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ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
Πνιιά παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ πνύ βξίζθνληαη νη
γνλείο ηνπο, όηαλ εθείλα έξρνληαη ζην ζρνιείν. Μάιηζηα, αθόκα θαη ε ζπλήζεο αλαθνξά
νξηζκέλσλ όηη “είλαη ζηε δνπιεηά” είλαη θάηη αόξηζην θαη δε ζπλάδεη πάληα κε ηελ
αθνκνίσζε ησλ αλάινγσλ γλώζεσλ γηα ην πνύ αθξηβώο πάεη, ηη θάλεη εθεί, γηα πνην ιόγν
θιπ. Σν γεγνλόο απηό, πνπ παξαηεξήζεθε θαη θέηνο, νδήγεζε ζηελ απόθαζή καο γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο γύξσ απ’ ηα επαγγέικαηα.
Πξώηε καο ελέξγεηα ήηαλ κηα ζπδήηεζε κε ηα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ηεο νκάδαο γηα ηα
επαγγέικαηα ησλ γνληώλ ηνπο (ελζαξξύλνληαη λα πεξηγξάθνπλ όπσο κπνξνύλ) κε ζηόρν
λα αληηιεθζνύκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο γηα ην ζέκα
(ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο). Αθνινύζεζε ε παξαπνκπή ηνπο ζ’ απηνύο γηα
πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζην ζπίηη πξνθεηκέλνπ ηελ επόκελε κέξα θάζε παηδί λα
παξνπζηάζεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηηο θαηλνύξηεο πιεξνθνξίεο
πνπ έιαβε (αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο).

ηε ζπλέρεηα, κέζα από βηβιία, θνπθινζέαηξν θαη πνιιά παηδαγσγηθά θαη θηλεηηθά
παηρλίδηα, πξνζπαζήζακε λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα δηάθνξα επαγγέικαηα, εζηηάδνληαο
ηόζν ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θάζε επαγγεικαηία, όζν θαη ζηα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπ.
Οξηζκέλα από απηά, θάλεθε λα πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ
θαη γηα ην ιόγν απηό απνθαζίζακε λα πινπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο γύξσ
απ’ απηά.

Γπκλαζηήο: Πνηνο ν ξόινο ηνπ; Ση αθξηβώο ζεκαίλεη «γπκλάδνκαη»; Παξαθνινπζήζακε
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό κε πξνγξάκκαηα αεξόβηαο άζθεζεο γηα λα απαληήζνπκε ζηα
εξσηήκαηα απηά (λα κπνξνύλ ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ Η/Τ σο
κέζνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ) θαη ακέζσο κεηά μεθηλήζακε θη εκείο ηε γπκαζηηθή,
αθελόο κε ηα δηάθνξα κέιε ηνπ ζώκαηόο καο, αθεηέξνπ κε ηα όξγαλα γπκλαζηηθήο ηνπ
ζρνιείνπ καο (λα αλαπηύζζνπλ ηα παηδηά ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο). ηα παηδηά άξεζε πάξα
πνιύ ε αλάιεςε ηνπ ξόινπ ηνπ γπκλαζηή, πνπ έδηλε ηηο εληνιέο ζηελ ππόινηπε νκάδα
γηα ηελ εθγύκλαζή ηνπο. Δπίζεο, θηηάμακε από θειηδόι θαη θαπάθηα καξθαδόξσλ ηα
δηθά καο βαξάθηα γηα λα καο ζπληξνθεύνπλ ζηηο γπκλαζηηθέο καο αζθήζεηο.(λα
ρξεζηκνπνηνύλ πιηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο).

Τπάιιεινο γξαθείνπ: Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρακε ζπιιέμεη από ηα παηδηά πνπ
νη γνλείο ηνπο δνπιεύνπλ ζε θάπνην γξαθείν, αιιά θαη ηελ παξαηήξεζε εηθόλσλ ζε
δηάθνξα βηβιία γλώζεσλ, πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε ηη θάλνπλ ζπλήζσο νη
ππάιιεινη απηνί, θαζώο θαη πνηα αληηθείκελα ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο.
Οξγαλώζακε θαηόπηλ πνιιά ζεαηξηθά παηρλίδηα βαζηδόκελνη ζε όζα κάζακε θαη ζηα
πιαίζηα κηαο κεγάιεο νκαδηθήο δσγξαθηθήο κε πηλέιν (λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
δεκηνπξγνύλ από θνηλνύ) ηνπο ζρεδηάζακε κε βάζε ην πεξίγξακκα ησλ ζσκάησλ καο.

Αγξόηεο: Η ελαζρόιεζε κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θέληξηζε ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκό
ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ από ηελ πξώηε ζηηγκή. πκκεηείραλ ζε πνιιά ζεαηξηθά
παηρλίδηα, θαηά ηα νπνία κάδεςαλ ιαραληθά από ηνλ θήπν, ηάηζαλ ηα δώα, όξγσζαλ ηα
ρσξάθηα, έζπεηξαλ θιπ (λα αλαπηύζζνπλ δηάθνξεο γισζζηθέο θαη εθξαζηηθέο δεμηόηεηεο
κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε). Όζνλ αθνξά δε ην εηθαζηηθό θνκκάηη, ζπλαξκνιόγεζαλ
ζε θύιιν εξγαζίαο ην δηθό ηνπο ηξαθηέξ (καζαίλνπλ λα ζεηξνζεηνύλ) θαη δσγξάθηζαλ
έλα κεγάιν ιηβάδη κε ζηάρπα (εμάζθεζε ζηε ρξήζε ηνπ πηλέινπ).

Γηαηξόο: Πην νηθείνο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ ν ξόινο ηνπ γηαηξνύ ελζνπζίαζε
ηα παηδηά. Γηαβάζακε δηάθνξα βηβιία γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δνπιεηάο ηνπ, ηα εξγαιεία
ηνπ, ηε ρξεζηκόηεηα ησλ θαξκάθσλ όηαλ αξξσζηαίλνπκε , δίλνληαο ζηε ζπλέρεηα
έκθαζε ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζπλαληνύλ ζπλεζέζηεξα ηα παηδηά (παηδίαηξνο,
νδνληίαηξνο, νθζαικίαηξνο, θηελίαηξνο). Καηαζθεπάδνληαο ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ
ζεξκόκεηξν (εμάζθεζε ζην ζρεδηαζκό γξακκώλ) θαη ρξεζηκνπνηώληαο άιια αληηθείκελα
ηεο ηάμεο γηα εξγαιεία ηα παηδηά αλέιαβαλ κε επηηπρία ηόζν ην ξόιν ηνπ γηαηξνύ, όζν
θαη ηνπ αζζελή αληίζηνηρα. Δπηπξόζζεηα, κε ηελ ηερληθή ηνπ ζηέλζηι θηηάμακε ηελ
αθηηλνγξαθία ηνπ πνδηνύ καο (λα καζαίλνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα
δσγξαθίδνπλ).

Η ζεκαηηθή απηή ελόηεηα νινθιεξώζεθε κε ην αλέβαζκα κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
κε ζηηγκηόηππα από ηελ αγξνηηθή δσή. ηελ απόθαζή καο απηή νδεγεζήθακε από ηνλ
έληνλν ελζνπζηαζκό ησλ παηδηώλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ηεο
ελόηεηαο. Έηζη, θαηαζθεπάζακε ηα ζθεληθά καο, κνηξάζακε ξόινπο, μεθηλήζακε ηηο
πξόβεο θαη κε κηα πξόζθιεζε-παδι θαιέζακε ηνπο γνλείο καο θαη ινηπνύο αγαπεκέλνπο
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξνπζηάζνπκε όια όζα έρνπκε κάζεη. Η παξάζηαζε ζηέθζεθε κε
επηηπρία θαη ηα παηδηά απόιαπζαλ γηα κηα αθόκα θνξά ην ξόιν ηνπ αγξόηε!
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