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Αποποίηση Ευθύνης: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εντύπου 

δεν αποτελεί και υιοθέτηση του περιεχομένου  που αντικατοπτρίζει  τις θέσεις των δημιουργών του, και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων του εντύπου 

αυτού. 
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1. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREATEskills 
 

1.1 Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να υλοποιήσει καινοτόμες 

πρακτικές στην διδασκαλία και μάθηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, δηλ. εργαλεία και 

μεθοδολογίες για την  ίδρυση σχολικών τάξεων STEM, που να βελτιώνουν την ποιότητα και τη 

συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας, και ειδικότερα αφορούν την ελκυστικότητα των μαθημάτων 

STEM. 

Αυτός είναι και ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της βασικής δράσης «Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών» (KeyAction "Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices"), ως στρατηγική εταιρική σχέση προώθησης της καινοτομίας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Το STEM είναι το ακρωνύμιο για τις γνωστικές περιοχές της Επιστήμης (Science), της 

Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) και των Μαθηματικών (Mathematics).  

Το STEM εστιάζει  στην γνώση, τις έννοιες και τις πρακτικές των αντίστοιχων αντικειμένων του και 

στον τρόπο με τον οποίο η γνώση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη για την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτούνται στο STEM αποτελούν βασικό στοιχείο για τον πολίτη του 21ου αιώνα. 

Μέσω των πρακτικών δραστηριοτήτων και βασισμένο στη λογική της Θεωρίας Κοινωνικής Μάθησης, 

το πρόγραμμα CREATEskills, θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών του 21ου 

αιώνα. Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 6-12 ετών, 

δάσκαλοι, γονείς και διευθυντές σχολείων. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσεγγίσει δευτερευόντως 

μια ευρύτερη κοινότητα όπως αυτή των Ερευνητών και των Επιστημονικών Οργανώσεων, 

καθιερώνοντας μια γέφυρα μεταξύ των σχολείων και των εργασιακών περιβαλλόντων.  

Το CREATEskills θα αναπτύξει, θα υλοποιήσει και θα δοκιμάσει πιλοτικά μια Μεθοδολογία 

Εκπαίδευσης STEM στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 

Εργαλειοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό για τον δάσκαλο και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που 

περιλαμβάνει ένα Εικονικό «Δωμάτιο Δασκάλων», μια Εικονική Βιβλιοθήκη πηγών και μια Συλλογή 

Εικόνων από δραστηριότητες τύπου «Κάντο μόνος σου» που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι 

μαθητές με την οικογένειά τους στο σπίτι.   

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα θα συμβάλει στο τρέχον Ευρωπαϊκό σχολικό 

πλαίσιο της ΕΕ:  

 Προωθώντας διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω της συνεργατικής ανάπτυξης 

και εφαρμογής μιας STEM μεθοδολογίας για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Εργαλειοθήκη). 

 Ενισχύοντας την συμμετοχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στην πειραματική εκπαίδευση 

μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και χρήσης των δραστηριοτήτων της Εργαλειοθήκης και μέσω 

της ουσιαστικής συμμετοχής τους στις ποικίλες δραστηριότητες του προγράμματος.  
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 Προωθώντας την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες του 21ουαιώνα από την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (Εργαλειοθήκη, δραστηριότητες «Κάντο μόνος σου»). 

 Βελτιώνοντας το κίνητρο των ευρωπαίων μαθητών στην απόκτηση επιστημονικής και 

επαγγελματικής κουλτούρας, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε συναρπαστικές 

δραστηριότητες που έχουν ισχυρή επιστημονική και παιδαγωγική συνιστώσα και μέσω της 

επαφής τους με επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή τους 

εργασία. 

 Συμβάλλοντας στην μείωση της πρώιμης σχολικής διαρροής σε διεθνές επίπεδο, ως 

αποτέλεσμα της ενίσχυσης του κινήτρου εκπαίδευσης και μιας ευρύτερης προοπτικής 

επαγγελματικής ή επιστημονικής σταδιοδρομίας, με έμφαση μάλιστα στην προώθηση και των 

γυναικών στα STEM επαγγέλματα και επιστήμες. 
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1.2 Σχετικά με την  ενίσχυση της ελκυστικότητας των μαθημάτων STEM  

“Η εκπαίδευση έχει κυρίαρχο ρόλο στις ανάγκες της μελλοντικής κοινότητας”. 

 

Πολλές μελέτες του ΟΟΣΑ έδειξαν1ότι η εκπαίδευση έχει καθοριστικό αντίκτυπο στη βελτίωση της 

κοινωνικής προόδου και της ευημερίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης αρμοδιοτήτων και δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου έξι εκατομμύρια νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο κάθε 

χρόνο (14% όλων των μαθητών)2. Επομένως, υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης της Εκπαίδευσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη κοινωνία και τις προκλήσεις για τους μελλοντικούς επαγγελματίες 

- προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

Τα αντικείμενα STEM αποτελούν κύριους εκπαιδευτικούς τομείς στην Ευρώπη και βρίσκονται στο 

επίκεντρο των μελλοντικών αναγκών. Ενισχύοντας το ενδιαφέρον των νέων για επαγγελματικές 

σταδιοδρομίες στην έρευνα και σε συναφείς τομείς, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανού να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογικές αλλαγές στην 

Ευρώπη. 

Στον σύγχρονο κόσμο, η πληροφορία και η γνώση αυξάνονται με τόσο αστρονομικούς ρυθμούς, ώστε 

να μην επαρκεί πλέον η διδασκαλία ιδεών και αντικειμένων χωρίς παράλληλα την διδασκαλία της 

εφαρμογής τους στην πραγματική ζωή.  Τα σχολεία πρέπει να προσαρμόσουν και να αναπτύξουν 

νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης που αντικατοπτρίζουν έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο 

σκοπός του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους μαθητές του για μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά 

εργασίας, κι επομένως τα σχολεία θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη γνώση και τις ικανότητες 

που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. 

Η δημοσίευση του ΟΟΣΑ με τίτλο “Skills for Social Progress: the power of social and emotional skills” 

("Δεξιότητες για την κοινωνική πρόοδο: η δύναμη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων") 

δείχνει τη σημασία για τα παιδιά να αναπτύξουν ένα ισορροπημένο σύνολο γνωστικών, κοινωνικών 

και συναισθηματικών ικανοτήτων για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις και τα 

προσκόμματα του 21ου αιώνα. Η έρευνα επισημαίνει ότι όχι μόνο οι δάσκαλοι αλλά και οι γονείς 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων των παιδιών μέσω της προώθησης ισχυρών σχέσεων και πραγματικών πρακτικών 

μαθησιακών εμπειριών πραγματικής ζωής. Μια πρώιμη επένδυση σε κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων γνωστικών δεξιοτήτων στο μέλλον και κατά 

συνέπεια στη μείωση των εκπαιδευτικών διαφορών, των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων σε νεαρή ηλικία θέτει τη βάση για το μέλλον. 

Σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος, είναι για τους νέους μας, σημαντικότερο από 

ποτέ, να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν 

σύνθετα προβλήματα, να συλλέγουν και να αξιολογούν τα στοιχεία και να κατανοούν τις πληροφορίες. 

Αυτές είναι οι διαφορετικές ικανότητες που αποκτούν οι μαθητές μέσω των αντικειμένων STEM. 

Εισάγοντας τα αντικείμενα αυτά από πρώιμη ηλικία και κάνοντάς τα ευχάριστα και ενδιαφέροντα για 

                                           
1βλ.“The Social Outcomes of Learning in 2010” 
2http://ec.europa.eu/news/culture/110202_en.htm 
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τους μαθητές, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση των θεμελίων των μελλοντικών σπουδών 

τους και του επαγγελματικού τους πεδίου. 

Όπως προαναφέραμε, το έργο CREATEskills είναι καινοτόμο με τους εξής τρόπους: 

 Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση αφού βασίζεται στη χρήση μιας καινοτόμου 

προσέγγισης των STEMαντικειμένων, επινοεί διδακτικά εργαλεία, και επιμορφώνει σε αυτά 

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

υιοθετώντας διεπιστημονική προσέγγιση.. 

 Αναπτύσσει μια Εργαλειοθήκη STEM και μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον εμπλουτισμό των Σχολικών Προγραμμάτων των χωρών της ΕΕ 

(διεπιστημονικότητα). 

 Αναπτύσσει δραστηριότητες με την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, των 

μαθητών και των γονιών, δίνοντας έμφαση στις αξίες της ΕΕ και την διαπολιτισμική κατανόηση 

– με απευθείας συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των μαθητών, των γονιών, της 

επιστημονικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. 

 Αντιμετωπίζει σχετικά θέματα όπως η εκπαίδευση STEM, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, η 

κοινωνική μάθηση, η εμπλοκή και η συμμετοχή μαθητών, δασκάλων και γονέων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αναζητώντας κοινές λύσεις για αμοιβαία προβλήματα. 

 Προτείνει μια νέα προσέγγιση, με δραστηριότητες που προωθούν τη διάδοση και αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων από τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ. Όλα τα παραγόμενα του έργου 

μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα σχολεία και χώρες και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε 

όλα τα διαθέσιμα υλικά. Επιπλέον οι δραστηριότητες 

  έχουν μεταφραστεί σε 5 διαφορετικές γλώσσες δηλ. στα αγγλικά και στις 4 γλώσσες των 

εταίρων (Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ελληνικά & Λιθουανικά). 

 Υιοθετεί κοινωνικές προσεγγίσεις μάθησης (παρατήρηση, μοντελοποίηση,  επαγγελματική 

εκπαίδευση, αυτορρύθμιση και αποτελεσματικότητα) με την επέκταση των ρόλων και τους 

ορισμούς της δημιουργικότητας (ευελιξία, ευελιξία, ευελιξία, επεξεργασία, διεπιστημονική 

σκέψη, κίνητρο και επιμονή) που υπογραμμίζουν περαιτέρω την καινοτόμο πτυχή αυτού του 

έργου. 
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2. Καινοτόμες Πρακτικές 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα της διδασκαλίας και της εκμάθησης 

καινοτόμων πρακτικών STEM με βάση τις πιο σύγχρονες εξελίξεις  στοSTEM στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 

Όσον αφορά το STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στις τέσσερις χώρες-εταίρους, οι 

συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι πραγματικά σημαντικό να δοθεί προσοχή σε θέματα όπως: 

εισαγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών, χρήση νέων τεχνολογιών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών με 

συγκεκριμένα μαθήματα εστιασμένα στη διδασκαλία STEM. Λόγω αυτού, σε αυτό το κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται οι πιο καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση STEMκαι παρουσιάζονται 

οι βέλτιστες πρακτικές από κάθε χώρα. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης STEM. 

2.1. Μεθοδολογικές στοιχεία της διδασκαλίας STEM 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που αφορά το STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

επικεντρώνεται στη μεθοδολογική αλλαγή που απαιτείται για την επίτευξη πραγματικού 

μετασχηματισμού σε αυτά τα θέματα. Απαιτείται μια αλλαγή που θα παρακινεί τους μαθητές να 

ακολουθήσουν το μονοπάτι που οδηγεί στην επιστημονική κατάρτιση, την τεχνολογία, τη μηχανική ή 

τα μαθηματικά. 

Είναι σημαντικό η εκπαίδευση STEMνα ξεκινάει από το νηπιαγωγείο, λόγω της δυνατότητας 

εφαρμογής της στην καθημερινή ζωή και της σημασίας της  για το μέλλον του σπουδαστή. Επιπλέον, 

τα αντικείμεναSTEM προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της φυσικής 

περιέργειας των παιδιών. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο του STEM θεωρείται πολύ σημαντικό 

για το παρόν και το μέλλον των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ώρες των μαθημάτων δεν 

είναι αρκετές και ο τρόπος διδασκαλίας του STEM δεν κινητοποιεί τους μαθητές. 

Για να γεφυρωθεί το χάσμα, η έρευνά μας έδειξε ότι: 

 Είναι πολύ χρήσιμο να εφαρμοσθούν ενεργητικές μεθοδολογίες όπως: η μάθηση που 

βασίζεται στην έρευνα (Research based learning), η μάθηση που βασίζεται στο έργο (Project 

based learning)  και η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων (Problem based 

learning) 

 Πρέπει να ενσωματωθεί η κριτική σκέψη και η συνεργασία σε ομάδες. 

 Πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματικά στοιχεία (πειράματα, επισκέψεις κ.λπ.), που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν, όπως: στα καθήκοντα που βασίζονται στην αυθεντική μάθηση,  

διαδραστικές αναθέσεις και δραστηριότητες, πολιτιστικές επισκέψεις και εκδρομές. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η έλλειψη πόρων που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή 

αυτών των μεθοδολογιών στις αίθουσες διδασκαλίας. Γενικά, οι πόροι (υποδομές, εργαστήρια) είναι 

περιορισμένοι. Τα σχολεία δεν διαθέτουν τους δικούς τους χώρους για την ανάπτυξη αντικειμένων 

STEM με μεθοδολογίες που βασίζονται στον πειραματισμό. 

Υπό αυτή την έννοια, μια βασική απάντηση για την ανάγκη αποτελεσματικής εκπαίδευσης STEM είναι 

ο ρόλος των στρατηγικών ενεργητικής μάθησης, των μεθοδολογιών διδασκαλίας της τεχνολογίας και 

των κοινωνικών δικτύων. 
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2.2. Προώθηση στρατηγικών διδασκαλίας στην επιμόρφωση των δασκάλων  

Οι παραπάνω σύντομες συστάσεις υποδηλώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για καθηγητές που θα φέρουν 

αυτά τα στοιχεία στην τάξη και θα εισαγάγουν τους μαθητές τους στο θέμα STEM. Στην έρευνα που 

πραγματοποίησε η κοινοπραξία CREATEskills, υπάρχει ένα χάσμα στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στο STEM: οι δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουν πιο δημιουργικές και ελκυστικές 

στρατηγικές διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους για να προωθήσουν το STEM στους 

σπουδαστές τους. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται νέες δεξιότητες και διαφορετική προσέγγιση για τη 

διδασκαλία του STEM, προκειμένου να μειώσουν την ανεπαρκή επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, η οποία 

αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Με βάση αυτά, παραθέτουμε εν συντομία τους κύριοι "πυλώνες" που πρέπει να υιοθετηθούν: 

 

1. Συνεργατικός σχεδιασμός μαθήματος 

Η συνεργατικότητα είναι μια στρατηγική διδασκαλίας που λειτουργεί καλά σε μεγάλες εργασίες μιας  

και μπορεί να υλοποιηθεί μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών . Ο σχεδιασμός του μαθήματος 

επιτρέπει την διαθεματική διδασκαλία, δηλαδή μια διδασκαλία που υπερβαίνει τα όρια μιας θεματικής 

περιοχής, βελτιώνει τη διαδικασία διδασκαλίας και τη μάθησης και εξαλείφει περιττό φόρτο εργασίας 

στο σχεδιασμό και την προετοιμασία.  

Για την προώθηση της συνεργασίας δημιουργεί νέα καθήκοντα,  υλοποιώντας νέες τεχνικές 

διδασκαλίας. 

 

2. Διεπιστημονικές Εργασίες 

Το κύριο κίνητρο των δασκάλων για να εκπαιδευτούν στο STEM είναι, όπως δηλώνουν, η εφαρμογή 

του σε προβλήματα της καθημερινής ζωής, μια πτυχή που οι μαθητές  είναι δύσκολο να αντιληφθούν. 

Θα ήταν επομένως ενδιαφέρον να αναδειχθούν η εμπειρία και οι πρακτικές STEM που συνδέουν 

μεταξύ τους διαφορετικά γνωστικά πεδία. Γι’ αυτό είναι σημαντική όχι μόνο η συνεργασία μεταξύ των 

δασκάλων που υλοποιούν STEM αλλά και μεταξύ δασκάλων διαφορετικών ειδικοτήτων.  

Να προτείνει μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές να χρειαστεί να συνδυάσουν διαφορετικά 

μαθήματα: π.χ. μαθηματικά με τέχνες ή επιστήμη με μουσική.  

 

3. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών  

Οι δάσκαλοι της βαθμίδας του Δημοτικού δεν έχουν επαρκή επιμόρφωση ώστε να μπορούν να 

εισάγουν και να εφαρμόσουν στην τάξη διδασκαλία STEM ή άλλες πιο σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Οι καθηγητές, όμως, και οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης είναι πιο 

συνειδητοποιημένοι με τις σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας STEM που εισάγονται όχι μόνο από 

το ερευνητικό πεδίο αλλά και από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Η Επιμόρφωση μπορεί να βασισθεί σε διδακτικές προσεγγίσεις όπως: διδασκαλία βασισμένη στο 

ερώτημα, παίγνιο-κεντρική διδασκαλία, δημιουργική εκπαίδευση, διδασκαλία βασισμένη σε Project, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 



Εργαλειοθήκη – Οδηγός Δασκάλου 

   7 
 

4. Καλές πρακτικές και ιδέες για την τάξη. 

Ένα από τα αιτήματα των δασκάλων είναι η συνεχής επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Το φάσμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι πολύ ευρύ. Μια καλή αρχή μπορεί να γίνει με 

την πληροφόρηση/ενημέρωση των  δασκάλων για  «καλές πρακτικές» που εφαρμόζονται στην 

περιοχή του STEM και για συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής του STEMστην τάξη. 

 Δυναμική ομάδας 

 Αναστοχασμός και συζήτηση σε μικρές και μεγάλες  ομάδες  

 Ομαδικές δραστηριότητες 

 Ομαδικές έρευνες για επιστημονικές εργασίες 

 Πολιτιστικές δραστηριότητες 

 

 

5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών: Διδακτικά Εργαλεία 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών αναφέρονται συχνά από τους δασκάλους, επειδή 

έχουν την δυνατότητα να ενσωματώνονται στη διδασκαλία και να την υποβοηθούν σημαντικά. 

Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και για την διαρκή επιμόρφωση των δασκάλων. 

Από την μία πλευρά θα ήταν ενδιαφέρον για τους δασκάλους να επιμορφωθούν σε διαφορετικούς 

τρόπους ενσωμάτωσης της τεχνολογίας μέσα στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών. 

Θα ήταν θετικό για τους δασκάλους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία 

της πληροφορικής και των υπολογιστών στη διαρκή τους επιμόρφωση. 

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα και οι δικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες είναι καλά παραδείγματα με 

μεγάλη προσφορά στην επιμόρφωση των δασκάλων. 

 

6. Μεγαλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές  

Πολλοί δάσκαλοι δεν γνωρίζουν τα ενδιαφέροντα  και τις προσδοκίες των μαθητών τους. Επομένως, 

αν καταφέρουν να συνδέσουν τη διδακτική δραστηριότητα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν το κίνητρό των τελευταίων για το μάθημα. 

 

Είναι χρήσιμο για τους δασκάλους να υλοποιήσουν δραστηριότητες που θα εμπλέκουν τους 

μαθητές τους στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αποτίμηση των αντικειμένων STEM. 

 

7. Χρήση άλλων χώρων για τη διδασκαλία STEM 

Ένα από τα κύρια αιτήματα των δασκάλων αφορά αίθουσες και υποδομές, διότι πολλοί δεν έχουν 

πρόσβαση σε εργαστήρια ή συγκεκριμένους χώρους πειραματικής διδασκαλίας. Επιπλέον αυτής της 

ανάγκης (σε σχέση με τη βαρύτητα που οι χώροι έχουν στην ενίσχυση και τη μάθηση μέσω STEM) 

υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που οι δάσκαλοι πρέπει να συμπεριλάβουν: 
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 Να χρησιμοποιούν τον χώρο της αίθουσας τους. Μια ιδέα θα ήταν να δημιουργήσουν και να 

ονομάσουν μια γωνιά σε αυτόν ως «Γωνιά SΤEM» στον οποίο οι μαθητές θα μπορούν να 

βρουν υλικά για να πειραματιστούν (οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τη γωνιά ως 

ομάδες). 

 Να χρησιμοποιούν άλλους χώρους του σχολείου, όπως την αυλή ή το γυμναστήριο (ή 

άλλους χώρους που είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη των πειραμάτων). Το να αλλάξουν οι 

μαθητές χώρο μάθησης μπορεί να είναι κίνητρο μάθησης για αυτούς.  

 Να χρησιμοποιούν υλικά για πειραματισμό που είναι εύκολο να βρεθούν όπως μπουκάλια, 

νερό, κατασκευαστικά κομμάτια. 
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2.3. Καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης STEM  

Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, βρίσκουμε μερικές καινοτόμες προτάσεις για τη διδασκαλία STEM 

στις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της Ισπανίας, σχεδιάζεται ένα πλάνο 

πάνω στη λογικο-μαθηματική δεξιότητα  που προωθεί την ενσωμάτωση πληροφοριών και 

Τεχνολογιών Επικοινωνίας στα σχολεία. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα εργαστήρια που 

δημιουργήθηκαν από τα πανεπιστήμια για να παρουσιάσουν την επιστήμη και την τεχνολογία με 

ελκυστικό τρόπο, καθώς και ένα πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην τάξη.  

 Στην Ελλάδα, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά καινοτόμα  προγράμματα σχετικά με το STEM 

περιλαμβάνουν τον Σχολικό Κήπο Μου που προωθεί την κηπουρική και τις Φυσικές Επιστήμες. 

Επίσης, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου διδάσκεται η Επιστήμη μέσω του Θεάτρου – 

συνδυάζοντας τη μάθηση STEM με στοιχεία των Τεχνών. Μερικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε 

συνδυασμό με Κέντρα Φυσικών Επιστημών και υποστηρίζονται από πρωτοβουλίες (κατασκευές, 

εργαστηριακές διδασκαλίες, πρακτικές εφαρμογές) στις Φυσικές Επιστήμες και στην εφαρμογή τους 

στην καθημερινότητα. 

Στη Λιθουανία αναπτύσσονται προγράμματα που προωθούν το STEAM εισάγοντας τεχνολογίες με 

τις οποίες οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν. Αρκετά προγράμματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

αναπτύσσονται επίσης σε σχέση με καθένα από τα αντικείμενα του STEAM. Τέλος, το πρόγραμμα 

MARCH (Make Science Real in Schools) αναπτύχθηκε για να καθοριστούν καλές πρακτικές και 

μεθοδολογίες που συνδυάζουν το STEM.  

Στην Πορτογαλία εφαρμόστηκε ο πρώτος κύκλος Προγραμματισμού του Δημοτικού Σχολείου που 

στόχευσε όχι μόνο στο να διευκολύνει τους μαθητές με δεξιότητες πληροφορικής αλλά και να 

βελτιώσει την ανάγνωσή τους, τις δεξιότητες έκφρασης και γραφής. Επιπλέον στο παρόν πρόγραμμα 

έχει αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα για να προσδώσει στα κέντρα αυτονομία σε σχέση με τα 

παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, πριν λίγα χρόνια δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για να 

εισάγει την τεχνολογία στα κέντρα που ονομάζονται EduLabs Project. 

Όλα μαζί προτείνουν μια σειρά καινοτόμων προσεγγίσεων για να δουλευτεί το STEM στα σχολεία 

όπως: 

 

1. Γιορτές Φυσικών Επιστημών 

Μια γιορτή Φυσικών Επιστημών είναι ένας τρόπος για τους μαθητές να ρωτήσουν για πράγματα που 

τους ενδιαφέρουν και μέσω των οποίων πρέπει να αναζητήσουν απαντήσεις για να ικανοποιήσουν 

την περιέργειά τους. Οι μαθητές μαθαίνουν την επιστημονική μέθοδο για να αποδείξουν την υπόθεσή 

τους ή για να την απορρίψουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν με έναν ειδικό ή να 

καθοδηγηθούν από έναν μέντορα, να δουλέψουν σε ομάδες ή και μόνοι τους. Η δυνατότητα να 

διαλέξουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν τους βοηθά να μείνουν προσηλωμένοι και 

ενεργοποιημένοι.   

Στη γιορτή των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν το STEM από διάφορες 

πλευρές: μαθαίνουν πως γεννιούνται τα κοτόπουλα, μελετούν την οπτικοποίηση της λειτουργίας του 

εγκεφάλου ή τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κινητοποιηθούν οι 

μαθητές στις συναρπαστικές επιστήμες. 
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2. Ολυμπιακοί Αγώνες STEM 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες STEM ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον των μαθητών στις πρακτικές των Φυσικών 

Επιστημών και της Μηχανολογίας. Βελτιώνει τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους στην 

πραγματοποίηση πειραμάτων, την αυτονομία και την κριτική σκέψη. Προωθεί το περιεχόμενο STEM, 

την εφαρμογή του στην τάξη και ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοήσουν τον σχεδιασμό και τις 

προκλήσεις του STEM.  

 

3. Συντονιστής STEM  

Οι συντονιστές ενθαρρύνουν την εφαρμογή των νέων και πιο αποτελεσματικών διδακτικών 

πρακτικών. Είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη και 

καθοδήγηση στους δασκάλους. Υποστηρίζουν την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχετικά με την επιμόρφωση των δασκάλων και ενθαρρύνουν τη χρήση 

των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 

4. Μαθαίνοντας τις Φυσικές Επιστήμες μέσω του Θεάτρου  

(Learning Science through Theatre) 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας οι μαθητές δημιουργούν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μια θεατρική 

παράσταση σχετική με την επιστήμη, μαθαίνοντας την επιστήμη με δημιουργικό τρόπο. Οι 

συγκεκριμένοι στόχοι της δραστηριότητας – που έχουν σαν κεντρικό άξονα τη διαθεματικότητα των 

Επιστημών με τις Τέχνες και στοχεύουν στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών στις 

Επιστήμες- εμπλέκουν και τους μαθητές και τους δασκάλους. Ειδικότερα, μέσω αυτής της 

δραστηριότητας, οι μαθητές κατανοούν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα, αναπτύσσουν ένα 

αίσθημα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς, συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση των 

επιστημονικών εννοιών και αναπτύσσουν ικανότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης.  

Επιπροσθέτως, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες διάχυσης και στις πρωτοπόρες δράσεις για την 

προώθηση και την υποστήριξη της θεατρικής παράστασης, θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω 

γεφύρωση του σχολείου με την κοινωνία και σε προσωπικό επίπεδο θα αναπτύξουν τις κοινωνικές 

και πρωτοποριακές δεξιότητες. Παράλληλα, οι δάσκαλοι εμπλέκονται σε διαδικασίες επαγγελματικής 

εξέλιξης μέσω της συνεργασίας τους και της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού.  

 

5. Ο Σχολικός μου Κήπος 

Ο κύριος σκοπός αυτής της καινοτόμου δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιήσει ένα ευρύ ηλικιακό 

εύρος μαθητών στην οικολογική σχολική κηπουρική και καλλιέργεια φυτών και/ή να αναπτύξει μια 

βιώσιμη οικολογική κουλτούρα. Στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να σκεφτούν και να 

δράσουν σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες μέσα σε μια βιώσιμη κοινωνία που είναι σε αρμονία με τη 

φύση και σέβεται τη σύγχρονη τοπική και διεθνή αγροτική οικονομία και τις υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες.   

Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση της γεωργίας και της οικολογικής κηπουρικής στην τάξη βοηθά τους 

μαθητές να καταλάβουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και το πως 

καλλιεργείται το φαγητό. Επίσης, η γεωργία και η σχολική κηπουρική προάγει την ευαισθητοποίηση 
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για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, βοηθά τους μαθητές να τελειοποιήσουν τις έννοιες STEM και εκθέτει 

τους πολίτες στα γεωργικά επαγγέλματα.  

 

6. Μάθημα "PHYSICA” 

Η σειρά μαθημάτων "PHYSICA" αναπτύσσεται μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων και ανά 

διδακτική ενότητα. Στοχεύει στη συναισθηματική ανάπτυξη και δημιουργική μάθηση μέσω των Καλών 

Τεχνών, με την πρώιμη αναγνώριση και ενδυνάμωση των μαθητών σε συγκεκριμένες τάσεις (ή 

αποκλίσεις) των διδακτικών αντικειμένων του STEM. Επιπροσθέτως, οι εργαστηριακές 

δραστηριότητες και κατασκευές με εφαρμογή της ρομποτικής, των φυσικών επιστημών, της μουσικής, 

της γεωλογίας –γεωγραφίας και τεχνολογίας- παρουσιάζονται στη γιορτή φυσικών επιστημών που 

είναι ανοιχτή στο κοινό. 

 

7. Εργαστήρια για Μάθηση  

Τα εργαστήρια αποτελούν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις διάχυσης για να ενσωματωθεί οι νέες 

τεχνολογίες στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν πρεσβευτές που, αφού κληθούν από τα 

σχολεία, οργανώνουν εργαστήρια και επιμορφωτικές περιόδους για τους δασκάλους. Όλες οι 

επιμορφωτικές περίοδοι και εργαστήρια επιτρέπουν στους δασκάλους και στα σχολεία να 

αποκτήσουν τα καλύτερα και πιο κατάλληλα εργαλεία και πόρους για να εφαρμόσουν τα σενάρια των 

Εργαστηρίων της Μελλοντικής Τάξης.   

Τα σχολεία μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις 

υποβάλουν στην πλατφόρμα eTwinning της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα Εργαστήρια της 

Μελλοντικής Τάξης ξεκίνησαν το 2010.  

 

8. Λογικο-μαθηματικό πρόγραμμα 

Αυτό αποτελείται από ένα πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία που αναπτύσσει τις διαφορετικές 

δεξιότητες των μαθητών σχετικά με τη λογική και τα μαθηματικά, όπως οι διανοητικές διεργασίες του 

συμπεράσματος και της επαγωγής ή η επίλυση προβλημάτων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας 

προσφέρει ένα μοντέλο που τα σχολεία θα συμπληρώσουν και στο οποίο περιέχονται οι στόχοι και 

οι τρόποι μέτρησης της βελτίωσης της μαθηματικής ικανότητας.  

 

9. Το πρόγραμμα TECHMI 

Αυτό το πρόγραμμα έχει την προοπτική να εξαλείψει τα φυλετικά στερεότυπα στα μαθήματα STEM 

όπου η επιστήμη, τα μαθηματικά, η μηχανολογία και η τεχνολογία είναι πιο διασκεδαστικά και 

δημιουργικά από όλους τους τεχνολογικούς πόρους που χρησιμοποιούμε σήμερα. Το πρόγραμμα 

έχει τη συνεργασία γυναικών μηχανικών ηλικίας 22-26 χρόνων που επιβλέπουν τα διάφορα σχολεία 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βοηθούν τους μαθητές να το αναπτύξουν.  
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10. Φτιάξτε και Μάθετε 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην προσέγγιση της Μάθησης μέσω Project. Δημιουργήθηκε με σκοπό να 

δημιουργήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μαθητών στις περιοχές του STEM, ενεργοποιώντας 

δεξιότητες όπως λογική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία και ομαδική εργασία, κριτική ανάλυση 

και επίλυση προβλημάτων. Από τη μία μεριά, το πρόγραμμα επιμορφώνει τους δασκάλους να 

χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες και τους επιτρέπει να κάνουν τα μαθήματα STEM πιο 

διασκεδαστικά. Από την άλλη μεριά, αναπτύσσονται δραστηριότητες με παιδιά 8-12 ετών στην τάξη 

και έξω από αυτήν για να ενεργοποιήσει τη λογική και δημιουργική σκέψη τους με δραστηριότητες 

STEM. 

  



Εργαλειοθήκη – Οδηγός Δασκάλου 

   13 
 

3. Καινοτόμος μεθοδολογία STEM – Εργαλειοθήκη 
«Εργαλεία για Κοινωνική Μάθηση STEM» 

Η εργαλειοθήκη «Εργαλεία για Κοινωνική Μάθηση STEM παρουσιάζει μια ομάδα 41 δραστηριοτήτων 

STEM, δυναμικές ασκήσεις, παιχνίδια και ομαδικά πειράματα, βασισμένα σε μια ενεργή και 

συμμετοχική εκπαιδευτική μεθοδολογία χρησιμοποιώντας την επιστήμη. Στοχεύει στην κάλυψη κενών 

και αναγκών που καθορίζουν οι δάσκαλοι και παρέχει επίσης νέες ιδέες/παρεμβάσεις για να 

δουλέψουν αυτό το αντικείμενο με τους μαθητές.  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε μια περίληψη των 41 δραστηριοτήτων STEM με συνδέσμους που 

οδηγούν στην ολοκληρωμένη περιγραφή τους και εξηγώντας τον τρόπο εφαρμογής τους σταδιακά. 

3.1. Δραστηριότητες που αναπτύσσουν και προάγουν την ελκυστικότητα του STEM 

Οι 41 δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται ηλικιακά με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Για μαθητές 6 -9 χρονών: 8 δραστηριότητες, από την δραστηριότητα 1 έως και την 8 

 Για μαθητές 10-12 χρονών: 29 δραστηριότητες, από την δραστηριότητα 9 έως και την 37 

 Για μαθητές όλων των ηλικιών: 4 δραστηριότητες, από την δραστηριότητα 38 έως και την 41. 

 

 

3.1.1. Ηλικίες 6-9 ετών. 

 

Δραστηριότητα 2 

Όνομα Δραστηριότητας Μαθηματικά μοντέλα εργασίας για γραμμές και γωνίες 

Περίληψη 

Να δημιουργήσετε ένα μοντέλο εργασίας στην τάξη χρησιμοποιώντας ξυλάκια και 
πλαστελίνες για να σχηματίσουν οι μαθητές παράλληλες και κάθετες γραμμές, 
καθώς και τους τρεις τύπους γωνιών που μελετήθηκαν: ορθή, οξεία και αμβλεία. 

Ομάδα - Στόχος 6 - 9 ετών 

Διάρκεια Περίπου 1 διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UgGK1e 

  

Δραστηριότητα 1 

Όνομα Δραστηριότητας Προσδιορισμός ειδών πετρωμάτων 

Περίληψη 

Στα εθνικά προγράμματα σπουδών για το μάθημα της επιστήμης στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το περιβάλλον 
τους και να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Ως αφόρμιση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανάγνωση της ιστορίας "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" 
του Ιούλιου Βερν.  

Ομάδα - Στόχος 6-9 ετών. 

Διάρκεια 60 λεπτά. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IoZJEN 

https://bit.ly/2UgGK1e
https://bit.ly/2IoZJEN
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Δραστηριότητα 3 

Όνομα Δραστηριότητας Μηχανή ζωγραφικής 

Περίληψη 

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές θα φτιάξουν μια μηχανή ζωγραφικής. Τους 
παρουσιάζεται η 12V DC μηχανή που τροφοδοτείται από μπαταριές. Οι 
μαθητές θα παρατηρήσουν ότι το πόδι της μηχανής περιστρέφεται. Ο 
εκπαιδευτικός εξηγεί ότι αυτή η περιστροφή θα είναι σημαντική επειδή θα 
κάνει τη μηχανή να είναι φορητή και θα ζωγραφίζει μερικά σχήματα. Οι 
μαθητές θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να συνδέσουν τον μαρκαδόρο 
στη μηχανή έτσι ώστε να μπορεί να μετακινείται και να ζωγραφίζει 
οποιαδήποτε σχέδια. Στην μία περίπτωση θα ζωγραφίσει κύκλους, στην άλλη 
κύματα και σε άλλη σπιράλ. 

Ομάδα - Στόχος 6 – 9 ετών. 
Διάρκεια 1,5 ώρα. 
Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IrUT9H 

 

Δραστηριότητα 4 

Όνομα Δραστηριότητας Στρογγυλοποίηση 

Περίληψη 
Αυτή η δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τους κανόνες 
στρογγυλοποίησης. 

Ομάδα - Στόχος 6 – 9 ετών 
Διάρκεια 1 διδακτική ώρα. 
Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Z31pcZ 

 

Δραστηριότητα 5 

Όνομα Δραστηριότητας Προσαρμοστικότητα (ανθρώπων, ζώων και φυτών) 

Περίληψη 

Αρχικά οι μαθητές συζητούν για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη στέγαση, 
την ενδυμασία, τον τρόπο ζωής και πως όλες αυτές οι αλλαγές έχουν 
επηρεαστεί από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης η ύπαρξη ζώων και 
φυτών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους παράγοντες όπως 
και οι άνθρωποι. 

Ομάδα - Στόχος 6-9 ετών. 

Διάρκεια 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διαρκέσει όλο το σχολικό ωράριο. Υπάρχει 
περίπτωση να πάνε και εκδρομή στο ζωολογικό κήπο ή στους Βοτανικούς 
Κήπους.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2ZaXkUf 

 

Δραστηριότητα 6 

Όνομα Δραστηριότητας Στάδια του κύκλου του νερού 

Περίληψη 
Δραστηριότητα παρατήρησης και παρακολούθησης των χαρακτηριστικών 
του νερού στις διάφορες φάσεις του κύκλου με εύκολο τρόπο  

Ομάδα - Στόχος 6 - 9 ετών 

Διάρκεια 

30 λεπτά για να εξηγήσετε την διαδικασία και να προετοιμάσετε τα υλικά. 2 

ώρες κάτω από τον ήλιο. 30 λεπτά για να βγάλουν συμπεράσματα οι 

μαθητές. 
Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2VGzGg6 

  

https://bit.ly/2IrUT9H
https://bit.ly/2Z31pcZ
https://bit.ly/2ZaXkUf
https://bit.ly/2VGzGg6
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Δραστηριότητα 7 

Όνομα Δραστηριότητας Σπόροι που βλασταίνουν 

Περίληψη 

Με αυτή τη δραστηριότητα θέλουμε να κάνουμε μικρά παιδιά ικανά να 
πειραματιστούν με σπόρους από διαφορετικά φυτά. Από την παρατήρηση, θα 
προσπαθήσουμε να τα εισαγάγουμε στην επιστημονική μέθοδο. Θα κάνουμε δύο 
παραδείγματα και θα πρέπει να προβλέψουν τι θα συμβεί (υπόθεση). Στη συνέχεια, 
θα το ελέγξουμε και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. 

Ομάδα - Στόχος 6 - 9 ετών. 

Διάρκεια 5 λεπτά κάθε 5 μέρες. Παρατήρηση για τουλάχιστον 20-30 μέρες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2GievLX 

 

Δραστηριότητα 8 

Όνομα Δραστηριότητας Πυκνότητα νερού – βουλιάζει ή επιπλέει;  

Περίληψη 
Ένα απλό πείραμα για την πυκνότητα του νερού: χρησιμοποιώντας ξεφλουδισμένα 
και μη φρούτα, ελέγχουμε αν αυτά επιπλέουν ή βυθίζονται.  

Ομάδα - Στόχος 6 - 9 ετών 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα περίπου 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IheSbJ 

 

3.1.2. Ηλικίες 10-12 ετών. 

 

Δραστηριότητα 9 

Όνομα Δραστηριότητας Τύποι εδάφους 

Περίληψη 

Οι μαθητές μαθαίνουν και αναλύουν το έδαφος που έχουμε στον Πλανήτη μας μέσω 
μιας μαθησιακής ερώτησης βασισμένης σε έργο "Ποιο χώμα είναι πιο διαπερατό;". 
Μέσα από μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές προσπαθούν να 
ορίσουν "Τι είναι το έδαφος;" Και έπειτα βλέπουν μια ταινία μικρού μήκους 
στο YouTube στα αγγλικά  
https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ   
 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2GeEe70 

Δραστηριότητα  10 

Όνομα Δραστηριότητας Το ρομπότ κινείται 

Περίληψη 

Οι μαθητές μαθαίνουν στην τάξη ρομποτικής να εφαρμόζουν κωδικοποίηση σε μια 
καθημερινή δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της μετακίνησης του 
ρομπότ. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν κατά προσέγγιση σε μικρές ομάδες 
την ερώτηση "Πώς μπορώ να κάνω το ρομπότ να περπατήσει;".  

Γρήγορα οι μαθητές γράφουν προτάσεις που περιγράφουν τι κάνουν και κάθε 
ομάδα διαβάζει το πλάνο τους. 

Ο δάσκαλος τους δείχνει ότι δεν χρειάζεται να γράψουν μια περιγραφή, ότι υπάρχει 
ένας απλούστερος τρόπος που ονομάζεται κωδικοποίηση χρησιμοποιώντας 
σύμβολα και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ. 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών 

Διάρκεια 1 διδακτική ώρα 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Glm83h 

https://bit.ly/2GievLX
https://bit.ly/2IheSbJ
https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ
https://bit.ly/2GeEe70
https://bit.ly/2Glm83h


Εργαλειοθήκη – Οδηγός Δασκάλου 

   16 
 

 

 

 

Δραστηριότητα 14 

Όνομα Δραστηριότητας Χάρτινο Ρομποτάκι 

Περίληψη 

Οι μαθητές εργάζονται  σε ομάδες των τριών και κατασκευάζουν ένα ρομποτάκι από 
χάρτινο κουτί γάλατος το οποίο αντιδρά σε κάποιο ερέθισμα που έχει ήδη μάθει να 
προγραμματίζει (στο φως, στην προσέγγιση ή ακόμα και σε ανίχνευση κίνησης.   
Μέσα από τη δραστηριότητα οι μαθητές θα κατανοήσουν το πώς λειτουργούν τα 
ρομπότ και ότι πίσω από κάθε ρομποτική κατασκευή βρίσκεται ο ανθρώπινος 
νους.   
Προϋπόθεση η εκμάθηση βασικών τεχνικών προγραμματισμού με το scratch και η 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  

Ομάδα - Στόχος 

Για παιδιά 10-12 ετών   
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες, να ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ηλικίας 
τους όσον αφορά τη λεπτή κινητικότητα (να μπορεί να χειρίζεται το παιδί ψαλίδι).  

Διάρκεια Μία (1) – Δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2KsAl3l 

Δραστηριότητα 15 

Όνομα Δραστηριότητας Ποιος θα φτάσει πρώτος;  

Περίληψη 
Σε ένα ράλι παίρνουν μέρος ρομποτικά αυτοκινητάκια. Ποιο πιστεύετε ότι θα φτάσει 
πρώτο;  

Δραστηριότητα  11 

Όνομα Δραστηριότητας Τύποι ορυκτών 

Περίληψη 
Με αφορμή την ανάγνωση του Κεφαλαίου 20 από το βιβλίο "Ταξίδι στο Κέντρο της 
Γης" του Ιούλιου Βερν οι μαθητές μαθαίνουν για τα ορυκτά. 

Ομάδα - Στόχος 10 -12 ετών. 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2ItJq9E 

Δραστηριότητα  12 

Όνομα Δραστηριότητας Υπολογίζοντας αποστάσεις 

Περίληψη 

Στο μάθημα της Κοινωνικής Αγωγής / Ιστορίας / Μαθηματικών, οι μαθητές 
καλούνται να κάνουν μια διαδρομή από το ένα σημείο της πόλης έως το σχολείο (ο 
δάσκαλος θα δώσει στους μαθητές ονόματα χώρων στην πόλη, π.χ. ταχυδρομείο, 
εστιατόριο, στάση λεωφορείου, εκκλησία,...) χρησιμοποιώντας τον τοπικό χάρτη. 
Θα πρέπει να υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ θέσεων σε χιλιόμετρα.  
Οι μαθητές θα προσδιορίσουν τα μέρη στους Χάρτες Google. 
 

Ομάδα - Στόχος 10 -12 ετών. 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες.  
Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IuqCXR 

Δραστηριότητα 13 

Όνομα Δραστηριότητας Από που προέρχεται το μέλι; 

Περίληψη 

Οι μαθητές καλούνται στο μάθημα των επιστημών, που σχετίζεται με τα ένθετα στον 
πλανήτη μας, να ανακαλύψουν τη σημασία των μελισσών. Οι μαθητές θα μάθουν 
πώς φτάνει το μέλι στα τραπέζια μας, για τις μέλισσες και τη σημασία τους για τη 
φύση. Μετά το μάθημα όλοι οι μαθητές θα έχουν ένα σνακ κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος, δοκιμάζοντας μέλι. . 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IovldE 

https://bit.ly/2KsAl3l
https://bit.ly/2ItJq9E
https://bit.ly/2IuqCXR
https://bit.ly/2IovldE
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Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών και κατασκευάζουν αμαξάκια που θα 
τα βάλουν να διατρέξουν μία ορισμένη απόσταση με διαφορετικού μεγέθους 
τροχούς. 
Μέσα από τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συνδυάσουν το μέγεθος του τροχού δηλ. 
τη διάμετρο του κύκλου με τη διανυόμενη απόσταση σε κάθε περιστροφή του 
τροχού δηλ. την περίμετρο του τροχού. 
Το αμαξάκι είναι ουσιαστικά μια πειραματική διάταξη που θα τους επιτρέψει να 
παρατηρήσουν πως αλλάζει το διανυόμενο μήκος με την αλλαγή του μεγέθους των 
τροχών. 

Ομάδα - Στόχος 

Για παιδιά 5ης -6ης  δημοτικού (10-12 ετών)  
Μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον γονιό στο σπίτι είτε από τον δάσκαλο στο 
σχολείο. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες. 
Το βέλτιστο θα ήταν η κάθε ομάδα μαθητών να αποτελείται από 3 μαθητές.  

Διάρκεια Δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2GeHjUC 

 

Δραστηριότητα 16 

Όνομα Δραστηριότητας Το μουσικό κουτί μας! ((Η έννοια του Προγράμματος  σε Υπολογιστή) 

Περίληψη 

Το μουσικό κουτί είναι ένα μηχανισμός που μπορεί να αναπαράγει μια συγκεκριμένη 
μελωδία που  βρίσκεται καταγεγραμμένη στο τύμπανό του. Στη 
δραστηριότητα αυτή το χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε στους 
μαθητές την έννοια του προγράμματος σε υπολογιστή 
(computer program).  

Με τη βοήθεια του δασκάλου και τις κατάλληλες ερωτήσεις καταλαβαίνουν πως 
παράγεται ο ήχος καθώς περιστρέφεται το τύμπανό του. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί 
το μουσικό κουτί για να δημιουργήσει αναλογίες για τις έννοιες “λογισμικό – 
πρόγραμμα” (program/software), εντολές / οδηγίες του 
προγράμματος, “υλικολογισμικό” (firmware) και “ψηφιακό” (digital).  Στη συνέχεια οι 
μαθητές κατασκευάζουν το δικό τους “μουσικό κουτί” δηλ. ένα πρόγραμμα 
σε scratch που θα αναπαράγει τη μελωδία που έχουν διαλέξει.  

Ομάδα - Στόχος Για παιδιά  των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, 11-12 ετών 

Διάρκεια 2 - 3 διδακτικές ώρες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UV9nW8 

 

Δραστηριότητα 17 

Όνομα Δραστηριότητας Εξορμήσεις νεαρών διαιτολόγων σε ένα αθλητικό Πυρηνοστάσιο!  

Περίληψη 

Η δίαιτα και η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τη δια βίου άθληση αποτελούν την 
πεμπτουσία της υγείας και εξασφαλίζουν την ποιότητα στην καθημερινή μας 
διαβίωση … και συμβίωση.  
Βασικός θεμέλιος λίθος της επιτυχίας κάθε νέου είναι η διατήρηση της βέλτιστης 
νοητικής και φυσικής τους κατάστασης. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους 
μαθητές να μάθουν βασικές έννοιες διατροφής και άθλησης καθώς και τρόπους 
αυτοελέγχου της διατροφικής και κινητικής τους κατάστασης και συμπεριφοράς. 
 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές 10-12 ετών, Γονείς, Δάσκαλοι και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Διάρκεια 2 μήνες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Igclif 

https://bit.ly/2GeHjUC
https://bit.ly/2UV9nW8
https://bit.ly/2Igclif
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Δραστηριότητα 19 

Όνομα Δραστηριότητας Φτιάξτε ένα απολίθωμα.  

Περίληψη 

Τα απολιθώματα είναι τα υπολείμματα των ζωντανών οργανισμών που 
διατηρήθηκαν και μετατράπηκαν σε πέτρα για εκατομμύρια χρόνια.  
Παρόλο που δεν μπορούμε να αναπαράγουμε τη φυσική διαδικασία στο 
εργαστήριο, μπορούμε να φτιάξουμε πλαστά απολιθώματα χρησιμοποιώντας 
υπολείμματα ζωντανών οργανισμών ως καλούπια.  
 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών. 

Διάρκεια 

Δύο διδακτικές ώρες:  
1. Μια διδακτική ώρα 45 λεπτών ή 1 ώρας για να γίνει το απολίθωμα και, μόλις 

στεγνώσει, 
2. 1 -1,5 διδακτική ώρα για να δείτε απολιθώματα και να γράψετε μια αναφορά 

για τη δραστηριότητα.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2KKOB87 

 

Δραστηριότητα 20 

Όνομα Δραστηριότητας Μοντέλο εργασίας ενός ζωϊκού κυττάρου  

Περίληψη 

Τα παιδιά θα κάνουν ένα μοντέλο εργασίας ενός ζωικού κυττάρου με ένα μπολ ως 
το κυτταρικό τοίχωμα και μερικά είδη τροφίμων ως κυτταρικά οργανίδια. 
 

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 1-1,5 διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2P5FXPQ 

 

Δραστηριότητα 21 

Όνομα Δραστηριότητας Ηλεκτρικό κύκλωμα 

Περίληψη 

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με μια μπαταρία, έναν 
λαμπτήρα, μια βάση λαμπτήρα, καλώδια (όσα χρειάζονται) και έναν διακόπτη 
κυκλώματος.  

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 

2 διδακτικές ώρες: 
1η ώρα: Οι μαθητές θα μάθουν για τα χαρακτηριστικά των υλικών που αποτελούν 
το κύκλωμα και τη λειτουργία τους. Οι μαθητές μπορούν να έχουν την ευκαιρία να 
πειραματιστούν με τα διάφορα υλικά και να τα περιεργαστούν.  
2η ώρα: Οι μαθητές συγκεντρώνουν τα στοιχεία του κυκλώματος και πειραματίζονται 
με αυτό, ενεργοποιώντας και σβήνοντας, ελέγχοντας εάν όλα τα στοιχεία 
κάνουν καλή επαφή.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2v0DOLY 

  

Δραστηριότητα 18 

Όνομα Δραστηριότητας Ανατομία και παρατήρηση των ιστών ενός ποδιού κοτόπουλου  

Περίληψη 

Πριν εισέλθουν οι μαθητές στην τάξη, προμηθευτείτε και μαγειρέψτε τα πόδια 
κοτόπουλου. Αφήστε τα να κρυώσουν. Στη συνέχεια, στην τάξη, τα παιδιά θα το 
τεμαχίσουν. 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών 

Διάρκεια 1 – 1,5 διδακτική ώρα.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IrPG1K 

https://bit.ly/2KKOB87
https://bit.ly/2P5FXPQ
https://bit.ly/2v0DOLY
https://bit.ly/2IrPG1K
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Δραστηριότητα 22 

Όνομα Δραστηριότητας Σπιτική συσκευή επεξεργασίας νερού  

Περίληψη 

Δημιουργία συσκευής επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση ακαθαρσιών από 
το νερό. Το φιλτράρισμα του νερού συνίσταται στην εφαρμογή διαφορετικών 
μεθόδων για την εξάλειψη των υπολειμμάτων στα λύματα.  

Ομάδα - Στόχος 

10 - 12 ετών. 
Είναι απαραίτητη η βοήθεια ενός αγωγού.  
 

Διάρκεια 1-1,5 διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Kw0Mp5 

 

Δραστηριότητα 23 

Όνομα Δραστηριότητας Οικιακό βροχόμετρο  

Περίληψη 
Τα παιδιά θα κάνουν ένα σπιτικό βροχόμετρο με ένα μπουκάλι νερού ως κύριο 
στοιχείο.  

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 1-1,5 διδακτική ώρα 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UYj8TP 

 

Δραστηριότητα 24 

Όνομα Δραστηριότητας Κατασκευή γέφυρας από ζυμαρικά 

Περίληψη 

Αρχικά, γίνεται μια γενική συζήτηση στην τάξη για κτήρια. Αναφερόμαστε στην 
διαμόρφωση της πόλης και την κατασκευή των γεφυρών της.   
Οι μαθητές θα κτίσουν μία γέφυρα, με υλικά που δεν είναι  ανθεκτικά, ώστε 
να εστιάσουν σε λύσεις μηχανολογίας που θα βοηθήσουν να μην καταρρεύσει η 
γέφυρα. 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10 -12 ετών. 

Διάρκεια 1,5 ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2v08b5l 

 

Δραστηριότητα 25 

Όνομα Δραστηριότητας Το κόλπο με το ζάρι 

Περίληψη 
Οι μαθητές συζητούν τα αποτελέσματα και τις πιθανότητες όταν ρίχνουν μία ζαριά. 
Φτιάχνουν ένα ζάρι που να φέρνει πάντα 6.  

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 45 λεπτά – μία διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UYjUjH 

 

Δραστηριότητα 26 

Όνομα Δραστηριότητας Σκιές τρισδιάστατων σχημάτων 

Περίληψη 

Οι μαθητές μαθαίνουν πως να φτιάχνουν στέρεα σχήματα.  Αυτοί χρησιμοποιούν 
τα σχήματα που έφτιαξαν για να ανακαλύψουν πως τα δισδιάστατα σχήματα 
επισκιάζονται.  

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 45 min – μία διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2G6bYTQ 

  

https://bit.ly/2Kw0Mp5
https://bit.ly/2UYj8TP
https://bit.ly/2v08b5l
https://bit.ly/2UYjUjH
https://bit.ly/2G6bYTQ
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Δραστηριότητα 27 

Όνομα Δραστηριότητας Αερόστατο θερμού αέρα 

Περίληψη 

Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές συζητούν για τις ιδιότητες των 
υλικών, τον αέρα, την κατεύθυνση του ανέμου ή της ζέστης. Κατά τη διάρκεια 
της φτιάχνουν ένα αερόστατο θερμού αέρα.   

Ομάδα - Στόχος 10-12 ετών 

Διάρκεια 1,5 ώρα 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2v2TvCp 

 

Δραστηριότητα 28 

Όνομα Δραστηριότητας 
Υπάρχει κάποιο μέρος στον κόσμο που είναι «χίλια μίλια μακριά από 
οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή»;   

Περίληψη 

Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά θα αναλύσουν ένα τμήμα από το βιβλίο 
του Antoine de Saint-Exupéry «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Θα καταλάβουν ότι δεν 
είναι δυνατόν να βρουν ένα μέρος στον κόσμο χωρίς ανθρώπους σε ακτίνα 1000 
μιλίων. Θα χρησιμοποιήσουν παράγοντες κλιμάκωσης και τις γνώσεις τους από 
χάρτες και ακτίνες κύκλου.  

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών. 

Διάρκεια 45 λεπτά – μία διδακτική ώρα. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IkYpDN 

 

Δραστηριότητα 29 

Όνομα Δραστηριότητας 
Για ποιον λόγο κάποιοι βλαστοί λουλουδιών λυγίζουν όταν αυτά ανθίζουν και 
άλλοι όχι;   

Περίληψη 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην εμπέδωση των τμημάτων του λουλουδιού: 
τον ανθό και τον βλαστό. Να αναλύσουν οι μαθητές την επίδραση τριών 
παραγόντων: το βάρος, το μήκος και τη δομή της σταθερότητας του βλαστού. Να 
ερευνήσουν και να αξιολογήσουν την επίδραση της αντίστασης του γεωμετρικού 
σχήματος που δημιουργεί το βάρος. Τα συμπεράσματα των μαθητών 
χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν την ψηλότερη και την πιο ανθεκτική δομή.   

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 2 – 3 ώρες.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2X50vL9 

 

Δραστηριότητα 30 

Όνομα Δραστηριότητας Τουριστικό Πρακτορείο  

Περίληψη 
Οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν ένα ταξίδι το οποίο είναι αδύνατον ή 
παράλογο να οργανωθεί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν. 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών. 

Διάρκεια 

Για αυτή την δραστηριότητα απαιτούνται 5 διδακτικές ώρες.  Η 1η για 
την ανάγνωση και ανάλυση του γράμματος, η 2η για τη σύνταξη του γράμματος, 
η 3η για τη διόρθωση και αποστολή του γράμματος,  η 4η για τη συνάντηση με 
τον πελάτη και η 5η ίσως χρειαστεί.   

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2KwSQnz 

  

https://bit.ly/2v2TvCp
https://bit.ly/2IkYpDN
https://bit.ly/2X50vL9
https://bit.ly/2KwSQnz
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Δραστηριότητα 31 

Όνομα Δραστηριότητας Το Χριστουγεννιάτικο κέικ 

Περίληψη 

Για τον εορτασμό της περιόδου των Χριστουγέννων (σε ένα αγγλικό σχολείο) οι 
μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στην ομαδική δραστηριότητα "Το 
Χριστουγεννιάτικο κέικ". Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες (3 ανά ομάδα) και 
αναζητούν διαδικτυακά για το τέλειο "Χριστουγεννιάτικο κέικ / Χριστουγεννιάτικο 
Κορμό" - αναλύουν τα συστατικά της συνταγής συμπληρώνοντας ένα γράφημα 
(ποια συστατικά χρησιμοποιούν, ποσότητες και θερμίδες). Σε ομάδες εξακολουθούν 
να αναζητούν καλύτερα συστατικά με τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
υπάρχοντα, για να το κάνουν πιο υγιεινό.  
Σε ομάδες αποφασίζουν ποιος φέρνει τι από το σπίτι,  ψήνουν το κέικ ή 
αποφασίζουν να ψήσουν το κέικ στο σπίτι και να το φέρνουν στην τάξη για ένα 
διαγωνισμό γευσιγνωσίας.  
Τα κέικ βρίσκονται σε μια έκθεση με τον κατάλογο των συστατικών διαθέσιμο, έτσι 
ώστε όλοι να μπορούν να ψηφίσουν μετά την γευσιγνωσία τους και να 
αξιολογήσουν τη γεύση, τη χρήση υγιεινών συστατικών και συνολικά το κέικ.  
 

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 90 λεπτά  (με το ψήσιμο) 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2YZvf1Q 

 

Δραστηριότητα 32 

Όνομα Δραστηριότητας Σχολική εκδρομή σε τοπικό λατομείο  

Περίληψη 

Γνωριμία με τη γη / πετρώματα / ορυκτά - μετά την ανάγνωση και τη μάθηση για τα 
πετρώματα / άμμο στην τάξη, οι μαθητές επισκέπτονται ένα λατομείο για να 
εξερευνήσουν τα διάφορα ορυκτά που μπορούν να βρουν.  

Ομάδα - Στόχος 10 - 12 ετών. 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Uv42FL 

 

Δραστηριότητα 33 

Όνομα Δραστηριότητας «Έλα, Επισκέψου το χωριό μου!»  

Περίληψη 

Οι μαθητές θα προσποιηθούν ότι εργάζονται για ένα ταξιδιωτικό γραφείο και πρέπει 
να βρουν το καλύτερο τουριστικό φυλλάδιο σε μικρές ομάδες.  
Πρώτα, οι μαθητές θα γνωρίσουν καλύτερα το χωριό με ένα ταξίδι και θα τραβήξουν 
φωτογραφίες αυτών που θεωρούν σημαντικά για τα φυλλάδια. Αν χρειαστεί, 
μπορούν να κάνουν σύντομη συνέντευξη στους ντόπιους για τα μνημεία που 
επιλέγουν. Στην τάξη κάθε ομάδα επιλέγει τις φωτογραφίες που θεωρεί καλές. Θα 
χρησιμοποιήσουν το Publisher για να δημιουργήσουν το φυλλάδιο τους. Στο τέλος, 
θα δημιουργήσουν επίσης ένα προωθητικό βίντεο χρησιμοποιώντας τις 
φωτογραφίες. Κάθε ομάδα θα δείξει το έργο της στην σχολική κοινότητα και οι 
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό θα ψηφίσουν το καλύτερο. 
 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών 

Διάρκεια 180 λεπτά (2 διδακτικά δίωρα) 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UgYjOF 
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Δραστηριότητα  34 

Όνομα Δραστηριότητας 
Διεπιστημονική προσέγγιση δημιουργίας χρωμάτων με τη χρήση του 
μικροελεγκτή Arduino.  

Περίληψη 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ή 3ων. Θα κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό 
κύκλωμα χρησιμοποιώντας μία δίοδο LED RGB, και ένα μικροελεγκτή Arduino. Στη 
συνέχεια θα προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή έτσι ώστε να ανάβει 
το RGB LED κάνοντας κατάλληλες προσμίξεις χρωμάτων, δημιουργώντας με αυτό 
τον τρόπο νέα χρώματα. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
τέμπερες έτσι ώστε να δημιουργήσουν τα ίδια χρώματα που μου δημιούργησαν με 
το RGB LED στο φυσικό κόσμο.  

Ομάδα - Στόχος 

Για παιδιά 6ης δημοτικού δηλ. 11 - 12 ετών.  
Μπορεί να εφαρμοστεί από καθηγητές Πληροφορικής στο σχολικό εργαστήριο, ή 
από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, πάντα σε συνεργασία με τον πληροφορικό 
(συνδιδασκαλία).   
Θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες.  Το βέλτιστο θα ήταν η κάθε ομάδα 
μαθητών να αποτελείται από 2 μαθητές.  

Διάρκεια Δύο (2) διδακτικές ώρες 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UdRT2T 

Δραστηριότητα  35 

Όνομα Δραστηριότητας Επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας  

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ενεργητική, έχει τη λογική του «κάνω / 
δημιουργώ / μαθαίνω», προωθεί την μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων και 
προωθεί την ανάγκη για συνεργασία και ομαδική δουλειά.  

Ομάδα - Στόχος 

Με τους μαθητές, επιλύσαμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από έντονα 
καιρικά φαινόμενα (νότιοι άνεμοι-μεταφορά σκόνης), στις πόρτες του σχολείου. 
Χρησιμοποιήσαμε απλά εργαλεία και υλικά που τα παιδιά πρότειναν, για να 
κάνουμε τις πόρτες του σχολείου να κλείνουν εύκολα, χωρίς να τρίζουν. Οι μαθητές 
έμαθαν, λύνοντας το πρόβλημα και με πειραματικές δραστηριότητες, κατανόησαν 
και εμπέδωσαν έννοιες φυσικής, μαθηματικών και τεχνολογίας.  

Διάρκεια 3-4 μέρες ή 10-12 διδακτικές ώρες 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2IsP8Zt 

Δραστηριότητα  36 

Όνομα Δραστηριότητας Ηλιορομπότ - Ένα ρομπότ που δίνει ενέργεια!  

Περίληψη 

Με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από  1,2 δις  άνθρωποι στην γη, δηλ. περίπου 1 στους 
5 δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιοχές της Αφρικής.  
Στις κοινότητες αυτές, μετά τη δύση του ήλιου τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν 
και οι συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή είναι τεράστιες. Πως θα 
μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτά τα χωριά να βρουν ενέργεια;   
Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα ρομπότ που θα συλλέγει ηλιακή ενέργεια 
καθώς κινείται, θα την αποθηκεύει στις μπαταρίες του και θα την μοιράζει στα χωριά 
που την έχουν ανάγκη!   
Επιπλέον, θα την χρησιμοποιεί το ίδιο για την κίνησή του, ώστε να μην επιβαρύνει 
το περιβάλλον.  

Ομάδα - Στόχος 

Για παιδιά 10-12 ετών. 
Μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί είτε από τον γονιό στο σπίτι είτε από τον δάσκαλο 
στο σχολείο.  Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν σε 
ομάδες.  Το βέλτιστο θα ήταν η κάθε ομάδα μαθητών να αποτελείται από 3-
4 μαθητές.  

Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Z8os60 

https://bit.ly/2UdRT2T
https://bit.ly/2IsP8Zt
https://bit.ly/2Z8os60
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Δραστηριότητα 37 

Όνομα Δραστηριότητας Δραπετεύοντας από τον λαβύρινθο 

Περίληψη 

Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν την 
Υπολογιστική τους Σκέψη και ιδιαίτερα την Αλγοριθμική Σκέψη. Θα δημιουργήσουν 
μια σειρά βημάτων για να λύσουν τα προβλήματα. 
Αυτή η δραστηριότητα έχει 3 μέρη και αυτό εξαρτάται από την εμπειρία των 
μαθητών στον προγραμματισμό των ρομπότ. Μπορεί να γίνει τμηματικά 
ή εξολοκλήρου. Για τον σχεδιασμό της έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί οι 2 ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/ 
https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/ 

Ομάδα - Στόχος 10 – 12 ετών. 

Διάρκεια 

Προτείνεται να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα στη διάρκεια μιας εβδομάδας:  
1ο βήμα: 15’  
2ο βήμα: 60’  
3ο βήμα: 60’  
4ο βήμα: 60’  
5ο βήμα: 120’ (εξαρτάται από την εμπειρία των μαθητών στον προγραμματισμό)  
6ο βήμα: 60’   

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2U8PJ4E 

 

  

3.1.3. Για όλες τις ηλικίες 

Δραστηριότητα 38 

Όνομα Δραστηριότητας Μπαμ! – Δοκιμασία αντοχής αυτοκινήτου (crash test) 

Περίληψη 

Το αυτοκίνητο ενσωματώνει πολλούς κλάδους της επιστήμης και για 
την κατασκευή του χρειάζεται να συνεργαστούν  άνθρωποι από 
διάφορα επαγγέλματα (σχεδιαστές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
αυτοκινήτων, προγραμματιστές κ.α.). Ένα αυτοκίνητο του 1910, δεν 

έχει καμία σχέση με ένα αυτοκίνητο του 2019! 
Ας κατασκευάσουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο από απλά υλικά και ας βάλουμε ένα 
(βρασμένο) αυγό στη θέση του οδηγού. Ποια απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να 
λάβουμε στην κατασκευή του, ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης, το αβγό να 
παραμείνει στη θέση του και να μην σπάσει; 

Ομάδα - Στόχος Για όλες τις ηλικίες. 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2UeFBXY 

 

Δραστηριότητα 39 

Όνομα Δραστηριότητας Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσω της «αργής κίνησης»  

Περίληψη 

Συχνά, για την κατανόηση της επιστήμης γίνεται χρήση μοντέλων, παραστάσεων 
και άλλων μορφών οπτικοποίησης, προκειμένου να εξηγηθούν, να 
αποσαφηνιστούν και να κατανοηθούν σύνθετα ή αφηρημένα φαινόμενα. Οι 
καθηγητές δημιουργούν ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνική της 
«αργής κίνησης» (slowmotion - 2 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο) και 
«ζωντανεύουν» με αυτόν τον τρόπο επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα μέσα από 
εμπνευσμένους ήρωες και τις περιπέτειές τους. Οι δάσκαλοι μέσω της «αργής 
κίνησης» εισάγουν νέους τρόπους διδασκαλίας της επιστήμης στους μαθητές, που 
αντιπροσωπεύουν ακίνητες εικόνες, κείμενο, ήχους, τις μετασχηματίζουν και τις 
συνδέουν μέσω αυτής της διαδικασίας ενσωμάτωσης σε μια ολοκληρωμένη ιστορία 
«κινουμένων σχεδίων». Οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 
δημιουργήσουν αναπαραστάσεις επιστημονικών εννοιών.  Η «αργή κίνηση» 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/
https://bit.ly/2U8PJ4E
https://bit.ly/2UeFBXY
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ενσωματώνει στοιχεία ψηφιακής αφήγησης, κατασκευών από πλαστελίνη κι άλλα 
υλικά, και κινουμένων-σχεδίων (animation). 
 Οι μαθητές χρησιμοποιούν φωτογραφικές μηχανές ή τα κινητά τους τηλέφωνα για 
να φωτογραφίσουν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας τους. Καταγράφουν φυσικούς 
ήχους, προσθέτουν αφήγηση ή μουσική με τη βοήθεια ενός φορητού 
υπολογιστή/λαπτοπ. Μπορούν επίσης να προσθέσουν διαλόγους για την καλύτερη 
κατανόηση της ιστορία. Τέλος, επεξεργάζονται την ιστορία τους με κάποιο λογισμικό 
επεξεργασίας video όπως το πρόγραμμα moviemaker και ολοκληρώνουν την 
δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης. 

Ομάδα - Στόχος Όλες οι ηλικίες 

Διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια είναι 1-2 μήνες. 
Οι μαθητές συνεργάζονται στενά με τον/τους δασκάλους τους σε τακτική βάση κατά 
τη διάρκεια αυτών των μηνών (προτείνεται μια φορά την εβδομάδα), ακολουθώντας 
το πλαίσιο έρευνας που θα τους φέρει μέχρι το τελικό βίντεο. Σε κάθε περίπτωση η 
διάρκεια μπορεί να αποφασιστεί από τον δάσκαλο ανάλογα με τις χρονικές του 
ανάγκες και τις ανάγκες της τάξης. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2Gd4K0r 

 

 

Δραστηριότητα 40 

Όνομα Δραστηριότητας Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας 

Περίληψη 

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας, σε μια αγγλική τάξη οι 
μαθητές εκπληρώνουν ένα έργο «Πώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Ανεκτικότητας;». Σε μικρές ομάδες ο καθένας θα ορίσει ένα Σχέδιο Εργασίας για την 
υλοποίηση της δραστηριότητας. Θα έχουν 2 διδακτικές ώρες για να κάνουν κάτι που 
θα προειδοποιήσει την κοινότητα για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας 
Ανεκτικότητας».  
Οι γονείς καλούνται να έρθουν και να δουν τους μαθητές να δουλεύουν και να 
βοηθήσουν αν το επιθυμούν.  

Ομάδα - Στόχος Όλες οι ηλικίες 

Διάρκεια 180 λεπτά. 

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2D8ZMB6 

Δραστηριότητα  41 

Όνομα Δραστηριότητας Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο. 

Περίληψη 

Το «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» (LSTT– από τα αρχικά του 
Learning Science through Theater) συνδυάζει επιστήμη και τέχνη. Οι μαθητές 
μαθαίνουν θετικές επιστήμες με δημιουργικό τρόπο, αναπτύσσοντας μια θεατρική 
παράσταση που σχετίζεται με επιστημονικές έννοιες. Στο LSTT, οι μαθητές 
κατανοούν τις επιστημονικές έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα, αναπτύσσουν 
πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, συμμετέχουν ενεργά στη 
διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών και αναπτύσσουν 
δημιουργικές δεξιότητες και κριτικής σκέψης. Επιπλέον, συμμετέχοντας σε 
δραστηριότητες διάδοσης και επιχειρηματικές δράσεις για την προβολή και 
υποστήριξη της θεατρικής παράστασης, συμβάλλουν στην περαιτέρω γεφύρωση 
του σχολείου με την κοινωνία και στην ανάπτυξη των δικών τους κοινωνικών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

Ομάδα - Στόχος 

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι οι μαθητές όλων των ηλικιών και οι δάσκαλοί τους. 
Έμμεσα, προσεγγίζονται οι γονείς, οι διευθυντές των σχολείων και η ευρύτερη 
κοινότητα, με την υποστήριξη των δράσεων προετοιμασίας και διάδοσης για την 
τελική παράσταση. 

https://bit.ly/2Gd4K0r
https://bit.ly/2D8ZMB6


Εργαλειοθήκη – Οδηγός Δασκάλου 

   25 
 

 

  

Διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια της δραστηριότητας LSTT είναι 3-5 μήνες, η οποία 
περιλαμβάνει την περίοδο προετοιμασίας και τον χρόνο της παράστασης. 
Οι μαθητές συνεργάζονται στενά με τους δασκάλους (ή / και τους υπεύθυνους των 
ομάδων) σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών 
(προτείνονται μία φορά την εβδομάδα), ακολουθώντας το πλαίσιο έρευνας μέχρι 
την τελική παράσταση. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια μπορεί να αποφασιστεί από 
τον δάσκαλο.  

Σύνδεσμος στο αρχείο https://bit.ly/2X3JIrN 

https://bit.ly/2X3JIrN


Εργαλειοθήκη – Οδηγός Δασκάλου 

   26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.createskills.eu 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του 

εντύπου δεν αποτελεί και υιοθέτηση του περιεχομένου  που αντικατοπτρίζει  τις θέσεις των 

δημιουργών του, και η Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

περιεχομένων του εντύπου αυτού. 

 

http://www.createskills.eu/

