ 
ςτην επιςτήμη και την τεχνολογία

• ψηφιακή ικανότητα

• κοινωνικέσ ικανότητεσ και ικανότητεσ που 
ςχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

• πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα

• μεταγνωςτικέσ ικανότητεσ (learning to learn)

• πολιτιςμική ςυνείδηςη και έκφραςη



Τοπική Ιστορία

• Συνδεδεμζνο με το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ (ΣΤ΄ τάξθ)

• Συνδεδεμζνο με τθν οργάνωςθ του ςυμποςίου «Τθσ 

Βενετιάσ τ’ Ανάπλι»

• Γνωριμία με το ιςτορικό παρελκόν τθσ πόλθσ

• Επαφι με τθν πολιτιςτικι ηωι τθσ πόλθσ (Επίςκεψθ ςε 

εκκζςεισ: Πολεμικό Μουςείο & Πινακοκικθ)

• Συνδεδεμζνο με άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα 

(Επιςκζψεισ ΚΠΕ Μολάων(Μονεμβαςιά), ΚΠΕ Μακρινίτςασ)

Πολιτισμική συνείδηση & έκφραση



Βιωματικό

• Συλλογι πλθροφοριϊν από τουσ μακθτζσ

• Επεξεργαςία και οργάνωςθ αυτϊν

• Συςχετιςμόσ πλθροφορίασ και             
ςτοιχείου με ζρευνα πεδίου             
(περιιγθςθ, αναηιτθςθ, καταγραφι, 
φωτογράφθςθ, τφπωμα, ξενάγθςθ)

• Επιλογι των ςθμαντικϊν                        
ςτοιχείων για ανάδειξι τουσ

• Καλλιζργεια λεξιλογίου

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα &

Δεξιότητες  μάθησης



Ομαδοσυνεργατικό
Κοινωνικές ικανότητες & ικανότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

• Συνεργαςία

• Επίτευξθ ςυλλογικοφ ςτόχου

• Συηιτθςθ ςε ομάδεσ

• Ενεργόσ μακθτισ = Ενεργόσ πολίτθσ

• Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικι άποψθ

• Αξιολόγθςθ- Επαναςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων

• Συνεργαςία με ςχολεία και Φορείσ



Ψηφιακή ικανότητα 

Άντλθςθ πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο             με 
κριτικό πνεφμα

Γνωριμία με ψθφιακά εργαλεία και λογιςμικά 
(PowerPoint, Movie Maker, χρονογραμμι)

Αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ για τθν διάχυςθ τθσ 
γνϊςθσ



Πρωτοβουλία & Δημιουργικότητα 

Δθμιουργία παρουςίαςθσ Power 
Point

Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
(παιχνίδι  «αλατιζρα»)
https://www.youtube.com/watch?v=1E5j
NLb3T-E

Καταςκευι Φφλλων Εργαςίασ για 
τθν ξενάγθςθ 

Αξιοποίηση των ικανοτήτων και 

των ιδεών των μαθητών:

https://www.youtube.com/watch?v=1E5jNLb3T-E
https://www.youtube.com/watch?v=1E5jNLb3T-E
https://www.youtube.com/watch?v=1E5jNLb3T-E
https://www.youtube.com/watch?v=1E5jNLb3T-E


Μεταγνωστικές ικανότητες 
(learning to learn) 

Σφνδεςθ και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι
Σφνδεςθ με άλλα κεματικά πεδία

Αξιοποίθςθ γνϊςεων από άλλα προγράμματα
Μακθτζσ  μεταμορφϊνουν «ελκυςτικά» τισ γνϊςεισ

Μακθτζσ ξεναγοφν μακθτζσ άλλων ςχολείων 
(Ξυλοκάςτρου, Ίςκμιασ, Βροντάδο Χίου, Παπάδο Λζςβου)



Πολιτισμική συνείδηση & έκφραση
Ανάπτυξθ  «επικοινωνίασ» με το  
κοινωνικό περιβάλλον

Κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ & διαμόρφωςθ 
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ

Κατανόθςθ του πολιτιςμοφ των 
άλλων χωρϊν (μνθμεία πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ-UNESCO)

Αναηιτθςθ κοινϊν ςτοιχείων ςε 
άλλεσ πόλεισ



Οι μαθητέσ/τριεσ είπαν …



Οι μαθητέσ/τριεσ είπαν …



Σας εσταριστούμε!!!

«Τα λιοντάρια τησ Βενετοκρατίασ
ςτο Ναύπλιο»


