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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

Δραστηριότητας 

Προσδιορισμός ειδών ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Περίληψη  

Στα εθνικά προγράμματα σπουδών για το μάθημα της επιστήμης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 

μαθητές καλούνται να μελετήσουν τον περίγυρό τους / το περιβάλλον τους και να αναγνωρίσουν 

διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Οι μαθητές εμπνέονται πρώτα με την ανάγνωση της ιστορίας 

"Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" του Ιούλιου Βερν. 

Σκοπός  Αναγνώριση διάφορων ειδών πετρωμάτων 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 6-9 ετών. Γονείς και τα παιδιά τους 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Ενθάρρυνση των μαθητών για το θέμα, με μια δραστηριότητα ακρόασης - ανάγνωση ενός 

μέρους του βιβλίου "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" του Ιούλιου Βερν 

2. Κατάλογος όλων των διαφορετικών πραγμάτων (πετρώματα, τοπία) για τα οποία ακούνε – 

προφορική δραστηριότητα, ακολουθούμενη από οπτικοποίηση των τμημάτων της ιστορίας 

που αναφέρονται σε βράχους / γη (λέξεις και εικόνες) 

3. Οι μαθητές κολλούν στο σημειωματάριό τους τις λέξεις και τις εικόνες (φύλλο εργασίας που 

δίνεται από τον δάσκαλο) 

1. Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές θα εξερευνήσουν το περιβάλλον / την περιοχή του σχολείου 

αναζητώντας πετρώματα που είναι διαφορετικά (σε υφή, σχήμα, χρώμα). 

Διάρκεια 60 λεπτά  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Μέρος του βιβλίου "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" 

 Παρουσίαση που γίνεται από τον δάσκαλο - λίστα με τις διάφορες λέξεις που αναφέρονται 

σε πετρώματα / τοπία συν την εικόνα 

 Τσάντα για τη συλλογή πετρωμάτων 

Πλαίσιο εφαρμογής Μάθημα Φυσικών Επιστημών (γνωριμία με τη γη / περιβάλλον) 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ποιες χρήσιμες συμβουλές μπορεί να υπάρχουν 

 Ενθαρρύνει τους μαθητές στη μάθηση 

 Συσχέτιση με μια πραγματική δραστηριότητα 

 Επιστήμες (σύγκριση πετρωμάτων και παρακολούθηση του περιβάλλοντος με μια πιο 

προσεκτική ματιά) 

 Καταγραφή / σημείωση όλων όσων συλλέγουν (υφή, μέγεθος, χρώμα) 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

ΚΑΙ 

επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα (σημειώστε τα 
τετραγωνάκια): 

■ Προωθεί την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις μαθησιακές δεξιότητες 
■ Προωθεί πρακτική εξάσκηση, πειραματική μάθηση και μάθηση βασισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων 



 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

■ Προωθεί τη συνεργατική ομαδική εργασία και την διατομεακή χρήση των επιστημονικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων 

■ Βασισμένη σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 
■ Βασισμένη σε κινητήριες παιδαγωγικές, όπως η διερευνητική μάθηση 
■ Εστίαση στις προσεγγίσεις κοινωνικής μάθησης 
■ Λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο 
■ Ευνοεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των θεμάτων STEM 
■ Απαιτεί ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων 

με τρόπο συνεργατικό 

Ρίσκα / Προκλήσεις Παίρνει πολύ χρόνο για να βρούνε διαφορετικά πετρώματα 

Αξιολόγηση 

Το εργαλείο / στρατηγική αξιολόγησης που πρέπει να υιοθετηθεί για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Έκθεση, ετικέτα σε ό, τι έχουν βρει και έμαθαν 

Μεταδοσιμότητα 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και σε διαφορετικά 

χρόνια. 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
 

 

Λέξεις κλειδιά Πετρώματα  

 
  


