
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
και  

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

 
τμήμα Δημ.Σχολείου:ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ και 

τμήμα νηπ/γείου:ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: 
«Τα Επαγγέλματα που γνώρισα» 

-επαγγέλματα που χάνονται… 



 
Συμμετείχαν οι μαθητές: 

     Κατερίνα Α., Νικολάκης Σ., Αννίτα Μ.και Χριστίνα Κ.  
       Αρμάντο Κ., Στέλλα Θ., Λαμπρινή Α. και Νίκος Μ. 
Οι μαθητές των δύο τμημάτων, έχουν διαγνώσεις: νοητική 
καθυστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε 
συνδυασμό με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, σύνδρομο 
Rett, σύνδρομο Down και πολλαπλές αναπηρίες. 
 
 Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, 
αλλά δεν μπορούμε  να αποκλείσουμε κανένα μαθητή από την 
προσφορά ποικίλων ερεθισμάτων που θα κινητοποιήσει το 
μηχανισμό μάθησης του κάθε παιδιού. 
 
 
 



 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΜΕ) : 

Τα επαγγέλματα του: 

• Φούρναρη, Ζαχαροπλάστη 

• Μπακάλη 

• Καλλιτέχνη 

• Ψαρά 

• Γιατρού, Οδοντίατρου 

• Σκηνοθέτη,σκηνογράφου,ηθοποιού  

• Γεωργού 

• Κτηνοτροφου 

• Οικοδόμου 

• και άλλα… 

Τα επαγγέλματα των γονιών μου και των κοντινών μου ανθρώπων. 

      ( δάσκαλος,νηπιαγωγός, γυμναστής) 

Τα επαγγέλματα της περιοχής του σχολείου μου, ή που έτυχε να γνωρίσω. 

Γιατί κάποιος πρέπει να έχει ένα επάγγελμα; Πόσο δύσκολη είναι; 

Επαγγέλματα που δεν είναι συνηθισμένα ή χάνονται 

Ας παίξουμε κι ας χαρούμε κάνοντας «μια δουλειά» 

 



 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. 

 
 

• Η αντίληψη της αναγκαιότητας του επαγγέλματος. 

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους για παρατήρηση και έρευνα. 

• Η επαφή με τους επαγγελματίες της γειτονιάς και του χώρου του σχολείου. 

• Η συνειδητοποίηση της ενασχόλησης των γονέων τους  με κάποιο επάγγελμα και η 

χρησιμότητά του. 

• Η επαφή τους με τα εργαλεία και τα υλικά χρήσης κάθε επαγγέλματος. 

• Η σύνδεση της πρώτης ύλης και του παραγόμενου προϊόντος.  

• Η παρατήρηση, η ταξινόμηση σε επαγγέλματα σχετικά με τη γεωργία, τις τέχνες και τη 

θάλασσα.  

• Η σύγκριση των επαγγελμάτων που γνώρισαν. 

• Η ανακάλυψη της σπανιότητας κάποιων επαγγελμάτων. 

• Η δημιουργία αναγκαιότητας μίμησης επαγγελμάτων που χάνονται  

• Η αντιστοίχηση εικόνων με λέξεις που σχετίζονται με τα επαγγέλματα. 

• Η χαρά της εργασίας! Προσφορά και ανταμοιβή! 

•   

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

• Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του προσληπτικού και του προφορικού τους 
λόγου. 

• Η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματός τους και η εκτίμηση της ομαδικής δουλειάς, 
της αλληλοβοήθειας, και της συνεργασίας. 

• Η ανακάλυψη βασικών χαρακτηριστικών γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των 
υλικών. 

• Η δημιουργία πολλαπλής φύσης δημιουργημάτων με υλικά που χρησιμοποιούν 
επαγγελματίες τέχνης. 

•  Η δημιουργία πολλαπλής φύσης δημιουργημάτων με υλικά που χρησιμοποιούν 
επαγγελματίες. 

•  Η προσέγγιση στα πλαίσια των ικανοτήτων τους τη σύνδεση του ιστορικού    
χρόνου (παρελθόν) με τον πραγματικό χρόνο (σήμερα), μέσα από επαγγέλματα 
που δεν υπάρχουν πια. 
 

 

  

 



  
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

 

• Βιωματική μέθοδος με παρατήρηση σε χώρους εργασίας, 

• Αναπαράσταση και δραματοποίηση. 

• Εξατομικευμένη μέθοδος με αξιοποίηση φύλλων εργασίας από σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό. 

• Συνεργατική μέθοδος. 

• Έρευνα στο διαδίκτυο. 

• Κατασκευή πινάκων με εικόνες, φωτογραφίες και λέξεις. 

• Η προσέγγιση της τέχνης μέσω υλικών διαφόρων επαγγελματιών.   

• Προετοιμασία και παρουσίαση φωτογραφιών  του προγράμματος σε 
γονείς και φορείς.  

• Τελική αξιολόγηση 



Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Από τα Π.Α.Α.Π.Ε.Α.: 
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής  

οργάνωσης 

2.   Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 

3.   Σχολική και Μαθησιακή ετοιμότητα 

4.   Βασικές σχολικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες 

5.   Κοινωνικές Δεξιότητες 

6.   Δημιουργικές Δεξιότητες 
 



Πορταριά,  
 

Σεπτέμβριος 2012- Ιούνιος 2013 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας. 

 

Φωτογραφικό υλικό από δράσεις και προσεγγίσεις του 
θέματος. 



Στο φούρνο του χωριού! 



Γινόμαστε βοηθοί του φούρναρη! 



Στο σχολείο γινόμαστε συχνά ζαχαροπλάστες, όπως ο κύριος 
Γιάννης που μας χάριζε συχνά τούρτες. 
Ο Νίκος θέλει να γίνει Ζαχαροπλάστης! 

                                  Κι η Κατερίνα 
                                   η βοηθός του! 



Από την επισκεψή μας στο 
ελαιοτριβείο του χωριού 



εδώ φτιάχνουμε τις δικές μας ελιές! 



Διαβάζουμε βιβλία… 



…που μας δίνουν ιδέες… 



Παίζουμε παιχνίδια για τα 
επαγγέλματα 



Μαθαίνουμε με τις κάρτες ακόμη και  τις λέξεις των 
επαγγελμάτων… 



Συζητάμε για τα επαγγέλματα των 
γονιών μας, αλλά και τα εργαλεία του 

κάθε επαγγελματία. 



Α!ο κύριος Αντρέας, είναι δάσκαλος! 
Και η κυρία Αθανασία μια Νηπιαγωγός! 



Η κυρία Χαρά είναι Γυμνάστρια! 
Ενώ η κυρία Γιάννα, Κοινωνική λειτουργός! 



Κουβεντιάζουμε με τον άνθρωπο που μας 
καθαρίζει και κάνει δουλειές στην αυλή και τον 

βοηθάμε στις δουλειές! 



Αυτοί εδώ στη γειτονιά, περνάνε πέτρες.Όπως και ο μπαμπάς 
του Αρμάντο! Ας το κάνουμε κι εμείς! 



Ο Νικολάκης και η Κατερίνα βοηθάνε τους 
γείτονες στη δουλειά τους 



Αναρωτιέμαι και ψάχνω… 



Χάνω το δόντι μου!!...και μαθαίνω παίζοντας 



Παίζω με τους φίλους μου τον οδοντίατρο! 



Μαθαίνω για το σώμα και τη δουλειά 
του γιατρού. 



Να κάποια από τα εργαλεία του γιατρού!! 



Εδώ η κυρία Δώρα έγινε γιατρός! 



Γινόμαστε όλοι γιατροί με αληθινό 
στηθοσκόπιο! 



Επισκεπτόμαστε τη Γεωργική σχολή και προσεγγίζουμε 
το επάγγελμα του κτηνοτρόφου 



…αλλά και του γεωργού και του οινοποιού… 



Εδώ το καλό κρασί! 



Εδώ γεμίζουν τα μπουκάλια με γάλα! 



Έχουν στη γεωργική σχολή μπακάλικο 
με υγιεινά προιόντα! 



Πω πω τι πολλά βιβλία!πως θα΄ναι άραγε να 
δουλεύει κανείς σε βιβλιοθήκη; 



Πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κυρία ξεναγός! 



Κι αυτή η κυρία είναι ξεναγός, αλλά στο μουσείο 
αλιευτικών ειδών και οστράκων στα Μουδανιά 



Εκεί μάθαμε για τη δουλειά του ψαρά! 



Τα εργαλεία του ψαρά! 



Να κάποιοι από τους τρόπους ψαρέματος! 



Να και η στολή του δύτη! 



Τι πολλά όστρακα έβγαλαν οι δύτες! 



Παίζοντας τον ψαρά… 



Γινόμαστε πηλοπλάστες 



Μαθαίνουμε πλέξιμο! 



Στο εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε πολλά 
μαγαζιά και μιλάμε με τους εμπόρους και τους υπαλλήλους 
τους. 



Η δουλειά στο σινεμά θα’χει πιο πολύ 
πλάκα! 



                 Η δουλειά του Κλόουν είναι υπέροχη! 
Εδώ ο κλόουν από τους γιατρούς του κόσμου για τα 
γενέθλια της Λαμπρινής! 



Γνωρίζουμε τη δουλειά του σκηνοθέτη 



…Και του ηθοποιού! 



Γινόμαστε κι εμείς ηθοποιοί! 



Μαθαίνουμε για τη δουλειά του 
σκηνογράφου… 



…και στολίζουμε το χώρο με δικά μας 
σκηνικά! 



Να μια δουλειά που χάνεται…Του αργυροχρυσοχόου!!-αυτό το 
όνομα είναι δύσκολο…Αυτός φτιάχνει αληθινά κοσμήματα με το 

χέρι! Να και τα εργαλεία του! 



Άλλο ένα επάγγελμα που χάνεται…Του 
Καραγκιοζοπαίχτη! Εδώ στο σχολείο των Σιλλάτων, 

όπου μας υποδέχτηκαν και μας έπαιξαν θέατρο σκιών! 



Κοιτάζοντας αυτό το 
βιβλίο…θυμηθήκαμε κάτι!... 



Μπροστά στο σχολείο, έχει ένα εκκλησάκι που το 
αγιογράφησε, λέει, η κυρία Αθανασία! για φαντάσου! 
Μας δείχνει τις τοιχογραφίες και τις φορητές εικόνες! 



Η κυρία Αθανασία ζωγραφίζει τους τοίχους του 
σχολείου. Το κάνει γιατί μας αγαπάει! 



Φτιάχνουμε ημερολόγια, κάρτες και στολίδια. Αλλά αυτό δεν 
είναι δουλειά! 



Γινόμαστε κι εμείς καλλιτέχνες! 



Φτιάχνουμε όμορφα ατομικά και ομαδικά έργα! 
Αυτό όμως, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ. 

 Είναι ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 



Αξιολόγηση του προγράμματος 

• Οι μαθητές μας, παρ΄όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα και 
ανάλογα με τις νοητικές τους ικανότητες, προσέγγισαν 
στο μέτρο του δυνατού την έννοια του επαγγέλματος, 
την έζησαν σα παιχνίδι, αλλά και σαν κοντινή τους 
πραγματικότητα. 

• Δόθηκε ένα D.V.D. σε κάθε μαθητή με φωτογραφίες 
από τις δράσεις μας. 

• Το φωτογραφικό υλικό από την υλοποίηση του 
προγράμματος, θα υπάρχει αναρτημένο στο διάδρομο 
του σχολείου για τις αναμνήσεις μας, αλλά και για 
ενημέρωση των επισκεπτών μας. 



Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας 
μερικές όμορφες και δημιουργικές στιγμές που 

ζήσαμε στο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ!!! 


