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Θεματικός Κύκλος: 

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 

Γνωριμία με επαγγέλματα.  

Τίτλος/τίτλοι 

προγραμμάτων 

……………………………………

….. 

Ο δικός μας τίτλος 

 Επαγγέλματα: παρελθόν, παρόν, μέλλον 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης Αναφορά σε: 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

●  σύγχρονες δεξιότητες μάθησης: επικοινωνία, συνεργασία, 

δημιουργικότητα 

● δεξιότητες ζωής: κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, 

διαμόρφωση Στάσεων Ζωής. 

●  Δεξιότητες της Μάθησης: Συνεργασία, Επικοινωνία, 

Αλληλεπίδραση.  

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την (τις) 

επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) 

● να γνωρίσουν σύγχρονα επαγγέλματα∙  

●  να γνωρίσουν επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο∙   

● να προβληματιστούν για τα κριτήρια που επιλέγει κάποιος/α το 

επάγγελμά του/της 

Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το 

πρόγραμμα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 

Ακολουθία εργαστηρίων 



Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στην έννοια “Επάγγελμα”  

Συζήτηση για την επεξήγηση της έννοιας, επεξεργασία εικόνων με 

διάφορα επαγγέλματα, εικαστικές δημιουργίες για τα επαγγέλματα 

Εργαστήριο 2 Γνωριμία με τα επαγγέλματα του παρελθόντος 

Προβολή εικόνων και βίντεο σχετικών με τα επαγγέλματα του 

παρελθόντος, συζήτηση στην τάξη, παραγωγή εικαστικού υλικού  

Εργαστήριο 3 Γνωριμία με τα επαγγέλματα του μέλλοντος:Μηχανικός Ρομποτικής 

Συζήτηση για το επάγγελμα του/της Μηχανικού Ρομποτικής. Προβολή 

βίντεο για τη χρήση των ρομπότ σήμερα. Παραγωγή εικαστικού υλικού.  

Εργαστήριο 4 Γνωριμία με τα επαγγέλματα του μέλλοντος:Μηχανικός Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας 

Συζήτηση και προβολή φωτογραφιών σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική). Προβολή βίντεο για τα 

οφέλη τους για το περιβάλλον. Παραγωγή εικαστικού υλικού.  

Εργαστήριο 5 Γνωριμία με τα επαγγέλματα του μέλλοντος:Διαιτολόγος  

Συζήτηση για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και το επάγγελμα 

του/της διατροφολόγου. Παραγωγή εικαστικού υλικού.  

Εργαστήριο 6 Επιλέγω το επάγγελμα που θα ακολουθήσω 

Συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος, εικαστική 

δημιουργία του επαγγέλματος που θα ήθελαν να ακολουθήσουν 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση 

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας στο οποίο επιλέγουν ποιο από τα 

επαγγέλματα του μέλλοντος προτιμούν,  καταγράφουν τους λόγους της 

επιλογής και το ζωγραφίζουν 

 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, βίντεο, κ.ά), εικαστικές 

δημιουργίες, χρήση τεχνολογικών και διαδραστικών  μέσων 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

 



Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 

εργαστηρίων 

εικαστικές δημιουργίες, φύλλο εργασίας 

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 

εργαστηρίων 

βίντεο και φωτογραφίες με τα επαγγέλματα 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση 

φύλλο εργασίας και δομημένη συζήτηση με τα παιδιά 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της 

υποδράσης 

 

● Ανάρτηση των τελικών προϊόντων στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

● Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 


