
 

 

 

1. Πρόβλημα: 
Πολλά παιδιά του σχολείου μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα.   

2. Εντολή: 

Να κατασκευάσουμε δημιουργίες χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα υφάσματα. Οι κατασκευές 
μας θα πουληθούν σε φιλανθρωπικό παζαράκι για οικονομική ενύσχιση της Επιτροπής Μαθητικής 

Πρόνοιας του σχολείου μας  

3. Προδιαγραφές για την κατασκευή:  

Να είναι αποτέλεσμα ανακύκλωσης μεταχειρισμένου υφάσματος. Να είναι απλή και εύκολη. Να 
έχει χαμηλό κόστος . Να είναι καλοφτιαγμένη και να μπορεί να πωληθεί. Να προάγει τη θετική 

σκέψη.  

3. Πώς θα το διερευνήσουμε: 

Υλικά: Τι είδους υφάσματα έχουμε στο  σπίτι μας  που δεν χρειαζόμαστε πια. Γνωρίζουμε  
επαγγελματίες που ασχολούνται με υφάσματα, οι οποίοι  θα μπορούσαν να μας παραχωρήσουν 

υφάσματα που δεν χρειάζονται.  

Κατασκευές: Παραδείγματα χρήσιμων και εύκολων κατασκευών με ύφασμα από τη 
καθημερινότητα μας, την αγορά, το σπίτι μας, το διαδίκτυο, τα περιοδικά κ.ά.  

Θετικά Μηνύματα: Μότο, Ρητά, Αποφθέγματα με θετικά μηνύματα. 

5. Αρχικές Ιδέες: 

 

 

6. Ανάπτυξη Καλύτερης Ιδέας: 

 

 



 

Πορεία Εργασίας: 

 

 

 

Δραστηριότητα Όνομα Μαθητή/τριας 

1. Οργάνωση του χώρου  

2. Πρόσκληση  

3. Πωλήσεις  

4. Είσπραξη των χρημάτων.  

5. Διαφήμιση της δράσης: 
- Έντυπη 
- Ηλεκτρονική (Facebook) 
- Ιστοσελίδα του σχολείου 
- Προφορική 

 

 

7. Οργανωση και Προγραμματισμός Δράσης 

Φιλανθρωπικό Παζαράκι Αγάπης 

 

Πρόσωπα από τα οποία πρέπει να πάρουμε άδεια για την υλοποίηση της 
δράσης μας (προφορικά ή γραπτώς): 

Σε ποιους καθηγητές/τριες μας ή άλλα πρόσωπα θα αποταθούμε για βοήθεια: 

Εκτός απο τα υφάσματα, ποιά άλλα υλικά θα χρειαστούμε και πως θα τα 
προμηθευτούμε.  

Κατάλληλη ημερομηνία και χώρος για υλοποίηση της δράσης μας: 

Πόσα θα πωλούμε την κάθε κατασκευή μας; 

Πότε θα αρχίσουμε την διμιουργία των κατασκευών πότε θα σταματήσουμε; 

Ποιοι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με τις παρακάτω δραστηριότητες: 



 

 

 

 

 

 

- Πως αξιολογώ τον τρόπο οργάνωσης - συμπεριφοράς - εργασίας; 

- Πέτυχε ο σκοπός της Δράσης μας; 

- Πως αισθάνομαι μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασα με την ομάδα μου; 

- Πως θα αξιοποιήσω την όλη εμπειρία που απέκτησα. 

 

8. Αξιολόγηση της Δράσης μας: 

 


