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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

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. 

Σκοπός Μαθαίνουν περισσότερα για το σχηματισμό γης και για τα διαφορετικά πετρώματα / άμμο 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών. Γονείς και τα παιδιά τους 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Πρώτα οι μαθητές μαθαίνουν πόσα λατομεία υπάρχουν στην περιοχή τους, μέσα από το 

Google, εντοπίζουν που βρίσκονται και ελέγχουν τι μπορούν να βρουν εκεί. 

2. Δίνεται ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα μαθητών για να γράψει τι βρίσκουν στο λατομείο 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Λίστα όλων των υλικών που αποφασίζει η ομάδα 

Πλαίσιο εφαρμογής Μάθημα επιστημών – γνωρίζοντας τη γη μας 

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 (συγκρίνουν και μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν διαφορετικά πετρώματα / 

ορυκτά / άμμο) 

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 

Ρίσκα / Προκλήσεις κανένα 
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Αξιολόγηση 

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

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Κάθε ομάδα προετοιμάζει μια έκθεση με το τι έμαθαν 

Μεταδοσιμότητα Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα 

Σύνδεσμοι / Πηγές http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras/default.aspx 

Λέξεις κλειδιά Λατομείο 

 
  

http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras/default.aspx

