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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων  STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

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. 

Στόχος 
Να βρουν την ακτίνα του κύκλου, να μετρήσουν στον χάρτη και να υπολογίσουν τα 

μίλια (χιλιόμετρα) και να δείξουν τις ερήμους στον  χάρτη.   

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Οι μαθητές διαβάζουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» και 

απαντούν στην ερώτηση:  Πού συγκρούστηκε πιθανώς το αεροπλάνο; 

 «Έτσι ζούσα μόνος μου, χωρίς ουσιαστικά να έχω κάποιον για να μιλήσω, μέχρι που 

είχα ένα ατύχημα με το αεροπλάνο μου στην έρημο της Σαχάρας πριν έξι χρόνια. Κάτι 

χάλασε στη μηχανή μου. Καθώς ήμουν μόνος, χωρίς μηχανικό και ούτε άλλους 

επιβάτες προσπαθούσα να επιδιορθώσω τη μηχανή μόνος μου.  Ήταν θέμα ζωής κ 

θανάτου για μένα: είχα ελάχιστο πόσιμο νερό που θα μου έφτανε μόνο για μία 

εβδομάδα. » 

«Την πρώτη μου βραδιά κοιμήθηκα στην άμμο, χίλια μίλια μακριά από οποιαδήποτε 

κατοικημένη περιοχή. Ήμουν πιο απομονωμένος ακόμη και από έναν ναυαγό σε 

σχεδία στη μέση του ωκεανού. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε την έκπληξή μου 

όταν την ανατολή του ηλίου ξύπνησα ακούγοντας μια παράξενη μικρή φωνούλα.»  
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Αυτή η εικόνα είναι παράδειγμα. Μην τη χρησιμοποιήσετε. 

Οι μαθητές σημαδεύουν στο χάρτη το πιο πιθανό σημείο που θα μπορούσε να έχει 

πέσει το αεροπλάνο και ορίζουν τον μεγαλύτερο πιθανό κύκλο γύρω του. Ο κύκλος 

αυτός δεν μπορεί να εμπεριέχει κάποια κατοικήσιμη περιοχή. 

Οι μαθητές μετρούν την ακτίνα του κύκλου και χρησιμοποιούν την κλίμακα για να 

βρουν πραγματικά μίλια. Μετά απαντούν στην ερώτηση: Υπάρχει κάποιο μέρος στον 

κόσμο χωρίς ανθρώπους σε ακτίνα 1000 μιλίων;  

Διάρκεια 45 λεπτά  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Φύλλο εργασίας, χάρακας, διαβήτης (εργαλείο σχεδίου). 

Πλαίσιο Εφαρμογής Εσωτερικός χώρος  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές  

Οι μαθητές παρατηρούν ότι τα Μαθηματικά μπορούν να υπάρξουν και στην 

Λογοτεχνία και να συνειδητοποιήσουν ότι και ακόμα μέσα σε μία μικρή πρόταση 

μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα λογικής που μπορεί να λυθεί με κάποια γνώση 

Μαθηματικών.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Αυτή η δραστηριότητα συνδέει τα Μαθηματικά, με τη Γεωγραφία και την Λογοτεχνία. 
Προωθεί την κριτική σκέψη και ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις και να 
ψάξουν για τις απαντήσεις.  
 

      ☒ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

      ☒ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
μάθηση 

      ☐ Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

      ☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 

      ☒ Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές 
όπως τη μάθηση μέσω 
           αναζήτησης πληροφοριών     

      ☒ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης 

      ☒ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

      ☒ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 

      ☐ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των 
δασκάλων, των μαθητών  
           και των γονέων 

Προκλήσεις Οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν τον χάρτη, ο εκπαιδευτικός πρέπει δείξει και 
να εξηγήσει πώς να διαβάσουν το υπόμνημα του χάρτη.  

Αξιολόγηση 
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει τα φύλλα εργασίας για:  
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τον ορθό τρόπο που σχεδιάζουν οι μαθητές τον κύκλο (με την ορθή χρήση του 
διαβήτη), 

το ότι δεν εμπεριέχεται κατοικήσιμη περιοχή στον κύκλο αυτόν, 

τον ορθό σχεδιασμό και τη μέτρηση της ακτίνας, 

την ορθή μέτρηση της απόστασης. 

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να 

προσαρμοστεί ανάλογα. 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  Χάρτης  

Λέξεις-Κλειδιά  Ακτίνα, Μικρός Πρίγκιπας, κύκλος, χάρτες. 
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Διαβάστε το απόσπασμα : 

«Έτσι ζούσα μόνος μου, χωρίς ουσιαστικά να έχω κάποιον για να μιλήσω, μέχρι που είχα ένα ατύχημα με το αεροπλάνο μου στην 

έρημο της Σαχάρας πριν έξι χρόνια. Κάτι χάλασε στη μηχανή μου. Καθώς ήμουν μόνος, χωρίς μηχανικό και ούτε άλλους επιβάτες 

προσπαθούσα να επιδιορθώσω τη μηχανή μόνος μου.  Ήταν θέμα ζωής κ θανάτου για μένα: είχα ελάχιστο πόσιμο νερό που θα 

μου έφτανε μόνο για μία εβδομάδα. » 

 
Αυτή η φωτογραφία είναι ένα παράδειγμα. Να μην χρησιμοποιηθεί. 
 
 

1. Πού πιθανώς συγκρούστηκε το αεροπλάνο; 
_____________________________________________________________________ 

2. Σημειώστε στον χάρτη το πιθανό σημείο της σύγκρουσης. 
 
3. Σχεδιάστε έναν κύκλο τόσο μεγάλο όσο να μην εμπεριέχει κάποια κατοικίσιμη 

περιοχή. Χρειάζεστε έναν διαβήτη. 
 

4. Σχεδιάστε και μετρήστε την ακτίνα του κύκλου: 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Μετρήστε την απόσταστη σε μίλια μεταξύ του πιθανού σημείου σύγκρουσης του 

αεροπλάνου και της πλησιέστερης κατοικημένης περιοχής. 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________ 
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6. Υπάρχει μέρος στην έρημο Σαχάρα που δεν κατοικούν άνθρωποι σε ακτίνα 1000 

μιλίων; Γιατι νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; 
____________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

 
 


