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Σχολική Δραστηριότητα 

Σχολικές δραστηριότητες νοούνται όλες οι 

καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες και δράσεις 

κατά τις οποίες  η συμμετοχή των μαθητών είναι 

ενεργητική, δημιουργική και όχι παθητική.  Η 

επιστημολογική προσέγγιση σε αυτές τις διαδικασίες 

είναι συστηματική, διεπιστημονική – διαθεματική 

και η παιδαγωγική προσέγγιση είναι αυτή της 

βιωματικής και ενεργητικής μάθησης (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2008). 

 



Σχολική Δραστηριότητα 

Στόχος των σχολικών δραστηριοτήτων είναι η 

προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσω 

της συμμετοχής στην ομάδα, όπου βελτιώνονται ο 

αυτοσεβασμός και η αυτοεκτίμηση, παράλληλα 

με το σεβασμό, την εκτίμηση και την αποδοχή των 

άλλων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 



Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων 

Τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων είναι 

μια δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο 

την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την 

έρευνα, την μελέτη, την ανάδειξη και την 

προώθηση στοιχείων πολιτισμού (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2008). 

 



Γνωρίζω την πόλη μου μέσα από 
φωτογραφίες 

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας για το σχολικό 

έτος 2015-16, το σχολείο μας ανέλαβε την υλοποίηση σχολικής 

δραστηριότητας πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο: 

«Γνωρίζω την πόλη μου μέσα από φωτογραφίες». 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εννέα μαθητές/τριες με τρεις 

εκπαιδευτικούς.  

 



Υποθέματα 

• Γνωρίζω την πόλη μου μέσα από εικόνες 

• Φωτογραφίζω κεντρικά σημεία και αξιοθέατα της   

πόλης μου 

• Μετακινούμαι στην πόλη με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς και πεζός 



Παιδαγωγικοί Στόχοι 

• Ενίσχυση αυτενέργειας και πρωτοβουλίας 

• Καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών 

• Ενίσχυση της αυτορρύθμισης και αυτοπειθαρχίας 

• Ενδυνάμωση της αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησης 

• Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

• Συνεργασία με φορείς και πρόσωπα 



Μεθοδολογία Υλοποίησης 

• Αναζήτηση εικόνων και πληροφοριών στο διαδίκτυο 

• Ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών – συζήτηση 

• Επίσκεψη και φωτογράφιση κεντρικών σημείων και 

αξιοθέατων 

• Συνεργασία με τη φωτογραφική λέσχη της πόλης μας 

• Συνέντευξη από εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας 

• Σύνθεση και συζήτηση των προηγούμενων εργασιών 

• Αξιολόγηση και παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος 

του προγράμματος 



Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών 
των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων 

• Συλλογή και επεξεργασία υλικού – πληροφοριών 
από το διαδίκτυο και από έντυπο υλικό 

ΓΛΩΣΣΑ & 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Συμμετοχή στην ομάδα, επισκέψεις σε τοπικούς 
φορείς, αυτόνομη διαβίωση – μετακίνηση (πεζός 
και με μέσα μαζικής μεταφοράς), χρήματα, 
χρόνος και προσανατολισμός. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

• Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) και 
έντυπου τουριστικού οδηγού-χάρτη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



Προετοιμασία 

• Αναζήτηση εικόνων και πληροφοριών στο διαδίκτυο, 

σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά 



Επισκέψεις - Φωτογράφιση 

• Επίσκεψη και φωτογράφιση κεντρικών σημείων και 
αξιοθέατων της πόλης 

• Πλατεία Εληάς 
• Ναός Αναστάσεως Χριστού 
• Δημαρχείο 
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
• Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου 
• Πλατεία Ωρολογίου – Ρακτιβάν 
• Βήμα Απ. Παύλου 
• Παραδοσιακός Οικισμός Μπαρμπούτας 
• Αρχαιολογικό Μουσείο 
• Χώρος Τεχνών 
• Βυζαντινό Μουσείο 
• Παραδοσιακός οικισμός Κυριώτισσας 



Επισκέψεις - Φωτογράφιση 



Επισκέψεις - Φωτογράφιση 



Συνέντευξη 
• Από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Βέροιας 
 



Αξιολόγηση Προγράμματος 
• Ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών 
• Δημιουργία βίντεο, τουριστικού οδηγού-χάρτη και έντυπου 
υλικού 
• Αξιολόγηση και παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος του 
προγράμματος 
 



Φύλλα Εργασίας 



Αξιολόγηση Προγράμματος 

Οι μαθητές μας μέσα από αυτή την βιωματική διαδικασία: 
 

• Διασκέδασαν 

• Έμαθαν 

• Γνώρισαν 

• Καλλιέργησαν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

• Ενδυνάμωσαν την αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση τους 

• Συνεργάστηκαν με φορείς και πρόσωπα 



Αξιολόγηση Προγράμματος 

• Είχαν την ευκαιρία να γνωρίζουν την τέχνη της 
φωτογραφίας και να εξοικειωθούν με τη χρήση των 
Μ.Μ.Μ.  
 
• Τέλος, κινήθηκαν στην πόλη τηρώντας τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας. 
 
 
• Αποτέλεσμα του προγράμματος αποτέλεσε η δημιουργία 
ενός τουριστικού οδηγού-χάρτη κι ενός βίντεο με τις 
φωτογραφίες που τράβηξαν οι μαθητές. 



Τουριστικός Οδηγός-Χάρτης 

Ο τουριστικός οδηγός-χάρτης είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή: 

https://issuu.com/eeeekverias/docs/eeeekverias
https://issuu.com/eeeekverias/docs/eeeekverias
https://issuu.com/eeeekverias/docs/eeeekverias


Βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr8NIUT-sXI 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr8NIUT-sXI
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8NIUT-sXI
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8NIUT-sXI


Συμμετείχαν οι μαθητές: 
Αποστόλης 
Δημήτρης Γ. 
Δημήτρης Λ. 

Κωνσταντίνος 
Νεόφυτος 
Ραφαήλ 

Σωτήρης  
Φιλαρέτη 
Χρήστος 

 
 
 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας 
Λαζοχώρι, Ημαθίας, Τ.Κ. 59100 

Τηλ./Fax: 23310 71833 
Email: mail@eeeek-veroias.ima.sch.gr 

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  
Παυλίδου Όλγα ΠΕ02.50 
Σαρράκη Μαρία ΠΕ10.50 

Γκιαούρης Χρήστος ΠΕ20.50 


