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Βασικά στοιχεία

ΤΑΞΗ : Το πρόγραμμα 
εφαρμόζεται  στην Α2 
τάξη του σχολείου , στην 
οποία φοιτούν  παιδιά 
ηλικίας 7 ετών. 

CLASS : The programme  
is applied to class A2 of 
the school, to pupils aged 
7.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 
διδακτικές ώρες 

ΤΙΜΕ : 10 teaching hours 
(teaching hour= 45 
minutes)



Στόχοι - Objectives

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:
 1) Να αποκτήσουν γνώσεις 
και δεξιότητες μέσα από την 
αλληλεπίδραση των μελών 
μιας ομάδας.
2) Να αναπτύξουν πνεύμα 
ομαδικότητας και 
συνεργασίας ώστε να 
συνεργάζονται αρμονικά σε 
ομάδες των δύο ή 
περισσότερων ατόμων .
 3) Να αναπτύξουν θετική 
στάση απέναντι στον εαυτό 
τους και τους συμμαθητές 
τους μέσα από τη συνεργασία 
και την ομαδική εργασία .

1) To help pupils acquire 
knowledge and skills 
through interaction of the 
team members
2) To develop an attitude 
of teamwork and 
collaboration so as to 
cooperate harmonically in 
groups of two or more 
persons
3) To develop a positive 
attitude towards 
themselves and their 
classmates through 
cooperation and group 
work.



Διδακτικές Ενέργειες – Teaching 
Activities

1. Γνωριμία των μαθητών της 
τάξης.

2. Παιχνίδι με το λάστιχο.
3. Στο μάθημα της γλώσσας . με 

την ευκαιρία της διδασκαλίας 
του γράμματος [Ι ι] , οι μαθητές 
συνεχίζουν το παραμύθι με τον 
Ιπποπόταμο.

4. Στα μαθηματικά οι μαθητές ανά 
δύο εκτελούν προσθέσεις και 
αφαιρέσεις παίζοντας με τα 
κυβάκια.  

1. The pupils get to know each 
other. 

2. A game with a piece of rubber. 
3. During the Language session, 

with the occasion of learning the 
letter 
[I i], the children continue the 
fairytale with ippopotamus 
(hippo). 

4. During the Maths session the 
pupils in pairs perform additions 
and subtractions playing with the 
small cubes.  



Διδακτικές Ενέργειες – Teaching 
Activities (Cont.)

5. Η δασκάλα διαβάζει στην 
τάξη το βιβλίο « Ο 
Τριγωνοψαρούλης ,  ο 
Μαυρολέπιας και ο 
τελευταίος ιππόκαμπος»

6. Δίνεται φύλλο εργασίας. 
που αφορά την ιστορία του 
Τριγωνοψαρούλη .

7. Έκφραση στα Εικαστικά 
8. Ομαδικό Παιχνίδι «Πάω 

στην παραλία και παίρνω 
μαζί μου…»

9. Οι ζωγραφιές 
συγκεντρώνονται και  
γίνονται ομαδικό κολάζ 

5. The teacher reads aloud in 
class the book “The 
Trigonopsaroulis, the Black-
Scales and the last sea 
horse”. 

6. The pupils complete 
individually a worksheet 
about the story of 
Trigonopsaroulis

7. Drawing activity.
8. The pupils play the game “ I 

go to the beach and I take 
with me…” 

9. The drawings are gathered 
and a group collage is created

















Αξιολόγηση – Evaluation 
notes

Tα μέλη της ομάδας 
βοηθούσαν το ένα το άλλο στη 
διεκπεραίωση των εργασιών 
τους με θετικά αποτελέσματα 
σε όλους τους γνωστικούς 
τομείς που αναφέρθηκαν και 
κυρίως στα Μαθηματικά. 

H αποτίμηση του 
προγράμματος στο σύνολο 
των μαθητών της τάξης είναι 
θετική, γιατί 
• βελτίωσαν τις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις, 
• συνεργάζονται με λιγότερα 
προβλήματα και 
• αισθάνονται χαρά και 
υπερηφάνεια για τις ομαδικές 
εργασίες της τάξης. 

Group members helped each 
other to accomplish their tasks 
with positive results in all 
cognitive domains mentioned 
above and mostly at Maths. 

the evaluation of the 
programme  is positive for all 
the pupils in class, because 
• they improved their 
interpersonal relationships, 
• they cooperate with fewer 
problems and 
• they feel happy and proud of 
the class group work.
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