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ΜΖ ΙΑΘΕΠΓΟ ΠΜΡ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΜΟ 

Μπαμηώμα Φτηειμή Γ4

Ιπάνδα Ομθία Γ4

Ιπανμύηα Φςηεηκή Γ4

Ιπίημξ Οςηήνημξ Γ4

Ιπιμογμύνα Φςηεηκή Γ4

Ιπμονιηόξ Οηέθακμξ Γ4

Νάγηα Ιπμνάκα Γ4

Ναιάζθα Οςηενία Γ4

Ναιάζθαξ Θεόδςνμξ Γ4

Ναπαγεςνγίμο Ζςάκκεξ Γ4

Ναπαγεςνγίμο Κηθόιαμξ Γ4

Ναπαγεςνγόπμοιμξ Γεώνγημξ Γ4

Ναπαδεμεηνίμο Οηεθακία  - Νακαγηώηα Γ4

Ναπαδεμεηνίμο Οςηήνημξ Γ4

Ναπαθώζηα Οηαονμύια Γ4

Ναπακηθμιάμο Δεμήηνεξ Γ4

Ναπαπμιοδόπμοιμξ Ηςκζηακηίκμξ Γ4

Ναππά Κηθμιέηα Γ4

Ναηνίθεξ Οςηήνημξ Γ4

Νάηζε Ηςκζηακηίκμξ Γ4

Γκόηζιξρ Θεξδώοα Β1

Ναπαζηενγίμο Νέηνμξ B5

Ναππά Αζεκά B5

Ναηζηώνα 
νοζμβαιάκης -

Γοαγγειία

B5

Ναηζηώναξ Αζακάζημξ B5

Νέηηαξ Ειίαξ B5

Νιαθηάξ Ειίαξ B5

Νιεονά νοζμύια B5

Νιηάηζηθα Θεμδώνα B5

Νμιύδμο Γοακζία - Ιανία B5

Οημύηα νηζηίκα B5

Οηίγθα Ναναζθεοή B5

Οηναπάηζαξ Οςηήνημξ B5

Μαθηηέπ ηηπ Γ΄ Μαθηηέπ ηηπ Β΄



OΖ ΙΑΘΕΠΓΟ



ΡΝΜΘΓΙΑΠΑ

• Ναναδμζηαθά ημπηθά πνμσόκηα 

• Θασθόξ πμιηηηζμόξ - Πμπηθά ήζε θαη έζημα 

• Ναναδμζηαθή πεηνμηεπκία. Αγνμηηθόξ ημονηζμόξ 

• Νενηήγεζε ζηε θύζε (γκςνημία με ηα πμηάμηα ημο 
κμμμύ μαξ- ηεκ παναδμζηαθή ανπηηεθημκηθή- ηα 
παναδμζηαθά πνμσόκηα) 

• Ννμηάζεηξ γηα αεηθμνηθή δηαπείνηζε ημο θοζηθμύ 
πενηβάιιμκημξ (κενό –δαζηθό μηθμζύζηεμα-
ακζνώπςκ ένγα).



ΣΟΥΟΙ

 Μη πνςηανπηθμί ζηόπμη ημο ζογθεθνημέκμο project είκαη 
κα ελμηθεηςζμύκ μη μαζεηέξ με ηηξ παναδόζεηξ, ηα ημπηθά 
πνμσόκηα θαη ηεκ ημπηθή γαζηνμκμμία, ηεκ παναδμζηαθή 
πεηνμηεπκία,  ηα ήζε θαη ηα έζημα ημο ηόπμο μαξ.  

 Κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ αλία θαη ηεκ δηαπνμκηθόηεηα 
ηεξ πανάδμζεξ. 

 Κα πενηεγεζμύκ ζηε θύζε θαη κα γκςνίζμοκ ημ θοζηθό 
πενηβάιιμκ ηςκ μνεηκώκ πενημπώκ, κα μάζμοκ ηεκ αλία 
ηεξ παναδμζηαθήξ ανπηηεθημκηθήξ ώζηε κα εκενγήζμοκ 
γηα ηε δηαηήνεζή των κενόμοιων, των μεηαβοδακηηκών

μμκαζηηριών και  των πέηνηκων γεθυριών. 



 Κα βειηηώζμοκ ημκ πνμθμνηθό, ημκ γναπηό ιόγμ θαη κα 
αγαπήζμοκ ημ ζπμιείμ. 

 Κα ακαπηύλμοκ ζοκενγαζία μεηαλύ ημοξ,  θνηηηθή ζθέρε θαη 
ενεοκεηηθή δηάζεζε. 

 Κα θαηαγνάρμοκ ηε γκώζε ηςκ παιαηώκ γεκεώκ γηα τα ήθη 

και έθιμα θαη ηε δηαηήνεζε ηεξ πμιηηηζμηθήξ μαξ ηαοηόηεηαξ.  

 Κα ελμηθεηςζμύκ με ηεκ ηεπκμιμγία, ηεκ επελενγαζία 
θεημέκμο θαη ηεκ δεμημονγία πανμοζηάζεςκ γηα ηε δεμημονγία 
ημο ηειηθμύ πνμσόκημξ.

 Γοειπηζημύμε κα πνμάγμομε ημ ζεβαζμό ζηεκ πανάδμζε, γηαηί 
ημ πανειζόκ απμηειεί ηε γέθονα γηα ημ πανόκ θαη ημ μέιιμκ.



ΜΓΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

 Πμ πνόγναμμα οιμπμηήζεθε ζε μηα αημόζθαηνα δεμμθναηίαξ, 
ειεοζενίαξ, ζοκενγαζίαξ. 

 Δόζεθε έμθαζε ζηε ζοιιμγηθή ενγαζία, αιιειεγγύε, βηςμαηηθή 
μάζεζε ώζηε μη μαζεηέξ / μαζήηνηεξ κα πνμςζεζμύκ ζηε δηα βίμο 
εθπαίδεοζε, ηεκ ακακέςζε γκώζεςκ θαη δελημηήηςκ, «μα μάθξρμ μα 
μαθαίμξρμ».

 Οομμεηείπακ ζε «πέκηε άηοπεξ εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ» όπμο 
άημμα μεγάιεξ ειηθίαξ ημοξ πανμοζίαζακ ηα ηδηαίηενα θαη παναδμζηαθά 
ζημηπεία ηεξ πενημπήξ. 

 Οοκενγάζηεθακ με ημ Δήμμ Πνηθθαίςκ, με ημ ΗΝΓ Φηιηππηάδαξ,  με 
ημ Ούιιμγμ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ, ημ Ούιιμγμ Δηδαζθόκηςκ θαη ημ 
15/ιέξ μαζεηηθό ζομβμύιημ.



ΠΓΔΙΑ ΤΝΔΓΗ ΜΓ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΩΝ

 Κεμειιεκηθή Θμγμηεπκία 
 Κεμειιεκηθή Γιώζζα 
 Ιμοζηθή 
 Ζζημνία
 Φοζηθή Αγςγή 
 Ηαιιηηεπκηθά  
 Γεςγναθία 
 Νιενμθμνηθή 
 Πεπκμιμγία



ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΓ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΗΝ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΞΓΛΙΞΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 

(20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η ςοξμική ενέλινη ηξρ ποξγοάμμαηξπ (διεοεύμηζη θέμαηξπ,

επενεογαζία, ρλξπξίηζη δοάζετμ, επιζκέσετμ, παοξρζίαζη κλπ)

-Δεκέμβοηπ

Γπηιέλαμε ημ ζέμα ημο Ννμγνάμμαημξ. ςνηζηήθαμε ζε Μμάδεξ.

Έγηκε θαηακμμή ενγαζηώκ. Ηάκαμε ένεοκα γηα ηεκ ακαθύθιςζε. Βγάιαμε ηα απμηειέζμαηα ηεξ ένεοκαξ.

-Γεμάοηπ

Ακαδεηήζαμε ηναγμύδηα, έζημα, παναδόζεηξ θ.ά.. Ναναθμιμοζήζαμε μαζήμαηα

παναδμζηαθήξ πεηνμηεπκίαξ από θονίεξ ειηθηςμέκεξ πμο ζογθεκηνώκμκηακ ζημ ζπμιείμ μαξ.

-Φλεβάοηπ

Ακαδεηήζαμε παναδμζηαθέξ γεύζεηξ θαη ζοκηαγέξ από ημ ζηόμα ηεξ γηαγηάξ. 

Ηαηαγνάραμε παναδμζηαθέξ ζοκηαγέξ. 

Γπηζθεθηήθαμε ημ ΗΝΓ Φηιηππηάδαξ

-Μάοηηπ

Ναναζθεοάζαμε γιοθά θαη πίηεξ.

Έγηκε επελενγαζία πιενμθμνηώκ θαη ζύκζεζε αοηώκ. 

-Αποίληπ

Δημνγακώζαμε έθζεζε ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο.

Κάναμε την αλημιόγεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 



21 ΟΚΣΩΒΡΗ

Έγηκε ε πνώηε 
ζογθέκηνςζε ηςκ 
μαζεηώκ γηα κα 
γίκεη ζοδήηεζε 
ζπεηηθά με 
ηεκ Νενηβαιιμκηηθή 
Γθπαίδεοζε.
Οοδεηήζεθακ 
ζέμαηα ζπεηηθά 
με ημ Νενηβάιιμκ 
θαη θονίςξ γηα ηεκ 
αεηθόνμ ακάπηολε 



Γηα ηεκ ακάδεηλε 

ζοκενγαζίαξ, 

θαιιηένγεηαξ αληώκ 

θαη δεμημονγίαξ 

κέςκ πνμηύπςκ, 

ζηάζεςκ θαη 

ζομπενηθμνώκ, 

απέκακηη ζημ 

πενηβάιιμκ 

δμοιέραμε μμαδηθά



ΚΜΓΙΒΞΕΟ

ΓΝΖΘΜΓΕ ΠΜΡ ΘΓΙΑΠΜΟ

Ανάμεσα σε διάφορα θέματα που προτάθηκαν 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα κατέληξε στην επιλογή του 
θέματος:

«Ανθρώπων έργα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Ενότητες

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακά Προϊόντα

Φυσικό Περιβάλλον 



ΔΓΗΓΙΒΞΕΟ

 Ηαζμνηζμόξ ζηόπςκ 

 Ννμγναμμαηηζμόξ επηζθέρεςκ

 ςνηζμόξ ζε μμάδεξ 

 Ακάζεζε ενγαζηώκ



ΑΓΖΦΜΞΖΑ

 ε εζθεμμέκε παναγςγή εκόξ αγαζμύ από έκα 
δάζμξ με ηέημημ ηνόπμ, ώζηε κα μεκ 
μεηώκεηαη, αιιά κα βειηηώκεηαη ε παναγςγηθή 
ηθακόηεηα θαη κα μεκ επενεάδμκηαη μη 
πενηβαιιμκηηθέξ ζπέζεηξ ημο

 ε πνήζε ηςκ θοζηθώκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη 
ηςκ πεγώκ εκένγεηαξ, ώζηε κα ελαζθαιίδεηαη 
ε μειιμκηηθή πμηόηεηα θαη ηζμννμπία

 (ζοκεθδμπηθά) άκζεζε, πνόμδμξ, ακάπηολε

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7


ΓΞΩΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ

Ε ένεοκα αοηή είκαη ακώκομε. Μη ενςηήζεηξ είκαη πμιιαπιώκ επηιμγώκ θαη απακηάηε βάδμκηαξ 
έκα  ζημ ακηίζημηπμ θμοηάθη. Γη’ αοηό ζαξ παναθαιμύμε μη απακηήζεηξ ζαξ κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηεκ 
πναγμαηηθόηεηα έηζη ώζηε ηα ζημηπεία πμο ζα πνμθύρμοκ από ηεκ ένεοκα κα είκαη πναγμαηηθά γηα κα 
ακαδείλμομε ημ πναγμαηηθό μέγεζμξ ημο πνμβιήμαημξ

1. Γκςνίδεηξ ηη είκαη ε ακαθύθιςζε; 
Καη Όπη

2. Μη γκώζεηξ ζμο γηα ηεκ ακαθύθιςζε είκαη: 
Γπανθείξ Ζθακμπμηεηηθέξ Ακεπανθείξ Δε γκςνίδς ηίπμηε

3. Γκςνίδεηξ πμηα από ηα είδε πμο πνεζημμπμηείξ ζημ ζπίηη μπμνείξ κα ακαθοθιώζεηξ; 
Καη Όπη

4. Γκςνίδεηξ πμηα από αοηά ζοιιέγεη μ δήμμξ μαξ; 
Καη Όπη

5. Γκςνίδεηξ πμο βνίζθμκηαη μη θάδμη ακαθύθιςζεξ ημο δήμμο μαξ; 
Καη Όπη

6. Νηζηεύεηξ όηη μη θάδμη ακαθύθιςζεξ ημο δήμμο μαξ είκαη ανθεημί; 
Καη Όπη

7. Γκςνίδεηξ πμο θαηαιήγμοκ ηα είδε πμο ζοιιέγεη μ δήμμξ γηα ακαθύθιςζε; 
Καη  Όπη

8. Νόζμ ζοπκά θάκεηξ ακαθύθιςζε; 
Οοπκά    Ανθεηά ζοπκά  Οπάκηα 



ΓΚΩΞΖΔΓΖΟ ΠΖ ΓΖΚΑΖ Ε ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ
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ΜΖ ΓΚΩΟΓΖΟ ΟΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ ΓΖΚΑΖ:
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Επαρκείς        Ικανοποιητικές Ανεπαρκείς Δε γνωρίζω   τίποτε

Σειρά1



ΓΚΩΞΖΔΓΖΟ ΝΜΖΑ ΑΝΜ ΠΑ ΓΖΔΕ ΝΜΡ ΞΕΟΖΙΜΝΜΖΓΖΟ

ΟΠΜ ΟΝΖΠΖ ΙΝΜΞΓΖΟ ΚΑ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΓΖΟ;
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Σειρά1



ΓΚΩΞΖΔΓΖΟ ΝΜΖΑ ΑΝΜ ΑΡΠΑ ΟΡΘΘΓΓΓΖ Μ ΔΕΙΜΟ ΙΑΟ;

0

5

10

15

20

25

30

ναι όχι

Σειρά1



ΓΚΩΞΖΔΓΖΟ ΝΜΡ ΒΞΖΟΗΜΚΠΑΖ ΜΖ ΗΑΔΜΖ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕΟ

ΠΜΡ ΔΕΙΜΡ ΙΑΟ;
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Σειρά1



ΝΖΟΠΓΡΓΖΟ ΜΠΖ ΜΖ ΗΑΔΜΖ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕΟ ΠΜΡ ΔΕΙΜΡ

ΙΑΟ ΓΖΚΑΖ ΑΞΗΓΠΜΖ;

0

5

10

15

20

25

30

ναι όχι

Σειρά1



ΓΚΩΞΖΔΓΖΟ ΝΜΡ ΗΑΠΑΘΕΓΜΡΚ ΠΑ ΓΖΔΕ ΝΜΡ ΟΡΘΘΓΓΓΖ

Μ ΔΕΙΜΟ ΓΖΑ ΑΚΑΗΡΗΘΩΣΗ;
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Σειρά1



ΝΜΟΜ ΟΡΚΑ ΗΑΚΓΖΟ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ;
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Συχνά     Αρκετά συχνά Σπάνια  

Σειρά1



ΟΠΕ ΘΖΙΚΕ ΔΕΞΜΡ

Ιάζαμε γηα ημ ΗΝΓ Φηιηππηάδαξ θαη ηεκ 
ηζημνία   ηεξ παηδόπμιεξ.

Ναναθμιμοζήζαμε έκα βίκηεμ   με ζθεκέξ ηεξ 
θαζεμενηκόηεηαξ ηςκ μνθακώκ. 

Ιάζαμε γηα ημ μύζμ ηεξ Θίμκεξ. Ούμθςκα με 
αοηόκ, "δύμ αδειθέξ, μία πιμύζηα θαη μία 
θηςπή, βνίζθμκηακ ζε ακηηδηθία με ένεηζμα ηα 
παπμοιά παηδηά ηεξ θηςπήξ πμο ζηηίδμκηακ με 
απμθάγηα ηεξ πιμύζηαξ. Πειηθά επήιζε νήλε 
ηςκ δύμ αδειθώκ θαη ε θηςπή πήνε ημ δνόμμ 
ηεξ λεκηηηάξ πνμξ ημ βμοκό. Πόηε 
πανμοζηάζζεθε άγγειμξ θαη ηεξ είπε κα με 
γονίζεη πίζς κα δεη ηεκ θαηαζηνμθή γηαηί ζα 
μεηαηναπεί ζε ζηήιε άιαημξ. Οε ιίγμ έγηκε 
ζεηζμόξ θαη ε πενημπή θαηέννεοζε με 
απμηέιεζμα κα θαηαπηεί ημ ζπίηη θαη ηεκ 
μηθμγέκεηα ηεξ πιμύζηαξ αδειθήξ. Ε θηςπή 
αδειθή ηνόμαλε θαη γονίδμκηαξ πίζς 
μανμάνςζε μαδί με ημ γάηδανό ηεξ".

Απμιαύζαμε ημκ πενίπαημ ζηε βνμπή θαη 
δήζαμε οπένμπεξ, θαη αλέπαζηεξ ζηηγμέξ με 
ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ.



ΠΑ ΦΞΑΓΙΑΠΑ ΗΑΖ Ε ΟΕΙΑΟΖΑ ΠΜΡΟ



ΝΓΖΞΑΙΑΠΑ ΔΖΝΘΑ ΟΠΜ ΘΜΡΞΜ



ΦΞΜΚΠΖΔΑ ΠΜΡ ΓΘΑΖΩΚΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ



ΙΑΘΑΙΓ ΓΖΑ ΠΕ ΟΕΙΑΟΖΑ ΠΩΚ ΝΜΠΑΙΩΚ



ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΕ ΔΓΡΑΠ



ΓΚΕΙΓΞΩΟΕ ΓΖΑ ΠΜ ΒΖΜΘΜΓΖΗΜ ΗΑΘΑΞΖΟΙΜ



ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΜ ΦΜΡΞΚΜ ΓΖΑ

ΠΑ ΝΑΞΑΔΜΟΖΑΗΆ ΝΞΜΤΜΚΠΑ



ΦΠΖΑΛΑΙΓ ΝΑΞΑΔΜΟΖΑΗΑ ΓΘΡΗΑ



ΙΑΘΑΙΓ ΓΖΑ ΠΜ ΗΞΑΟΖ ΗΑΖ ΠΜ ΠΟΖΝΜΡΞΜ



ΜΘΜΖ ΙΑΔΖ ΠΑ ΗΑΠΑΦΓΞΑΙΓ



ΟΑΟ ΓΡΑΞΖΟΠΜΡΙΓ


