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1. Η Θεματική ενότητα: Φυσικές 
δραστηριότητες υγείας και αναψυχής 

 

• Περιλαμβάνει θέματα και δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την υγεία και την υγιή ανάπτυξη του 
παιδιού. 

• Συνδέεται με τον προσανατολισμό της «δια βίου 
άσκησης» για την υγεία και την ποιότητα ζωής. 

• Παρέχει ευκαιρίες βιωματικής μάθησης 
δραστηριοτήτων στο φυσικό ή αστικό περιβάλλον, 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και 
εμπειρίες αναψυχής και περιπέτειας. 

• Εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με 
μέθοδο project και καλύπτεται επιλεκτικά με 
διαθεματικά σχέδια εργασίας. 

 

• Περιλαμβάνει θέματα και δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την υγεία και την υγιή ανάπτυξη του 
παιδιού. 

• Συνδέεται με τον προσανατολισμό της «δια βίου 
άσκησης» για την υγεία και την ποιότητα ζωής. 

• Παρέχει ευκαιρίες βιωματικής μάθησης 
δραστηριοτήτων στο φυσικό ή αστικό περιβάλλον, 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και 
εμπειρίες αναψυχής και περιπέτειας. 

• Εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με 
μέθοδο project και καλύπτεται επιλεκτικά με 
διαθεματικά σχέδια εργασίας. 



2. Η Θεματική ενότητα: Φυσικές 
δραστηριότητες υγείας και αναψυχής 

• Περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σπουδών 
της Φ.Α. στα δημοτικά σχολεία που 
λειτουργούσαν με Ε.Α.Ε.Π. (Υπ. Απόφαση 
Φ.12/879/88413/Γ1, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010). 

• Στο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο εντάσσεται στον ετήσιο 
προγραμματισμό του μαθήματος της Φ.Α. 

– στο τάξεις Α & Β και Γ & Δ από 8 έως16 ώρες         
(1 έως 2 σχέδια εργασίας)  

– προαιρετικά στις τάξεις Ε & Στ  έως 8 ώρες   (1 
σχέδιο εργασίας) 

– σε όλες τις τάξεις συστήνεται να συμπεριληφθεί 
η καταγραφή δεικτών κινητικής και σωματικής 
ανάπτυξης 

• Περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σπουδών 
της Φ.Α. στα δημοτικά σχολεία που 
λειτουργούσαν με Ε.Α.Ε.Π. (Υπ. Απόφαση 
Φ.12/879/88413/Γ1, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010). 

• Στο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο εντάσσεται στον ετήσιο 
προγραμματισμό του μαθήματος της Φ.Α. 

– στο τάξεις Α & Β και Γ & Δ από 8 έως16 ώρες         
(1 έως 2 σχέδια εργασίας)  

– προαιρετικά στις τάξεις Ε & Στ  έως 8 ώρες   (1 
σχέδιο εργασίας) 

– σε όλες τις τάξεις συστήνεται να συμπεριληφθεί 
η καταγραφή δεικτών κινητικής και σωματικής 
ανάπτυξης 



Φυσικές δραστηριότητες Υγείας και Αναψυχής 

 Η ενότητα εστιάζεται σε δράσεις & δραστηριότητες με 
επίκεντρο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας 

 Δεν δίνεται ακριβής καθορισμός του περιεχομένου της 
θεματικής ενότητας, λόγω του πλήθους των δραστηριοτήτων 
και των διαφορετικών ευκαιριών κάθε σχολείου, παρά μόνο 
το πλαίσιο επιλογών, οι κατευθυντήριες οδηγίες και το 
πλαίσιο υλοποίησης.  

 Στις τάξεις Α΄-Β΄ το περιεχόμενο της ενότητας 
πραγματοποιείται κατά κανόνα στο σχολείο (εκτός αν 
ευνοούν οι συνθήκες, με παιδική χαρά, πάρκο, κέντρο 
αναψυχής κλπ, πλησίον του σχολείου) 

 Στις τάξεις Γ΄-Δ΄ το περιεχόμενο πραγματοποιείται τόσο εντός 
του σχολείου όσο και εκτός σχολείου, στα πλαίσια 
υλοποίησης σχεδίου εργασίας (project) 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Α΄-Β΄ τάξης 

 Προσαρμοσμένα κατασκηνωτικά παιχνίδια μίμησης, γνωριμίας, ρόλων, θάρρους, 
κοινωνικότητας, συνεργασίας, κ.α. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης για το φυσικό περιβάλλον (προστασία χλωρίδας και πανίδας, 
μόλυνση, σκουπίδια, πυρκαγιές, επιπτώσεων της ανθρώπινης αλόγιστης δράσης κ.α.) με 
ομιλίες, προβολές, καλλιτεχνικές δημιουργίες, κ.α. 

 Δημιουργία και φροντίδα φυσικού περιβάλλοντος στο σχολείο (πότισμα και περιποίηση 
φυτών, ανάπτυξη προσωπικού φυτού/ δένδρου στη διάρκεια της χρονιάς, που θα φυτευτεί 
στο σχολείο ή σε πάρκο σε ειδική εκδήλωση). 

 Προεργασία/ προετοιμασία για διεξαγωγή περιπάτου (ετοιμασία περιεχομένων σακιδίου, 
αρχές ασφάλειας, ένδυση-υπόδηση, νερό, προστασία από τον ήλιο, κ.α.). 

 Προεργασία/ προετοιμασία για διεξαγωγή διαδρομής με ποδήλατο (ετοιμασία περιεχομένων 
σακιδίου, βασικές αρχές οδικής ασφάλειας, κράνος, ένδυση-υπόδηση, κ.α.). Επίδειξη ή 
βιωματική εφαρμογή ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις.  

 Διεξαγωγή απλών κατασκευών με σχοινιά, ξύλα, κούτες, κλπ. 

 Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κατασκήνωσης (στήσιμο απλής σκηνής, διαδικασία ανάματος/ 
σβησίματος φωτιάς κ.α.)  

 Εκμάθηση βασικών κανόνων ασφάλειας σε υπαίθριες δραστηριότητες (για έντομα, ερπετά, 
ατυχήματα, κ.α.). 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Γ΄-Δ΄ τάξης 

 Το περιεχόμενο Α΄-Β΄ τάξης προσαρμοσμένο στο επίπεδο ανάπτυξης, τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες που απόκτησαν οι μαθητές στις προηγούμενες τάξεις. 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε βουνό 
(πεζοπορία, χιονοδρομία, ποδηλασία, κατασκηνωτικές δράσεις, κυνήγι θησαυρού, 
orienteering/προσανατολισμός, κ.α.) 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στη θάλασσα ή σε 
λίμνη (κανοε-καγιακ, ιστιοσανίδα,  ιστιοπλοϊα, κωπηλασία, κ.α.). 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε οργανωμένη 
κατασκήνωση (σπορ περιπέτειας, τοξοβολία, αναρρίχηση, σχοινοκατασκευές, 
κατασκευές, δεξιότητες επιβίωσης, κ.α.). 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη με 
παιχνίδι  θησαυρού και προσανατολισμού με πυξίδα και χάρτη (orienteering), χρήση 
χαρτών για τη γνωριμία σημαντικών σημείων/ μνημείων ή της ευρύτερης περιοχής 
του σχολείου, κ.α. 

 Σχέδιο εργασίας (project) με επίσκεψη σε ιππικό όμιλο (γνωριμία με τα σπορ όπου 
πρωταγωνιστεί το άλογο, αρχές περιποίησης των αλόγων, ιππασία, κλπ). 



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στην Α & Β τάξη  (1) 

• «Αγαπώ τα υπαίθρια παιχνίδια και την περιπέτεια» 
– Εστίαση στα κατασκηνωτικά παιχνίδια και παιχνίδια 

περιπέτειας  
– Διαθεματικές έννοιες: παιχνίδι, ευχαρίστηση, συνοχή, 

εμπιστοσύνη, ψυχική υγεία, προσανατολισμός 

• «Θα είμαστε έτοιμοι για μια εκδρομή με περπάτημα» 
– Εστίαση στην προετοιμασία της πεζοπορίας στη φύση 

(πάρκο, δάσος, βουνό) – εξοπλισμός, κανόνες ασφάλειας, 
φυσική κατάσταση 

– Διαθεματικές έννοιες: κίνηση-περπάτημα, εκδρομή, 
φύση-φυσικό περιβάλλον, κανόνες-ασφάλεια, αντοχή-
φυσική κατάσταση 

• «Μαθαίνω να ποδηλατώ, μαθαίνω για το ποδήλατο» 
– Εστίαση στην εκμάθηση και τη χρήση του ποδηλάτου 
– Διαθεματικές έννοιες: ποδηλασία, εμπιστοσύνη-βοήθεια, 

φόβος, θάρρος, μετακίνηση-ασφάλεια, σωματική άσκηση, 
οικολογικό μέσο μετακίνησης 



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στην Α & Β τάξη  (2) 
• «Πως θα διανυκτερεύσω στη φύση» 

– Εστίαση στο στήσιμο της σκηνής , στη χρήση του εξοπλισμού 
διανυκτέρευσης, στη διατροφή και την ασφάλεια 

– Διαθεματικές έννοιες: διανυκτέρευση, εξοπλισμός, υπαίθρια ζωή 

• «Μαθαίνουμε για το περιβάλλον που ζούμε και το 
προστατεύουμε» 

– Εστίαση στις επιπτώσεις των ρίπων και των σκουπιδιών στο 
περιβάλλον, στους οικολογικούς τρόπους μετακίνησης και φιλικής 
παρουσίας σ’ αυτό 

– Διαθεματικές έννοιες: επίπτωση, συνείδηση, φιλική σχέση, δράση, 
προστασία 

• «Ο δικός μας κήπος» 
– Εστίαση στη δημιουργία και περιποίηση ανθόκηπου στην αυλή του 

σχολείου 
– Διαθεματικές έννοιες: δημιουργία, απασχόληση, φυτώριο, 

καλλωπισμός, φροντίδα, περιποίηση, ανάπτυξη 

• «Μετράω και αξιολογώ την ανάπτυξή μου» 
– Εστίαση στην καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών κινητικής και 

σωματικής ανάπτυξης (οριζόντιο άλμα, δίπλωση ισχίων, ΔΜΣ) 
– Διαθεματικές έννοιες: μέτρηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη, φυσιολογικό, 

ικανότητα, επάρκεια, υγεία  



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στην Γ & Δ τάξη  (1) 
• «Μετακινούμαι με τα πόδια» 

– Εστίαση στις καθημερινές μετακινήσεις με τα πόδια, στους 
περιπάτους, στη χρήση της σκάλας και των οικολογικών μέσων 
μεταφοράς 

– Διαθεματικές έννοιες: φυσική δραστηριότητα, κίνηση-άσκηση, 
οικολογική σκέψη, οικονομία, υγεία 

• «Μια πεζοπορία στη φύση» (σε συγκεκριμένο προορισμό) 
– Εστίαση στις διαδικασίες προετοιμασίας, άσκησης, και 

πραγματοποίησης δραστηριότητας με πεζοπορία 
– Διαθεματικές έννοιες: προορισμός, φυσική δραστηριότητα, 

προσανατολισμός, εξοπλισμός, ασφάλεια 

• «Παρατηρώντας την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής μου» 
– Εστίαση στην φυσική παρουσία και κινητική δραστηριότητα στο 

φυσικό περιβάλλον, για συλλογή χαρακτηριστικών/ φωτογράφηση 
της  χλωρίδας και πανίδας 

– Διαθεματικές έννοιες: φυσική παρουσία, παρατήρηση, έρευνα, 
οικοσύστημα, ισορροπία, ευαισθησία, συνείδηση 

• «Το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας» 
– Εστίαση στη ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, τους κανόνες 

κυκλοφοριακής αγωγής και στις δεξιότητες ποδηλασίας 
– Διαθεματικές έννοιες: φυσική δραστηριότητα, οικολογική συνήθεια, 

κανόνες οδικής κυκλοφορίας,  



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στην Γ & Δ τάξη  (2) 
• «Ο κήπος μας και η παραγωγή μας» 

– Εστίαση στην δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου, την περιποίησή του 
και τη συγκομιδή  

– Διαθεματικές έννοιες: δημιουργική εργασία, καλλιέργεια, περιποίηση, 
παραγωγή, φυσική δραστηριότητα 

• «Από το κυνήγι θησαυρού στον αγώνα προσανατολισμού» 
– Εστίαση σε δραστηριότητες προσανατολισμού με χάρτη, σημάδια και 

πυξίδα 
– Διαθεματικές έννοιες: αναζήτηση, προσανατολισμός, στόχος, χάρτης-

διαδρομή, φυσική δραστηριότητα 

• «Θα είμαστε έτοιμοι για την υπαίθρια ζωή» 
– Εστίαση σε ενέργειες-δραστηριότητες παραμονής, διανυκτέρευσης, 

επιβίωσης στη φύση 
– Διαθεματικές έννοιες: υπαίθρια ζωή, επιβίωση, διανυκτέρευση, 

εξοπλισμός, ασφάλεια, προφύλαξη 

• «Γνωρίζουμε παιχνίδια περιπέτειας και σπορ αναψυχής» 
– Εστίαση σε παιχνίδια αναρρίχησης (σχοινιά, πολύζυγα, πληνθία, 

παιδική χαρά), κατασκευών, ρίψης σε στόχο (τενεκεδάκια, μπουκάλια),  
ισορροπίας, τοξοβολίας, ιππασίας κ.α. 

– Διαθεματικές έννοιες: παιχνίδι, στόχος, διασκέδαση, εμπειρία, φυσική 
δραστηριότητα 



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στην Γ & Δ τάξη  (3) 
• «Μετρώ και αξιολογώ την ανάπτυξή μου – προσέχω τη 

διατροφή και την καθημερινή μου άσκηση» 
– Εστίαση στην καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών κινητικής και 

σωματικής ανάπτυξης (οριζόντιο άλμα, δίπλωση ισχίων, ΔΜΣ) 
– Διαθεματικές έννοιες: μέτρηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη, φυσιολογικό, 

ικανότητα, επάρκεια, υγεία 

• «Το πρόγραμμα καθημερινής μου άσκησης και 
δραστηριότητας» 

– Εστίαση σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες που κάθε παιδί 
μπορεί να εντάξει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά του – καταγραφή 
υλοποίησης του προγράμματος 

– Διαθεματικές έννοιες: πρόγραμμα, φυσική δραστηριότητα, στόχος, 
συνέπεια, ανάπτυξη, υγεία  

• «Υιοθετώ ενεργητικές και δημιουργικές συνήθειες, περιορίζω 
τις καθιστικές δραστηριότητες» 

– Εστίαση στις ενεργητικές και δημιουργικές δραστηριότητες που μπορεί 
κάθε παιδί να επιλέξει από την αρχή της σχολικής χρονιάς – καταγραφή 
και σύγκριση με τις καθιστικές δραστηριότητες 

– Διαθεματικές έννοιες: Επιλογή, συνήθεια, ενεργητικότητα, 
δημιουργικότητα, καθιστική δραστηριότητα, επιπτώσεις, υγεία 



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στη Δ, Ε & Στ τάξη  (1) 
• «Όλα για μια μέρα με ποδήλατο» 

– Εστίαση στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου σαν μέσο μετακίνησης 
και φυσικής δραστηριότητας  

– Διαθεματικές έννοιες: μετακίνηση, ασφάλεια, οικολογία, φυσική 
δραστηριότητα, αναψυχή, υγεία 

• «Μια πεζοπορία στο μονοπάτι ………» 
– Εστίαση στην προετοιμασία και διεξαγωγή μιας πεζοπορίας σε 

συγκεκριμένο μονοπάτι στη φύση 
– Διαθεματικές έννοιες: διαδρομή-μονοπάτι, προορισμός, εξοπλισμός, 

φυσική δραστηριότητα, αναψυχή, υγεία 

• «Ας γνωρίσουμε το σκι» 
– Εστίαση στη γνωριμία και βιωματική εμπειρία  του σκι σαν σπορ 

αναψυχής 
– Διαθεματικές έννοιες: σπορ-χόμπι, χιονοδρομία, αναψυχή, 

εξοπλισμός, ισορροπία, ασφάλεια,  χειμερινός προορισμός 

• «Γνωρίζοντας την ιππασία» 
– Εστίαση στη γνωριμία και βιωματική εμπειρία της ιππασίας και της 

σχέσης με το άλογο 
– Διαθεματικές έννοιες: σπορ-χόμπι, αλληλεπίδραση, σχέση, ζωοφιλία, 

ασφάλεια, αναψυχή, υγεία 



Ενδεικτικοί τίτλοι σχεδίων εργασίας  
στη Δ, Ε & Στ τάξη  (2) 
• «Το κολύμπι στη θάλασσα» 

– Εστίαση στην ασφαλή παρουσία στη θάλασσα και τη 
διασκέδαση με το κολύμπι 

– Διαθεματικές έννοιες:  επίπλευση, προώθηση, αναπνοή, 
ασφάλεια, σπορ-χόμπι, αναψυχή, υγεία 

• «skateboard - rollers:  χόμπι και  εναλλακτικός τρόπος 
μετακίνησης» 

– Εστίαση στη εμπειρία και εκμάθηση της χρήσης 
skateboard / rollers 

– Διαθεματικές έννοιες: μετακίνηση, ισορροπία, ασφάλεια, 
χόμπι, ευχαρίστηση, φυσική δραστηριότητα 

• «Αξιολόγηση της κινητικής και σωματικής ανάπτυξης – 
το πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας» 

– Εστίαση στην καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών 
κινητικής και σωματικής ανάπτυξης (οριζόντιο άλμα, 
δίπλωση ισχίων, ΔΜΣ) και στο πρόγραμμα  καθημερινής 
άσκησης 

– Διαθεματικές έννοιες: μέτρηση, αξιολόγηση, πρόγραμμα, 
στόχος, συνέπεια, ανάπτυξη, φυσιολογικό, υγεία  



Σχέδιο εργασίας: Βήματα σχεδιασμού 

 

1. Επιλογή θέματος/τίτλου του σχεδίου εργασίας (ενδεχόμενη 
επιλογή μεταξύ δύο ή τριών από το τμήμα των μαθητών) 

2. Βασική ιδέα του σχεδίου εργασίας – συνοπτική περιγραφή 

3. Διατύπωση σκοπού, στόχων και αναμενομένων αποτελεσμάτων 

4. Κεντρικές δραστηριότητες που θα περιληφθούν 

5. Εξοπλισμός – κατασκευές   

6. Πόροι – τρόπος εξεύρεσης 

7. Αριθμός διδακτικών ωρών – Προγραμματισμός 

8. Παραγόμενο υλικό και Παρουσίαση 

 
 



1.   Επιλογή θέματος/τίτλου του σχεδίου εργασίας 
(ενδεχόμενη επιλογή μεταξύ δύο ή τριών θεμάτων από το τμήμα των 
μαθητών) 

• Το θέμα να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές 
δυνατότητες των μαθητών/-τριών όσον αφορά στο 
αντιληπτικό τους επίπεδο, τις κινητικές τους δεξιότητες 
και τις φυσικές τους δεξιότητες 

 

• Η διατύπωση του τίτλου να είναι ανάλογη προς την 
ηλικία των μαθητών/-τριών,  να δελεάζει και να 
προκαλεί ενδιαφέρον 

 



2.   Βασική ιδέα του σχεδίου εργασίας – συνοπτική 
περιγραφή 

• Ποια είναι η βασική ιδέα σχετικά με το προτεινόμενο 
σχέδιο εργασίας (τι μας οδήγησε σ’ αυτό, γιατί το 
θεωρούμε σημαντικό) 

 

• Συνοπτική περιγραφή της θεματικής του σχεδίου 
εργασίας, του τρόπου διδακτικής/μαθησιακής 
προσέγγισης, των βασικών περιεχομένων και των 
διαδικασιών (τι και πως θα το κάνουμε) 



3.   Διατύπωση σκοπού, στόχων και αναμενομένων 
αποτελεσμάτων 

• Διατυπώνονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του 
σχεδίου εργασίας (ο σκοπός και οι στόχοι καθορίζουν το 
περιεχόμενο και τις διδακτικές/μαθησιακές ενέργειες στις 
επιμέρους δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας) 

 

• Διατυπώνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (τι 
αναμένεται να μάθουν οι μαθητές/-τριες και ποιά τα 
ευρύτερα οφέλη τους στην υγεία και στην προοπτική της 
«δια βίου άσκησης») 



4.   Κεντρικές δραστηριότητες που θα περιληφθούν 
 

• Κατονομάζονται οι κεντρικές (βασικές) δραστηριότητες 
που θα περιληφθούν στο σχέδιο εργασίας σε μορφή 
λίστας 



5.    Εξοπλισμός – κατασκευές  
 

• Απαριθμούνται / κατονομάζονται  ο βασικός εξοπλισμός, 
ο πρόσθετος εξοπλισμός (π.χ. κάμερα, Η/Υ), ενδεχόμενες 
βασικές κατασκευές ή «επινοήσεις» για την αντιστάθμιση 
ελλείψεων    



6.    Πόροι – τρόπος εξεύρεσης 
 

• Κατονομάζονται οι ενδεχόμενες δαπάνες που θα 
απαιτηθούν και η συνεισφορά φορέων σε έμψυχο και 
άψυχο υλικό 



7.   Αριθμός διδακτικών ωρών – Προγραμματισμός 
 

• Υπολογίζονται οι διδακτικές ώρες που θα 
χρησιμοποιηθούν (έως 8 ανά σχέδιο εργασίας - σε 
ανάγκη περισσοτέρων, έως 10) 

 

• Παρουσιάζεται συνοπτικά ο προγραμματισμός των 
δράσεων/ δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα  



8.   Παραγόμενο υλικό και Παρουσίαση 
 

• Περιγράφεται ποιο θα είναι το παραγόμενο υλικό (π.χ. 
φωτογραφικό υλικό, πληροφορικό υλικό φακέλου, 
ανάρτηση στο διαδίκτυο, κλπ) 

 

• Πως θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του  σχεδίου 
δράσης στο ευρύτερο σχολικό ή/και κοινωνικό 
περιβάλλον (π.χ. διεξαγωγή/ παρουσίαση 
δραστηριότητας, προβολή, έκθεση, κατασκευή, κλπ) 



Εφαρμογή 

• Οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες 5-6 ατόμων 
επιλέγουν ένα θέμα σχεδίου εργασίας και  
συμπληρώνουν σε ειδικό έντυπο τα 
βήματα σχεδιασμού. 

• Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδας 
παρουσιάζει το σχέδιο εργασίας. 


