
 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο project 

Η αγάπη φτιάχνει συνταγές... 

  

 



 

 

  

 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος 

Διευθυντής σχολείου: 
Παυλάκη Σταματική  

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 
Κυπαρισσοπούλου Τριανταφυλλιά,  
Σδράλη Στυλιανή,  
Λώλη Έλλη                   
 
 

 

 

 

 

 

Συνολικός χρόνος:  

6 διδακτικές ώρες  

Ηλικιακή Ομάδα:  

6-12 ετών 

Θέμα 
Απασχόληση με το πρόβλημα της φτώχειας 
και της έλλειψης τροφής για όλους τους 
ανθρώπους.  

 
Μαθησιακοί Στόχοι 
Να γίνουμε ενεργοί πολίτες για να 
βελτιώσουμε τη ζωή τη δική μας και των 
συνανθρώπων μας. 
1)Να κατανοήσουν την έννοια συνάνθρωπος, τις 
ανάγκες του, τα συναισθήματά του.  
2)Να καταλάβουν τις συνθήκες ζωής, τα 
προβλήματα, ενός άπορου. 
3)Να ενδιαφέρονται για το συνάνθρωπο και να 
τείνουν χέρι βοήθειας.  
4)Να συμμετέχουν δημιουργικά, αξιοποιώντας 
τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν.  
5) Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και 
αποδεκτό τρόπο συμπεριφοράς.  
6) Το σχολείο να ανοίξει τις πόρτες του στην 
κοινωνία και τα προβλήματά της. 

Προετοιμασία 
Στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
«Συνάνθρωπος, ένα + στη λέξη 
"ΑΝΘΡΩΠΟΣ": +ΥΠΑΡΧΩ, +ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ, 
+ΕΙΣΦΕΡΩ» εντάξαμε το μάθημα «Η αγάπη 
φτιάχνει συνταγές» όπως το ονόμασαν οι 
ίδιοι οι μαθητές. Όπως κάθε δράση στο 
ειδικό σχολείο, έτσι και αυτή συνδέθηκε με 
τομείς του ΠΑΠΕΑ, του προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής: Μαθησιακή ετοιμότητα, 
κοινωνικές δεξιότητες, προφορικό λόγο, 
δημιουργική έκφραση, προεπαγγελματικές 
δεξιότητες. Οργάνωση βιωματικών 
δράσεων με καταμερισμό εργασιών, χρήση 
διαδραστικού πίνακα και βιβλίων για 
εύρεση και παρατήρηση σχετικών με το 
θέμα εικόνων, εργασία σε ομάδες. 



 

 

Περιγραφή 

Βήμα 1  

Ξεκινήσαμε αναζητώντας στο διαδίκτυο εικόνες που παρουσιάζουν ανθρώπους που 

αναζητούν φαγητό σε χωματερές, σε κάδους σκουπιδιών και που ζουν στο δρόμο. 

Περιγράψαμε πώς νιώθουν και προσπαθήσαμε να μαντέψουμε τα αισθήματά τους και τις 

επιθυμίες τους. 

Βήμα 2 

Προτρέψαμε τους μαθητές να σκεφτούν ιδέες και προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό 

το πρόβλημα. Ένας μαθητής πρότεινε να τους δώσουμε το φαγητό που λαμβάνουμε 

καθημερινά στο σχολείο. Άλλος αυτό που περισσεύει καθημερινά στα σπίτια μας. Μετά 

από πολλές προτάσεις αποφασίσαμε να μαγειρέψουμε για κάποιους ανθρώπους της 

περιοχής μας και να τους ψυχαγωγήσουμε, παίζοντας καραγκιόζη και διάφορα παιχνίδια. 

 Βήμα 3 

Στην πρότασή μας αυτή, σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε και  βρήκαμε υποστηρικτή και 

συμπαραστάτη τον κ. Κουμαριανό και την ομάδα HUMAN. Επικοινωνήσαμε με το Δήμο 

Περάματος και την Πρόνοια για να το κοινοποιήσει στην ομάδα που απευθύνεται η δράση 

μας. Εξασφαλίσαμε τη συναίνεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των γονέων. Σε αυτό βοήθησαν πολύ οι ίδιοι οι μαθητές. 

Βήμα 4 

Αξιοποιήσαμε τις βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και Η/Υ, που έχουν κάποιοι μαθητές 

για να φτιάξουμε την αφίσα και την πρόσκληση. Ορίσαμε ως μέρα δράσης την 4 η 

Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο.     

http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php/drastiriotites/ekpaideftika-

programmata/agogis-ygeias/152-mageireyoume-gia-tous-synanthropous-mas 

Βήμα 5 

Καθαρίσαμε και διακοσμήσαμε το σχολείο για να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα στους καλεσμένους μας. Προσπαθήσαμε ο καθένας ξεχωριστά, να ελέγχουμε 

τη συμπεριφορά μας, για να δώσουμε την καλύτερη εικόνα και να δείξουμε τον καλό μας 

εαυτό, αυτόν που ….γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά αλλά δεν τον γνωρίζουν οι άλλοι. 

 

 

 

45'

’ 

45'

’ 

45'

’ 

45'

’ 

45'

’ 

http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php/drastiriotites/ekpaideftika-programmata/agogis-ygeias/152-mageireyoume-gia-tous-synanthropous-mas
http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php/drastiriotites/ekpaideftika-programmata/agogis-ygeias/152-mageireyoume-gia-tous-synanthropous-mas


 

 

Βήμα 6 

Στις 4 Νοεμβρίου παίξαμε καραγκιόζη, τραγουδήσαμε, παίξαμε, χορέψαμεμε και… 

μαγειρέψαμε. 

http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php/drastiriotites/ekpaideftika-

programmata/agogis-ygeias/154-i-syntagi-tis-agapis-petyxe 

Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό συμμετείχε, όπως μπορούσε ο καθένας. 

Συμπεράσματα - Αποτελέσματα 

Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό συμμετείχε, όπως μπορούσε ο καθένας. Διαπιστώσαμε 

ότι όταν μαγειρεύεις για τους άλλους χορταίνεις περισσότερο εσύ γιατί νιώθεις πολύ 

χαρούμενος. Δεν ξέρουμε τι έγινε… Μάλλον λάθος στο μέτρημα… αλλά βγήκαν πολύ 

περισσότερες μερίδες από όσες είχαμε υπολογίσει. Η συνταγή της αγάπης είχε πετύχει. Κι 

εμείς μάθαμε πάρα πολλά… Μάθαμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και ενεργοί πολίτες. 
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