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  Πρϊτθ εργαςία τθσ τάξθσ ιταν να προτείνουμε δυο 

βιομθχανίεσ που κα μασ άρεςε να αςχολθκοφμε και θ περιγραφι τθσ 

διαδικαςίασ παράγωγθσ. 

Στο επόμενο μάκθμα μασ  φτιάξαμε τουσ κανόνεσ λειτουργιάσ τθσ 

ομάδασ και τισ ποινζσ-τιμωρίεσ που κα μπορεί να υποςτεί κάποιοσ με 

μθ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά. 

Στισ 18/11/14 ζγινε θ ψθφοφορία τθσ βιομθχανίασ που κζλαμε να 

αςχολθκοφμε. Αφοφ οι μακθτζσ τθσ τάξθσ πρότειναν τισ βιομθχανίεσ και 

εξιγθςαν τουσ λογοφσ μετά από ψθφοφορία θ βιομθχανία μπιςκότων 

κζρδιςε με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. 

Αμζςωσ μετά πιάςαμε δουλεία και κάναμε ζρευνεσ για 

μπιςκοτοβιομθχανίεσ. Αφοφ κάναμε όλοι αυτι τθν εργαςία 

αποφαςίςαμε τουσ διευκυντικοφσ ρόλουσ. Στο επόμενο μάκθμα 

ακλοφκθςε θ επιλογι λογοτφπου όπου μετά από ψθφοφορία θ τάξθ 

μασ αποφάςιςε να αναδείξει ότι το τελικό λογότυπο κα ιταν το: 

Prima…τρωσ ζνα θεσ και δεφτερο!  

Αφοφ περάςαμε από όλα αυτά τα ςταδία ιρκε θ ϊρα τθσ υλοποίθςθσ 

των κακθκόντων του ρόλου μασ. 

Μετά από καιρό ζγινε καταιγιςμόσ ιδεϊν για τθ καταςκευι μακζτασ τθσ 

βιομθχανίασ μασ και όλοι μασ προτείναμε υλικά… 



Αφοφ πιγαμε τα υλικά ςτθ τάξθ ςυηθτιςαμε για τισ οδθγίεσ 

καταςκευισ τθσ μακζτασ. Αποφαςίςαμε τα κτιρια και τισ διαςτάςεισ 

που κα ζχει αυτι θ μακζτα και όλοι ανζλαβαν τθ καταςκευι ενόσ 

κτθρίου. 
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