
 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 
 

Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή 

Νέας 

Δραστηριότητας 

Τύποι ορυκτών 

Περίληψη  Ανάγνωση του Κεφαλαίου 20 από το βιβλίο "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" του Ιούλιου Βερν 

Σκοπός Να μάθουν για τα διάφορα ορυκτά 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Οι μαθητές παρακολουθούν από το Discovery Channel ένα μέρος της ταινίας "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης" 

για να κατανοήσουν την έννοια των διαφόρων ορυκτών. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjs-05e0EPM  

https://www.youtube.com/watch?v=jzeYdxu9S3o  

2. Οι μαθητές καλούνται να χρωματίσουν το εσωτερικό ενός ηφαιστείου, ένα φύλλο εργασίας που δίνεται από τον δάσκαλο. 

3. Οι μαθητές λαμβάνουν παραδείγματα ορυκτών (διαφορετικά μεγέθη, χρώματα και υφές) για να τα αναγνωρίσουν - 

δίνεται ένα φύλλο εργασίας για να σημειώσουν στην εικόνα σύμφωνα με αυτό που βλέπουν στο χέρι τους. 

Διάρκεια 60 λεπτά 

Υλικά που 

χρειάζονται για 

την εφαρμογή 

Προτζέκτορας, ίντερνετ, ορυκτά (από το εργαστήριο επιστημών του σχολείου), φύλλο εργασίας 

Πλαίσιο 

εφαρμογής 
Μαθαίνουν σχετικά με τα ηφαίστεια/τη σύσταση της γης 

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 

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν το ίντερνετ για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Επιστήμες (σύγκριση ορυκτών) 

 Τέχνες (ζωγράφισμα ηφαιστείου και σημείωση ορυκτών) 

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 
■ 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 

https://www.youtube.com/watch?v=qjs-05e0EPM
https://www.youtube.com/watch?v=jzeYdxu9S3o
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Ρίσκα / 

Προκλήσεις 
κανένα 

Αξιολόγηση 

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

 Διόρθωση φύλλων εργασίας/σημείωση των σωστών ορυκτών 

Μεταδοσιμότητα Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα 

Σύνδεσμοι / 

Πηγές 

http://www.triplov.com/walkyria/viagem_centro_terra/index.htm 

 
http://books.google.pt/books?id=rppuAbE6rpIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Λέξεις κλειδιά Ορυκτά 
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