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Εργαλειοθήκη  Δραστηριοτήτων STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Προσαρμοστικότητα (ανθρώπων, ζώων, φυτών) στο περιβάλλον 

Περίληψη 

Αρχικά οι μαθητές συζητούν για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη στέγαση, την 

ενδυμασία, τον τρόπο ζωής και πως όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεαστεί από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης η ύπαρξη ζώων και φυτών επηρεάστηκε σε 

μεγάλο βαθμό από τους ίδιους παράγοντες όπως και οι άνθρωποι. 

Στόχος 

Στόχος- να συζητηθεί η έννοια της προσαρμοστικότητας των ανθρώπων, ζώων και 
φυτών.   

Μαθησιακοί στόχοι - να γίνει κατανοητό τι είναι η προσαρμοστικότητα και τι 
σημαίνει η ικανότητα προσαρμογής.  

Ομάδα- στόχος Μαθητές ηλικίας 6-9 ετών 

Περιγραφή 

Εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει την αίθουσα: βγάζει τα θρανία έξω από την αίθουσα 

και η μέρα ξεκινά με τα παιδιά να κάθονται σε κύκλο στο χαλί αντί στα θρανία τους. 

Οι μαθητές σύντομα θα αρχίσουν να ρωτούν για τη μετακίνηση των θρανίων τους. 

Το μάθημα θα μπορούσε εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί χωρίς φώτα, καρέκλες ή 

χωρίς να κάθονται στο πάτωμα. Η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί ο λόγος αλλαγής του περιβάλλοντος των μαθητών και 

ότι οι μαθητές κατάφεραν να προσαρμοστούν σε αυτό αρκετά καλά. Η συζήτηση θα 

αναφερθεί στο πως οι άνθρωποι είχαν την ικανότητα να προσαρμοστούν στο 

περιβάλλον στη διάρκεια των χρόνων, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Οι μαθητές 

μπορούν με τη βοήθεια των iPads να βρουν πληροφορίες για τον τρόπο που τα φυτά 

ή τα ζώα προσαρμόστηκαν στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν έναν χώρο εργασίας από αντικείμενα που έχουν ήδη προμηθευτεί 

(βιβλία, κουτιά, μαξιλάρια κτλ.). Έπειτα υπολογίζουν πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να 

προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον και πως έλυσαν το πρόβλημα. Στο τέλος 

θα μπορούν να δημιουργήσουν ασκήσεις σχετικές με την προσαρμοστικότητα των 

ανθρώπων, των φυτών και ζώων.  

Διάρκεια Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να διαρκέσει όλο το σχολικό ωράριο. Υπάρχει 

περίπτωση να πάνε και εκδρομή στο ζωολογικό κήπο ή στους Βοτανικούς Κήπους.  

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή  

Υλικά για τη δημιουργία του χώρου εργασίας των μαθητών: βιβλία, μαξιλάρια, 

κουτιά κλπ.  
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Πλαίσιο Εφαρμογής 

Αυτή η δραστηριότητα είναι προτιμότερο να ξεκινήσει στην αίθουσα διδασκαλίας, 

εφόσον έχουν μετακινηθεί τα θρανία. Ή σε ένα λιγότερο οικείο περιβάλλον: στον 

ζωολογικό κήπο/βοτανικό πάρκο.  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Αν το περιβάλλον έχει αλλάξει, οι μαθητές θα αντιληφθούν γρήγορα τι είναι η 

προσαρμοστικότητα και πως ο άνθρωπος προσαρμόζεται σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Έτσι θα είναι ευκολότερο να καταλάβουν και να αναλύσουν την 

ικανότητα αυτή των φυτών και των ζώων.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

 
Η επιτυχία της δραστηριότητας εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, τη σειρά των 
επιμέρους εργασιών και την ικανότητα (του εκπαιδευτικού και των μαθητών) να 
αυτοσχεδιάσουν ανάλογα με την περίπτωση και να αλλάξουν τα πράγματα σύμφωνα 
με το πλαίσιο.  
 
Η δραστηριότητα αυτή: 
 

☒ 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 

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές πρέπει να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα του γιατι τα θρανία δεν βρίσκονται εντός της αίθουσας μπορεί να πάρει 
περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί.  

Αξιολόγηση 

Να έχετε προκαθορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης: ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να 

εξηγεί τι είναι «προσαρμοστικότητα», να αναγνωρίζει πως είναι η δομή των φυτών 

και πως τα ζώα και οι άνθρωποι προσαρμόζονται για να επιβιώσουν (συνθήκες 

διαβίωσης, εμφάνιση, φαγητό). 

Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο  

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

προσαρμοστεί ανάλογα.  

Σύνδεσμοι/ Πηγές   

Λέξεις-Κλειδιά  Προσαρμοστικότητα  

 


