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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

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. 

Σκοπός 

 Να μάθουν περισσότερα για το χωριό τους 

 Να προωθήσουν την ομορφιά του χωριού τους 

 Να μάθουν περισσότερα για τα μνημεία 

 Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το publisher και να φτιάχνουν βίντεο 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Ο δάσκαλος Αγγλικών, Ιστορίας ή Γεωγραφίας ζητά από τους μαθητές να χωριστούν σε μικρές 

ομάδες και να απαντήσουν γρήγορα στην ερώτηση: "Αν ήμουν τουρίστας, τι θα 

επισκεπτόμουν στο χωριό;" 

2. Κάθε ομάδα δίνει ανατροφοδότηση και οι ιδέες καταγράφονται στον πίνακα. 

3. Ο δάσκαλος εξηγεί με τι σχετίζεται το έργο: "Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε έναν Τουριστικό 

Γραφείο και πρέπει να δημιουργήσετε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο και βίντεο σχετικά με το 

χωριό σας", πόσες διδακτικές ώρες έχουν οι μαθητές και η τελική έκθεση 

4. Πρώτη δραστηριότητα - ταξίδι στο χωριό για τη συγκέντρωση φωτογραφιών και 

πληροφοριών για το φυλλάδιο και το βίντεο 

5. Δεύτερον - Πίσω στην τάξη, κάθε ομάδα επιλέγει τις καλύτερες φωτογραφίες και 

πληροφορίες και αρχίζει να σχεδιάζει το φυλλάδιο και το βίντεο (χρησιμοποιώντας το 

Publisher ή οποιαδήποτε εφαρμογή για τη δημιουργία βίντεο) 

6. Τρίτον - παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος στην τάξη και προετοιμασία της έκθεσης. 

Διάρκεια 180 λεπτά (δύο διδακτικές ώρες των 90 λεπτών) 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή για τη λήψη εικόνων (φωτογραφίες και ηχογράφηση) 

 Υπολογιστής 

Πλαίσιο εφαρμογής Μαθαίνοντας για τα Ιστορικά Μνημεία / Ταξίδι / Διακοπές 

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 
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 Οι μαθητές χρησιμοποιούν το ίντερνετ σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 

 Χρήση ΤΠΕ (δημιουργία φυλλαδίου και προωθητικού βίντεο) 

 Τέχνες (παρουσίαση) 

 Αγωγή Υγείας / Χρηματοοικονομική, οικονομική και επιχειρησιακή παιδεία (τουριστικές 

πληροφορίες) 

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 
Οι μαθητές μπορεί να μην ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν το Publisher - χρειαζόταν ένα εργαστήριο 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 

Αξιολόγηση 

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

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Αξιολόγηση μεταξύ τους 

 Έκθεση, ψηφοφορία για το καλύτερο τουριστικό βίντεο και φυλλάδιο 

Μεταδοσιμότητα Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
 

 

Λέξεις κλειδιά Χωριό, προώθηση 

 
  


