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Λίγα λόγια για το ςχολείο μασ… 

 

Από το 1974, ϋτοσ κατϊ το οπούο ιδρύθηκε το ςχολεύο, μϋχρι ςόμερα, η Σχολό 

Καραβϊνα βρύςκεται ςτην πρωτοκαθεδρύα . Το ςχολεύο μασ ϋχει καταξιωθεύ ςτη ςυνεύδηςη 

των Λαριςαύων ωσ ϋνα ςχολεύο πρωτοποριακό που εφαρμόζει καινοτόμα προγρϊμματα και 

ςύγχρονεσ  παιδαγωγικϋσ μεθόδουσ. Όλα αυτϊ τα χρόνια, με ςταθερϊ βόματα, κατϊφερε να 

κερδύςει την εμπιςτοςύνη και το ςεβαςμό των γονϋων και των μαθητών , χϊρη ςτο 

υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό ϋργο που παρϋχει ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ. Επιπλϋον, μϋςα από 

την πλούςια δρϊςη τησ και τισ πρωτότυπεσ πρωτοβουλύεσ,  πρωταγωνιςτεύ ςτην ζωό τησ 

πόλησ. Η δημιουργικό και ςυνεχόσ παρουςύα τησ και η διοργϊνωςη ςεμιναρύων, ημερύδων 

και  εκδηλώςεων, εκπαιδευτικών και πολιτιςτικών, αποδεικνύουν το ενδιαφϋρων των 

ιδρυτών για την καινοτομύα και την προςφορϊ κοινωνικού ϋργου. 

Φιλοςοφύα μασ εύναι ότι το ςχολεύο εύναι ϋνασ ζωντανόσ οργανιςμόσ ο οπούοσ πρϋπει 

να εξελύςςεται και να προχωρϊ ανοδικϊ, να βελτιώνει  ςυνεχώσ τισ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρει και να εμπλουτύζει το πρόγραμμϊ του, παρακολουθώντασ πϊντα τισ εξελύξεισ 

ςτην επιςτόμη τησ παιδαγωγικόσ και τησ εκπαύδευςησ καθώσ και τισ εξελύξεισ ςτην 

κοινωνύα. Για το λόγο αυτό, επιλϋξαμε να αςχοληθούμε το  ςυγκεκριμϋνο project , αφού 

αποτελεύ ϋνα πολύ ενδιαφϋρον μα παρϊλληλα, ανεξερεύνητο, για τισ μικρϋσ ηλικύεσ, πεδύο.  

 

Οι νηπιαγωγοί που εργάςτηκαν κατά τη διάρκεια του project: 

 

 Μεντζαρίδου Μαρία 

 Κούτνα Φωτεινή 

 Μπίντζιου Βάλια 

 Μπαλοδήμου Δανάη 

 Μπάρκα Δέςποινα  



 
 
 

ΣΟ ΙΣΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ  PROJECT : 

 

 

  

ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Η 
κακθμερινότθτα  
των ανκρώπων  

ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα

Ακινα, θ 
πρωτεφουςα 
τθσ Ελλάδασ 

Ο  
Παρκενώνασ

Οι 9 τζχνεσ 
ςτθν Αρχαία 

Ελλάδα 

(9 μοφςεσ) 

Όλυμποσ, το 
βουνό των Θεών 

& οι 12 Θεοί . 

( ςυνεργαςία με 
το Μουςείο  
Ακρόπολθσ) 

Διατροφικζσ 
ςυνικειεσ των 

αρχαίων 
Ελλινων.

(ΠΑΝ ΜΕΣΡΟΝ 
ΑΡΙΣΟΝ...) 
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Ολυμπιακοί 
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αρχαιότθτα 

Κυκλαδικόσ 
πολιτιςμόσ 
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Κυκλαδικισ 

Τζχνθσ) 

Η ηωι των  
παιδιών ςτθν 

αρχαία Ελλάδα 
(παιχνίδια, 

διατροφθ, κα..) 



 
 
 

Η διάρκεια διεξαγωγήσ 

Η διάρκεια διεξαγωγήσ  του ςχεδίου εργαςίασ (project)  ορίςτηκε ςτισ τέςςερισ εβδομάδεσ 

(ολόκληροσ ο Μάρτιοσ), από τισ οποίεσ αξιοποιούνταν  οι δύο τελευταίεσ  μέρεσ , από την 

κάθε εβδομάδα.  

Αφόρμηςη 

Για την επιλογή του θέματοσ αποτέλεςαν οι απορίεσ που γεννήθηκαν ςτα παιδιά μετά από 

ένα μικρό video που είδαμε με θέμα «Ταξύδι ςτην αρχαύα Ελλϊδα», του εκπαιδευτικού 

Γρηγόρη Ζερβού .  

την επόμενη φάςη…  

Στην επόμενη φάςη, η τάξη κατακλύςτηκε από ερωτήςεισ όπωσ, για παράδειγμα,  τι 

έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνεσ, τι έπιναν, αν φορούςαν ρούχα, αν είχαν αυτοκίνητα, αν 

έπαιζαν παιχνίδια, αν έβλεπαν τηλεόραςη, κ.α.  

Η ιδεοθύελλα  

Τα προνήπια, καθώσ και τα νήπια ,κάθε τάξησ είπαν  τισ ιδέεσ τουσ, για το τι θα ήθελαν να 

μάθουν, για την αρχαία Ελλάδα και η νηπιαγωγόσ τισ κατέγραφε. 

Η καταγραφή αυτή έγινε ςε ένα μεγάλο χαρτί και ςε ςχήμα ιςτού αράχνησ (ιςτόγραμμα). 

Το θέμα του ςχεδίου εργαςίασ βριςκόταν ςτο κέντρο και από το κέντρο έφευγαν με 

γραμμέσ οι δραςτηριότητεσ που πρότειναν τα παιδιά προσ τισ διάφορεσ θεματικέσ 

ενότητεσ πχ γλώςςα, εικαςτικά κτλ. Στη ςυνέχεια, οι νηπιαγωγοί ςυναποφάςιςαν τα 

θέματα που θα εργαζόταν οι τάξεισ, από κοινού.  

Η παραπάνω καταγραφή μασ βοήθηςε τόςο ςτην οργάνωςη και την υλοποίηςη των ιδεών 

των νηπίων όςο και ςτον έλεγχο του ρυθμού τησ δουλειάσ μασ αλλά και ςτην τελική τησ 

αξιολόγηςη. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Οι διδακτικοί ςτόχοι:  

1. Να παρατηρήςουν  εικόνεσ ςχετικέσ με την αρχαία Ελλάδα και να τισ ςχολιάςουν. 

2. Να μάθουν τα παιδιά τι είναι ο Παρθενώνασ, που βρίςκεται και ποια είναι η 

πρωτεύουςα τησ Ελλάδασ.  

3. Να αντιληφθούν και να κατανοήςουν τον τρόπο ζωήσ των αρχαίων Ελλήνων (τρόποσ 

ένδυςησ, διατροφικέσ ςυνήθειεσ (Παν μέτρον…) κα ) 

4. Να γνωρίςουν τισ τέχνεσ ςτην αρχαία Ελλάδα καθώσ και τισ 9 μούςεσ τησ αρχαιότητασ.  

5. Να γνωρίςουν και  να ομαδοποιήςουν τουσ 12 θεούσ του Ολύμπου (υλικό που 

δανειςτήκαμε από το μουςείο τησ Ακρόπολησ) . 

6. Να μετρήςουν είδη κυκλαδικήσ τέχνησ, και όχι μόνο. 

7. Να γνωρίςουν τα παιχνίδια τησ αρχαίασ Ελλάδασ, από το υλικό που δανειςτήκαμε από 

το μουςείο κυκλαδικήσ τέχνησ. 

8. Να φτιάξουν τα δικά τουσ αγγεία, κυκλαδίτικα εδώλια, κοςμήματα, υφαντουργήματα, 

τα δικά τουσ ςτεφάνια (κότινοσ) , κα. 

9. Να ακούςουμε  παραμύθια και ςχετικούσ μύθουσ . 

10. Να μάθουμε πωσ ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνεσ ςτην αρχαία Ελλάδα, για ποιο λόγο 

γινόταν, πότε καθώσ και ποια αθλήματα περιελάμβαναν.  

11. Να μάθουμε ποια ήταν η Λυςιςτράτη (καθώσ είναι και το θεατρικό που θα ανεβάςουμε 

ωσ αποκορύφωςη του ςχεδίου εργαςίασ) 

 

Αξιολόγηςη 

Ολοκληρώνοντασ το ςχέδιο εργαςίασ μασ, έγινε ςυζήτηςη ςτην τάξη με τα παιδιά 

για το τι έμαθαν, μέςα από το project, καθώσ και το αν πετύχαμε τουσ ςτόχουσ που είχαμε 

εξαρχήσ θέςει. Επιπλέον, ελέγξαμε κατά πόςο απαντήθηκαν τα αρχικά ερωτήματα των 

παιδιών. 

Εν κατακλείδι, καταλήγουμε ότι το project αυτό βοήθηςε τα παιδιά να μάθουν πολλά 

πράγματα για την Αρχαία Ελλάδα, μέςα από παιγνιώδεισ διαθεματικέσ δραςτηριότητεσ με 

παιδαγωγικό, πάντα χαρακτήρα. Κι όπωσ ανέφερε, πρόςφατα, κι ένα παιδάκι ςχετικά: 

«Εύναι ωραύα, τελικϊ,  να μαθαύνουμε πρϊγματα… παύζοντασ!» 

 



 
 
 

 

Παρακάτω ακολουκοφν οι τίτλοι των εργαςιών που εργαςτικαμε ςχετικά, κακώσ και οι 

τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν.  

1. Ο  Παρκενϊνασ (κολλθτικι)  

2. Ο χάρτθσ τθσ Ελλάδασ (προγραφι & ηωγραφικι) 

3. Η αγορά τθσ Ακινασ (ηωγραφικι) 

4. Οι 9 Μοφςεσ ( ηωγραφικι & τα ονόματα ) 

5. Οι 9 Μοφςεσ (ο αρικμόσ 9) 

6. Οι 9 Μοφςεσ ( ηωγραφικι &αντιςτοίχθςθ) 

7. Κυκλαδίτικο ειδϊλιο (ςκζψθ) (ελεφκερθ ηωγραφικι) 

8. Κυκλαδίτικο ειδϊλιο (κυβιςμόσ) (προςανατολιςμζνθ ηωγραφικι) 

9. Βρεσ το διαφορετικό κυκλαδίτικο ειδϊλιο (ταξινόμθςθ) 

10. Κυκλαδίτικο ειδϊλιο (ζννοια: μικρό/μεγάλο) 

11. Αρχαϊκό αγγείο (κολλάη με εικόνεσ/ Παν Μζτρον Άριςτον) 

12. Βρεσ το διαφορετικό αγγείο (ταξινόμθςθ) 

13. Ζωγραφίηω το δικό μου δίςκο τθσ Φαιςτοφ (προγραφι) 

14. Ζωγραφίηω το πρόςωπου του Κοφρου (ηωγραφικι ) 

15. Χρωματίηω τθν Ολυμπιακι Φλόγα και τουσ 5 κφκλουσ των Ο.Α. 

 ( αντιςτοίχθςθ χρωμάτων & ηωγραφικι) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Σα  αρχαία ολυμπιακά ακλιματα 

με τθν τεχνικι «τζνςιλ» .  

 «Αρχαία αγγειοπλαςτική»  

Ηλικία δθμιουργών: 

 4-5 ετών (!)  

 «Αρχαία Υφαντουργήματα» 

Φτιάξαμε αρχαίουσ αργαλειοφσ με 

πλαςτελίνθ, οδοντογλυφίδεσ και 

νιμα .   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

«Το αζτωμα του 

Παρθενώνα» 

Αφοφ μιλιςαμε για τθν Ακινα 

Και τον Παρκενώνα, ηθτιςαμε 

από τα παιδιά να   ςχθματίςουν 

με πθλό τισ δικζσ τουσ φιγοφρεσ 

για το δικό μασ αζτωμα.  

«Αρχαίεσ Τριήρεισ » 

Φτιάξαμε τισ δικζσ μασ 

τριιρεισ και τισ διακοςμιςαμε 

όπωσ ικελε ο κακζνασ.   

 

«Κυκλαδίτικα Εδώλια» 

& 

«Αρχαία Κοςμήματα» 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

«Θεοί του Ολφμπου» 

Εργαςτικαμε με τθ τεχνικι 

του κολλάη και 

δθμιουργιςαμε πολλοφσ 

από τουσ κεοφσ του 

Ολφμπου.  

Αφοφ μιλιςαμε για το Δίςκο τθσ 

Φαιςτοφ, φτιάξαμε τουσ δικοφσ μασ 

δίςκουσ και μάλιςτα προτείναμε ιδζεσ 

για το τι πικανόν να γράφει ο 

πρωτότυποσ δίςκοσ, αφοφ δεν ζχει  

ακόμα, αποκρυπτογραφθκεί .  

 


