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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

Δραστηριότητας 

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας 

Περίληψη  

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας, σε μια αγγλική τάξη οι μαθητές 

εκπληρώνουν ένα έργο «Πώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας;». Σε μικρές ομάδες 

ο καθένας θα ορίσει ένα Σχέδιο Εργασίας για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Θα έχουν 2 

διδακτικές ώρες για να κάνουν κάτι που θα προειδοποιήσει την κοινότητα για τον εορτασμό της 

«Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας». 

Οι γονείς καλούνται να έρθουν και να δουν τους μαθητές να δουλεύουν και να βοηθήσουν αν το 

επιθυμούν. 

Σκοπός 

 Να μάθουν να σχεδιάζουν μια δραστηριότητα 

 Να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας 

 Να καθορίσουν τι είναι η Ανεκτικότητα 

 Να γνωρίσουν τη σημασία του να είναι Ανεκτικοί σε άλλους 

Ομάδα - Στόχος Όλες οι ηλικίες 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Σε μικρές ομάδες οι μαθητές καλούνται να καθορίσουν «Τι είναι η Ανεκτικότητα και οι Τύποι 

ανεκτικότητας» 

2. Οι μαθητές εκπληρώνουν ένα έργο: Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας, 16 

Νοεμβρίου 

3. Καθορίστε ένα Σχέδιο Εργασίας (κάθε ομάδα πρέπει να σχεδιάσει και να προετοιμάσει τη 

δραστηριότητα: π.χ. Ψήστε ένα κέικ για την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας, δημιουργήστε 

μια αφίσα, δημιουργήστε μια ομαδική ζωγραφική για την Ανεκτικότητα, ...). 

4. Να προετοιμάσουν τις δραστηριότητες για την ημέρα 

Διάρκεια 180 λεπτά 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Λίστα με όλα τα υλικά που αποφασίζει η ομάδα 

Πλαίσιο εφαρμογής Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

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

 Ενθαρρύνει τους μαθητές στη μάθηση και να είναι πιο φιλικοί με τους άλλους (Ανεκτικότητα 

στην πράξη!) 

 Συσχέτιση με μια πραγματική δραστηριότητα 

 Μαθηματικά (Σχέδιο Εργασίας) 

 Τέχνες (η παρουσίαση των δραστηριοτήτων) 

 Αγωγή Υγείας / Χρηματοοικονομική, οικονομική και επιχειρησιακή παιδεία (σύγκριση με τι 

κάνουν σε άλλα σχολεία, χώρες / τύπους ανεκτικότητας) 



 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

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 
Να πάρει πολύ χρόνο η αναζήτηση της καλύτερης δραστηριότητας (κάθε ομάδα πρέπει να εστιάζει 
μόνο σε μία δραστηριότητα) 

Αξιολόγηση 

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

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Online αξιολόγηση από τους επισκέπτες 

 Εκθεση 

Μεταδοσιμότητα Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα 

Σύνδεσμοι / Πηγές  

Λέξεις κλειδιά Ανεκτικότητα 

 
  


