
Ο «Διαδραστικός» μας Χάρτης 

ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΘ 

Θ παροφςα δράςθ υλοποιικθκε από μακιτριεσ τθσ ΑϋΣάξθσ του 6ου Γυμναςίου Αχαρνϊν,  

ςτο πλαίςιο του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ «Φανταςία να υπάρχει» που διοργανϊκθκε από 

τον Σομζα Νεότθτασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΘ ΔΡΑΘ 

κοπόσ του εγχειριματοσ αυτοφ είναι θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν 

μζςω τθσ καταςκευισ χριςιμων αντικειμζνων από «άχρθςτα υλικά».  

Παράλλθλα το πρόγραμμα ςτοχεφει  ςτθν καλλιζργεια  καλλιτεχνικϊν και τεχνικϊν 

δεξιοτιτων κακϊσ επίςθσ και ςτθν εμπζδωςθ γεωγραφικϊν γνϊςεων με τρόπο παιγνιϊδθ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ  

Οι μακθτζσ κλικθκαν να καταςκευάςουν ζνα χριςιμο, εκπαιδευτικό εργαλείο για τθν τάξθ 

τουσ - ζναν «διαδραςτικό» χάρτθ- χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά «άχρθςτα» ι 

ανακυκλϊςιμα υλικά. Θ καταςκευι ζχει τθ μορφι παιχνιδιοφ γνϊςεων Γεωγραφίασ, αφοφ 

ο χριςτθσ καλείται να εντοπίςει τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ βάηοντασ ςτθν κατάλλθλθ κζςθ 

τθν κάκε πινζηα. 

Σα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν είναι: 

 Ζνασ παλιόσ πίνακασ ανακοινϊςεων 

 Φφλλα φελλοφ 

 Χαρτόνι 

 Οδοντογλυφίδεσ 

 Πλαςτικό κουτί από μπατονζτεσ  

 Μπογιά 

 Κόλλα  

 Εκτφπωςθ χάρτθ Ελλάδασ 

Σα εργαλεία που χρειάςτθκαν είναι: 

 Πινζλα 

 Πιςτόλι ςιλικόνθσ 

 Ψαλίδι 

 Κοπίδι 

 Χάρακασ 

 



ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ (ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ) 

 

 

 



      

                  

 

 

ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Σο κζμα προςεγγίςτθκε διεπιςτθμονικά και διακεματικά, αφοφ περιλαμβάνει ςτοιχεία από 

διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία. Σα μακιματα που εμπλζκονται και αξιοποιοφνται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι: 



 θ Σεχνολογία μζςω τθσ χριςθσ εργαλείων, τθσ επεξεργαςίασ υλικϊν και τθσ 

καταςκευισ  

 τα Εικαςτικά μζςω τθσ ςχεδίαςθσ, τθσ απεικόνιςθσ και τθσ δθμιουργίασ χρωμάτων 

 θ Γεωγραφία  με τθν μελζτθ ςτοιχείων ςχετικά με τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ  

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ καλλιεργικθκαν θ ςυνεργαςία, θ δθμιουργικι και 

ελεφκερθ ζκφραςθ και θ αυτενζργεια των μακθτϊν. Οι μακθτζσ γνϊριςαν τθν αξία τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ ωσ μζςω για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ζμακαν να 

χρθςιμοποιοφν εργαλεία κατάλλθλα για τισ καταςκευζσ τουσ  και να επιλζγουν υλικά 

πρωτότυπα και λειτουργικά μελετϊντασ τισ ιδιότθτζσ τουσ. Παράλλθλα καλλιεργικθκαν 

περεταίρω οι γεωγραφικζσ τουσ γνϊςεισ. 

Θ διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ ϊκθςε τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν ςτθν 

εκπαιδευτικι δράςθ με αξιοςθμείωτο ενδιαφζρον. Οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν 

λειτοφργθςαν άριςτα και το αποτζλεςμα ιταν άρτιο και άκρωσ ικανοποιθτικό. Οι μακθτζσ 

χάρθκαν πολφ τθν όλθ διαδικαςία, εργάςτθκαν με όρεξθ και ηιλο, ςυνεργάςτθκαν άψογα 

και θ νζα γνϊςθ αποκτικθκε με βιωματικό τρόπο.  

 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ 

Θ δράςθ υλοποιικθκε από τισ μακιτριεσ του Α1: 

 Ηωγράφου Μαρία – Αλεξάνδρα   

 Μποφμθ ταυροφλα 

 Μυηικρα Βαςιλικι - Μαρία 

 υμμετείχαν οι μακιτριεσ: 

 Αναςτάςθ Χρυςάνκθ 

 Θρειϊτθ Ελζνθ 

 Κωνςταντινάρα Ελζνθ  

 Παγϊνθ Διμθτρα 

 

Τπεφκυνθ Κακθγιτρια: Θεοχαράτου Ευγενία 


