
Πποηεινόμενορ όμιλορ 2021-2022 

 Φ ό π μ α  Υ π ο β ο λ ή ρ  Π π ό η α ζ η ρ  γ ι α  η η  δ η μ ι ο ς π γ ί α  Ο μ ί λ ο ς  

Ονομαηεπώνςμο εκπαιδεςηικού  

 

Παηζεάδος Αθηνά  

Κλάδορ/Ειδικόηηηα  

 

ΠΔ06 

Τίηλορ ηος ομίλος 

 

Ταξιδεύοςμε ζηον κόζμο, μαθαίνοςμε μέζα από ηην 

ηέσνη 

Θεμαηική/έρ πος ενηάζζεηαι ο 

όμιλορ 

 

Αγγλικά 

Απιθμόρ υπών ομίλος ανά 

εβδομάδα  

 

2ώπερ 

Τάξη ή ηάξειρ πος απεςθύνεηαι 

ο όμιλορ 

 

Γ & Γ  

Πποζδοκώμενα μαθηζιακά 

αποηελέζμαηα 

 

Να έπθοςν οι μαθηηέρ ζε επαθή με εκθέμαηα μοςζείυν 

από διάθοπερ σώπερ και να εξοικειυθούν με έπγα ηέσνηρ  

Να πποζεγγίζοςν διαθοπεηικούρ πολιηιζμούρ και να 

αναπηύξοςν διαπολιηιζμική ζςνείδηζη 
Να αναπηύξοςν γλυζζικέρ και επικοινυνιακέρ 

δεξιόηηηερ 

Να αναπηύξοςν ηην κπιηική ηοςρ ικανόηηηα  
Να καλλιεπγήζοςν ηη δημιοςπγικόηηηα ηοςρ 

Να έπθοςν ζε επαθή με τηθιακά επγαλεία  

 
 

Διδακηική μεθοδολογία 

 

Μάθηζη μέζυ διεπεύνηζηρ (inquiry –based learning) 

Γιαθεμαηική – Βιυμαηική πποζέγγιζη ηηρ ηέσνηρ μέζα 

από ηην Ιζηοπία και ηα εικαζηικά έπγα. 

Αναλςηικό Ππόγπαμμα (με 

ζςγκεκπιμένο σπονοδιάγπαμμα 

ςλοποίηζήρ από Οκηώβπιο 

μέσπι Μάιο ή Ιούνιο) 

 

1. Νοέμβπιορ- Ιανοςάπιορ (Μοςζείο Ακπόποληρ) 

2. Φεβποςάπιορ- Μάπηιορ (Μοςζείο Οπζε) 

3. Αππίλιορ- Μαιορ (Πινακοθήκη Οςθίηζι) 

 
Τα παιδιά θα έπθοςν ζε επαθή με διάζημα έπγα 

ηέσνηρ και ηοςρ δημιοςπγούρ ηοςρ, ηα οποία θα 

μελεηήζοςν ζε ζσέζη με ηο ιζηοπικό ηοςρ πλαίζιο. Θα 
επισειπηθεί να γίνει ζςγκπιηική μελέηη ηυν έπγυν 

αςηών ζε ζσέζη με ηην ηέσνη ζηο ζύγσπονο κόζμο, 

καθώρ και αναπλαιζίυζη ηυν έπγυν αςηών μέζα από 
ηη θανηαζία ηυν μαθηηών. 

Διδακηικό ςλικό (ένηςπο και 

ηλεκηπονικό) 

 

Φύλλα επγαζίαρ 

Δκπαιδεςηικό ςλικό από ηιρ επίζημερ 

ιζηοζελίδερ ηυν μοςζείυν 

Socrative 

Kahoot 

Postermywall 

https://acropolismuseumkids.gr   

https://artsandculture.google.com/partner/musee-

https://acropolismuseumkids.gr/
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris


 

dorsay-paris 

https://www.uffizi.it/en/the-uffizi  

Πποηεινόμενο υπολόγιο 

ππόγπαμμα ομίλος (ημέπα/ώπα 

έναπξηρ/ώπα λήξηρ) 

 

Παπαζκεςή 13.30-15.00 

Εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ 

 

Γεν πποβλέπονηαι λόγυ ανηίξουν επιδημιολογικών 

ζςνθηκών 

Τπόπορ αξιολόγηζηρ ηος ομίλος 

 

Δπυηημαηολόγια  

Παπαδοηέα Δικαζηικέρ δημιοςπγίερ ηυν παιδιών  
Γημιοςπγία τηθιακήρ αθίζαρ με έπγα ηυν μαθηηών 

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://www.uffizi.it/en/the-uffizi

