
Projects στα πλαίσια των µαθηµάτων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερµανικά)  
(σχολικό έτος 2009-10)  

 

1. Το κυνήγι του χαµένου θησαυρού-Treasure map (δασκάλα Φωτιάδου Χριστίνα) 
 

 
 

 
 

 

Project στο ολοήµερο στο µάθηµα των αγγλικών  
Πώς λειτούργησε το project;Στην αρχή κάθε µήνα τα παιδιά 
ενηµερώνονταν για την αποστολή τους που είχε εκπ/τικό 
περιεχόµενο. Οι αποστολές τους συνήθως ήταν σύµφωνες  και 
µε ό,τι έκαναν το πρωί στο µάθηµα των αγγλικών. Όταν 
συναντούσαν δυσκολίες χωρίζονταν σε µικρές οµάδες και 
βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Στο τέλος του µήνα κι αφού τα 
είχαν καταφέρει στην αποστολή τους συλλογικά, ανοίγανε το 
χάρτη των πειρατών, κολλούσανε ένα αυτοκόλλητο µε θέµα 
πειρατικό κι έρχονταν ένα βήµα πιο κοντά στο θησαυρό. Στη 
διάρκεια της χρονιάς δουλέψανε επίσης µε σταυρόλεξα, 
ζωγραφιές, παιχνίδια µε πειρατές.  
Τι σκοπό είχε το project; Η προσπάθεια αυτή στόχευε στην 
κινητοποίηση όλων των µαθητών και την ενασχόληση τους µε 
κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό το οποίο θα τους προσέφερε 
παράλληλα και γνώσεις. 
Τι πετύχανε; Τα παιδιά λειτούργησαν ως οµάδα, ένιωσαν 
ενωµένα για έναν κοινό στόχο. Στο τέλος, επιβραβεύθηκε η 
προσπάθεια του κάθε παιδιού ξεχωριστά αλλά κι όλης της 
οµάδας συνολικά. Η επιβράβευση ενίσχυσε τα παιδιά και τους 
έδωσε περισσότερα κίνητρα να συνεχίσουν την προσπάθεια. Στο 
τέλος της χρονιάς ανοίξανε το χάρτη για τελευταία φορά, τα 
παιδιά βρήκαν το κλειδί που άνοιξε το θησαυρό και δωράκια 
περίµεναν όλα τα παιδιά ξεχωριστά.   

 

2. Προστασία της άγριας ζωής-Protect our wild live (δασκάλα Λυµπεράκη Μαρία) 
Με εφαλτήριο το βιβλίο Αγγλικών της ∆’ τάξης και του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Comenius-Πολυµερείς Σχολικές 
Συµπράξεις «Οικο-πολίτες της Ευρώπης» στο οποίο 
συµµετείχε το σχολείο, τα παιδιά και των δυο τµηµάτων της 
∆', πήραν µέρος σε ένα project, που είχε ως θέµα την 
προστασία της άγριας ζωής. Οι µαθητές του ∆1 αποφασίσανε 
να παρουσιάσουνε κανόνες προστασίας της άγριας ζωής (“dos 
and don’ts”) και να πούνε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 
κάνουµε για να αποτρέψουµε τον αφανισµό των ζωών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Από την άλλη, οι µαθητές 
του ∆2 χωρίστηκαν σε οµάδες, η καθεµία από της οποίες 
συνέλεξε πληροφορίες για τα είδη ζώων υπό εξαφάνιση. Τα 
παιδιά σκέφτηκαν, εργάστηκαν και δηµιούργησαν στα αγγλικά 
και παράλληλα ανέλυσαν ένα τέτοιο θέµα που είναι πολύ 
σηµαντικό και πιο επίκαιρο από ποτέ. Όλα τους ήταν πρόθυµα 
να συµµετέχουν στο project είτε µε το να συλλέξουν 
πληροφορίες, φωτογραφίες απ’ το διαδίκτυο ή εγκυκλοπαίδειες, 
είτε να ζωγραφίσουν απαγορευτικές ή µη πινακίδες και να 
φτιάξουν τα τελικά posters. Κατανόησαν το γεγονός ότι όλοι 
µας οφείλουµε να στρέψουµε την προσοχή µας στα ζώα µαζί µε 
τα οποία µοιραζόµαστε αυτόν τον πλανήτη που µας φιλοξενεί. 

 
 

 
 

 



3. Οι χώρες & οι πόλεις του κόσµου - Countries and cities of the world 
(υπεύθυνη δασκάλα Αγγλικών: Μαλιβίτση Ζωή) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος των αγγλικών, οι µαθητές της Ε' 
τάξης ανέλαβαν την εκπόνηση ενός project, που στόχος του 
ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε διάφορες χώρες και 
πόλεις της Ευρώπης (κι όχι µόνο) και να συµβάλει στην 
εξοικείωσή τους µε διαφορετικές κουλτούρες. Οι µαθητές 
χωρίστηκαν σε οµάδες και η κάθε µια ανέλαβε να δουλέψει και 
να παρουσιάσει ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της χώρας που 
παρουσιαζόταν κάθε φορά. Η πρώτη λόγου χάρη οµάδα ανέλαβε 
να παρουσιάσει πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση της 
χώρας, η δεύτερη για την πρωτεύουσα και τις πόλεις, δυο 
άλλες παρουσίασαν τα µνηµεία και τον πολιτισµό της χώρας και 
τέλος οι υπόλοιπες οµάδες µίλησαν για τα τοπικά φαγητά, τη 
µουσική καθώς και τα επιτεύγµατά της στο χώρο του 
αθλητισµού. Η παρουσίαση του project γινόταν στα δυο 
τµήµατα της Ε’  τάξης καθώς και στους δασκάλους των 
τµηµάτων. Εκτός από τα κείµενα που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά, 
η παρουσίαση περιλάµβανε και σχετικό εποπτικό υλικό που 
έφεραν ή δηµιούργησαν τα ίδια. 
Ίσως εκείνο που περισσότερο απ’ όλα άξιζε σε αυτήν την 
προσπάθεια ήταν η ταχύτητα µε την οποία ξεπεράστηκαν οι 
αρχικές δυσκολίες καθώς και ο ενθουσιασµός των παιδιών και 
η χαρά τους µε την οποία δούλεψαν. «Πο-πο, δουλεύουµε σαν 
µεγάλοι!!», είπε ένας µαθητής του Ε2. Μέχρι το τέλος της 
χρονιάς τα παιδιά µπόρεσαν να παρουσιάσουν αρκετές χώρες 
και πόλεις. Το νέο βιβλίο των αγγλικών εξάλλου παρέχει αυτή 
τη δυνατότητα µιας και στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας 
αφιερώνει πολλές σελίδες στη γεωγραφία. 
Πρέπει να τονίσουµε ότι ενεργό ρόλο στο project είχε και 
η κα Laura Müller (Λάουρα Μούλερ), µελλοντικός 
εκπαιδευτικός από τη Γερµανία, η οποία βρισκόταν για 6 
µήνες στο σχολείο µας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Comenius Assistantship.  

 

4. Το νερό της ζωής-Das Wasser des Lebens (δασκάλα γερµανικών: Κουσίδου Στέλα)   

Στο πλαίσιο του µαθήµατος των γερµανικών & του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Comenius-Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις 
«Οικο-πολίτες της Ευρώπης» στο οποίο συµµετείχε το 
σχολείο, οι µαθητές της ΣΤ' ανέλαβαν την εκπόνηση ενός 
project µε θέµα το νερό. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
τυπώθηκε και µοιράστηκε σε όλα τα παιδιά που συµµετείχαν 
ένα ολοκληρωµένο έντυπο (25 σελίδων) στα γερµανικά & 
ελληνικά. Το έντυπο αυτό περιείχε το υλικό που είχαν µαζέψει 
και παρουσίασαν τα παιδιά  κατά τη διάρκεια της χρονιάς κι 
αφορούσε: την κατανάλωση, εξοικονόµηση και το λεξιλόγιο του 
νερού, παροιµίες, ποιήµατα, τα µεγαλύτερα ποτάµια  και οι 
µεγαλύτερες λίµνες στη Γερµανία και την Ελλάδα, το παραµύθι 
των αδελφών Γκριµµ (το νερό της ζωής) και στις δυο γλώσσες 
καθώς και ζωγραφιές των παιδιών. 

 

 
 

 


