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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. Υποθεματική: STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική 

 
  

 
 Εξερευνώ και ανακαλύπτω

 

 
  

 

   Κουτσιλιέρη-Τασιώνα Αναστασία, ΠΕ 70
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ   ΤΜΗΜΑ………Α……..
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

Θεματική 

4. Δημιουργώ και 

καινοτομώ. 

Δημιουργική σκέψη 

και πρωτοβουλία 

Υποθεματική 
1. STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 

(που προτείνονται) 
 Α΄ Δημοτικού

Τίτλος  Εξερευνώ και ανακαλύπτω

 

Δεξιότητες στόχευσης του 

προγράμματος 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 4cs: 

Κριτική σκέψη

Επικοινωνία

Συνεργασία

Δημιουργικότητα

Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον): 

Ψηφιακή επικοινωνία

Ψηφιακή συνεργασία

Ψηφιακή κριτική σκέψη

Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και 

συνεργασίας.

Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης:

Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης

Πληροφορικός γραμματισμός

Ψηφιακός γραμματισμός

Τεχνολογικός γραμματισμός

Γραμματισμός στα Μέσα

Δεξιότητες δημιουργίας  και διαμοιρασμού  ψηφιακών 

δημιουργημάτων

Δεξιότητες του νου:

Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Επίλυση προβλημάτων

Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Σύνδεση με τη Βασική 

Θεματική  

Υποθεματικές: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, 

οργανωτική ικανότητα, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός, 

ψηφιακά περιβάλλοντα/ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα, ψηφιακές 

δεξιότητες, καινοτομία, νέες επαγγελματικές δεξιότητες. 

4ο Δ.Σ. Χίου 2021-2022
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Προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Εργαστήριο/τίτλος 

Διάρκεια/Υλικό 
Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

-να διατυπώνουν ερωτήματα, 

τα οποία μπορούν να 

απαντηθούν μέσω της 

διερεύνησης δεδομένων 

 

-να  εξοικειωθούν με βασικές 

ενέργειες της διαδικασίας 

ανεύρεσης πηγών για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό σε  

μηχανές αναζήτησης  

 

-να συλλέγουν πληροφορίες 

και να τις ταξινομούν 

 

-να παράγουν υλικό  

πολυμεσικής μορφής για την 

αξιοποίησή του σε 

παρουσιάσεις (κείμενο, 

εικόνα, κινούμενο σχέδιο, 

βίντεο, ήχο) 

 

-να συνεργάζονται και να 

προσφέρουν τις γνώσεις και 

τις ικανότητές τους στην 

ομάδα για την υλοποίηση 

μιας δραστηριότητας-

εργασίας 

 

-να οργανώνουν τις γνώσεις 

του γύρω από νέες έννοιες 

 

 

 

 

 

Ταξίδι στον κό

σμο-Μνημεία 
και γλώσσες
Διάρκεια: 3 

διδακτικές ώρες
Υλικό-Υποδομή 

Πρόσβαση σε 

υπολογιστή με 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο, εικόνες 

μνημείων, 

ταξιδιωτικά 

φυλλάδια, 

διαδικτυακά 

εργαλεία, 

νερομπογιές, 

μαρκαδόροι, 

φύλλα Α4 

 

Σύνδεση με το 

ΑΠΣ: Γλώσσα, 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.)  

 

 

 

 

1η Δραστηριότητα: Ψυχολογικής και γνωστικής 

προετοιμασίας.  Με αφορμή το "Γαιτανάκι" της Ζωρζ 
Σαρή, οι μαθητές/τριες μπαίνουν στη διαδικασία να σ
κεφτούν ποιες γλώσσες του κόσμου γνωρίζουν, από π
οιες χώρες προέρχονται και που βρίσκονται οι χώρες 
αυτές στο χάρτη, ποιά είναι τα μνημεία τους και ποια 
γνωστά μνημεία έχουμε στην Ελλάδα (project based 

learning). 

Αποτυπώνονται εικαστικά (ζωγραφική) οι πρώτες 

αναπαραστάσεις των μαθητών για τα μνημεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα: Έναρξη της έρευνας.  Παρακινούν
ται οι μαθητές/τριες να συνεργαστούν σε ομάδες και
 βοηθιούνται τους να συμμετάσχουν περαιτέρω στην
 ενεργό συμμετοχή τους στην έρευνα για τα μνημεία 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα (εκπαιδευτικές ιστο
σελίδες, εικόνες, βίντεο), ταξιδιωτικά περιοδικά και 
φωτογραφίες. Ενημερώνονται οι γονείς να συμβάλου
ν στην έρευνα

3η Δραστηριότητα: Ταξινόμηση του υλικού σε 

κατηγορίες με κριτήρια που προκύπτουν από την 

παρατήρηση και τη σύγκριση. Παρουσίαση του 

υλικού σε ψηφιακό μέσο με πολυτροπικά κείμενα, τα 

οποία δημιουργούν οι μαθητές σε ομάδες, 

αξιοποιώντας δικές τους εικαστικές αναπαραστάσεις 

των μνημείων, εικόνες, λεζάντες, ηχητικά μηνύματα 

κ.ά. (ενδεικτικά με power point,  padlet).

 

   

  

4η Δραστηριότητα: Εννοιολογικός χάρτης. Σε 

ομαδικό επίπεδο αποτιμώνται οι γνωστικές 

δυνατότητες και δυσκολίες των μαθητών με τη 

δημιουργία του 1ου ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη 

για τα μνημεία (ενδεικτικά με coggle, Kidspiration ). 
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Ο μαθητές να είναι σε θέση: 

να συμμετέχουν σε μια 

συζήτηση, να 

επιχειρηματολογούν και  να 

διατυπώνουν ερωτήσεις 

-να «παίζουν» με τα βασικά 

εργαλεία του λογισμικού voki 

και να δημιουργούν 

ψηφιακές μορφές avatar 

-να εντοπίζουν και να 

αναπαριστούν διαδρομές με 

σύστημα αναφοράς έξω από 

το σώμα τους, με τη χρήση 

ποικίλων χωρικών εννοιών  

-να δημιουργούν μια 

αριθμογραμμή με κάρτες 

-να επιλύουν προβλήματα 

βασισμένα στην αλγοριθμική 

προσέγγιση (δομή 

ακολουθίας, δομή της 

επιλογής επαναληπτικές 

διαδικασίες) 

-να βελτιώνουν τις χωρικές 

τους δεξιότητες με 

προγραμματιζόμενα 

παιχνίδια 

-να  συμμετέχουν στην 

ανεύρεση πηγών με μηχανές 

αναζήτησης για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό 

-να διερευνούν πληροφορίες 

από διαφορετικές μορφές 

αναπαράστασης δεδομένων 

και να εξάγουν 

συμπεράσματα, 

-να συνεργάζονται στην 

ομάδα για την παρουσίαση 

μιας κοινής εργασίας 

-να συνεργαστούν με 

ενήλικες για να 

κοινοποιήσουν μια εργασία 

τους σε διαδικτυακές 

εφαρμογές 

 

 

Αναγνωρίζουμε τα 

μνημεία 

Διάρκεια: 4 

διδακτικές ώρες 

 

Υλικό-Υποδομή 

Πρόσβαση σε 

υπολογιστή με 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο- 

διαδικτυακά 

εργαλεία, 

εφαρμογή 

σάρωσης κώδικα 

 

Σύνδεση με το 

Α.Π.Σ.: 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.), 

Μαθηματικά, 

Γλώσσα. 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με το επάγγελμα του 

ξεναγού.  Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έρχεται ένα 

ηχογραφημένο μήνυμα (voki) για τους μαθητές, μέσω 

του οποίου γίνεται η γνωριμία με την αποστολέα του 

γράμματος, την Μαρίνα, η οποία είναι ξεναγός και 

είναι μια ομιλούσα μορφή a vatar. Παροτρύνει τους 

μαθητές μέσα από μια σειρά διαδικασιών επίλυσης 

ασκήσεων και εύρεσης των απαντήσεων σε γρίφους

(inquriry based learning), να κερδίσουν το δίπλωμα 

του «Βοηθού ξεναγού» και να υλοποιήσουν ένα 

σχέδιο παρουσίασης και διαφήμησης των μνημείων. 

Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για το 

επάγγελμα του ξεναγού. Διατυπώνουν, καταγράφουν 

και ηχογραφούν με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού, ερωτήσεις σχετικά μ ε το επάγγελμα 

του ξεναγού. Η δράση τους είναι ομαδική και 

δομούν μια μορφή  avatar, για να διατυπώσει τα 

ερωτήματά τους, τα οποία αποστέλλονται με 

ψηφιακό μήνυμα στην Μαρίνα, όπως και οι 

απαντήσεις της προς τα παιδιά.

2η δραστηριότητα: Εύρεση μνημείων

Η Μαρίνα στέλνει μια σειρά δράσεων για την 

αναγνώριση σημαντικών μνημείων, όπως: 

-έναν λαβύρινθο, στην έξοδο του οποίου υπάρχει 

ένας κώδικας (QR  code) και το μνημείο 

αποκαλύπτεται, όταν σκαναριστεί από τους μαθητές,

-να φτιάξουν o n line ένα παζλ για να συνθέσουν την 

εικόνα του μνημείου

-να κάνουν σειραθέτηση αριθμημένων λωρίδων της 

εικόνας ενός μνημείου

3η δραστηριότητα: Αναγνώριση των μνημείων.

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα μνημεία και συλλέγουν 

δεδομένα για την ιστορία τους με μηχανές 

αναζήτησης.  Στην ασύγχρονη εκπαίδευση θα 

μπορούσε να ανατεθεί μια εργασία στα παιδιά με την 

υποστήριξη των γονέων για την εύρεση στοιχείων και 

την ανάρτησή τους στο  padlet ή στον τοίχο της  e-

me.Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται και 

παρουσιάζονται από ομάδες στην ολομέλεια (κολάζ, 

power point,  padlet).
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Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

-να επιλέγουν, να 

οργανώνουν και να 

ταξινομούν πληροφορίες 

αξιοποιώντας χρονικές 

έννοιες (πριν από, μετά από, 

παλιότερα, νεότερα, τώρα, 

σύγχρονα κ.ά.) 

 

-να αναγνωρίζουν και να 

δημιουργούν χάρτες, 

εντοπίζοντας θέσεις και 

διαδρομές μεταξύ σημείων 

αναφοράς 

 

-να μετρούν διαδρομές 

(μετρήσεις μήκους με άμεση 

/έμμεση σύγκριση με τη 

χρήση μη συμβατικών 

μονάδων μέτρησης) 

 

-να αναγνωρίζουν τα βασικά 

σύμβολα ενός ψηφιακού 

χάρτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξιδεύουμε στο 

χρόνο και στο 

χώρο 

Διάρκεια: 3 

διδακτικές ώρες 

 

Υλικό-Υποδομή 

Έντυπο υλικό-

εικόνες, χαρτόνια, 

κόλλες, 

υπολογιστής με 

πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, 

διαδραστικά 

εργαλεία, 

κορδέλες, 

συνδετήρες 

 

 

Σύνδεση με το 

Α.Π.Σ.: 

Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.), 

Μαθηματικά, 

Γλώσσα, Ιστορία, 

Γεωγραφία, Παιδί 

και περιβάλλον 

 

 

 

 

1η δραστηριότητα: Δημιουργία ψηφιακής 

πολυμεσικής ιστοριογραμμής Οι μαθητές 

δημιουργούν μια ιστοριογραμμή των μνημείων, 

κάνοντας υποθέσεις, συγκρίσεις για τις χρονικές 

περιόδους κατασκευής τους π.χ. αρχαία χρόνια, 

βυζαντινά, ρωμαϊκά, σύγχρονα.   

Αρχικά, η ιστοριογραμμή μπορεί  να δημιουργηθεί σε 

ένα πίνακα, χαρτόνι, κ.ά. και μετέπειτα να 

δημιουργηθεί σε διαδικτυακή εφαρμογή (ενδεικτικά 

στο e-me content, venngage). Η ιστοριογραμμή 

μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλα ιστορικά 

γεγονότα που σχετίζονται με τα μνημεία. Οι μαθητές 

παρουσιάζουν την ιστοριογραμμή  στην ολομέλεια 

της τάξης, σε ομάδες που εκπροσωπούν τις χώρες 

των μνημείων. 

2η  δραστηριότητα: Δημιουργία ψηφιακού 

διαδραστικού χάρτη. Οι μαθητές σε ομάδες 

περιηγούνται και εντοπίζουν στο χάρτη σε 

διαδικτυακές εφαρμογές (google earth, google map)  

τα μνημεία της Ευρώπης. Έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν τον δικό τους διαδραστικό χάρτη, να 

εξοικειωθούν με τα σύμβολα και τα εργαλεία των 

χαρτών σε ψηφιακό περιβάλλον (σμίκρυνση, 

μεγέθυνση, εντοπισμός θέσης), να αναγνωρίσουν στο 

χάρτη τα ονόματα των πόλεων και των χωρών, τα 

οποία είναι γραμμένα σε κάρτες και να συγκρίνουν 

τις διαδρομές μεταξύ των μνημείων. 

Ο χάρτης εκτυπώνεται και μετρούνται τα μήκη των 

αποστάσεων μεταξύ των μνημείων. Οι μαθητές 

προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα, «Πώς μπορούμε να 

βρούμε ποια είναι η μεγαλύτερη διαδρομή; ή η 

μικρότερη;».  Οι μαθητές εξοικειώνονται με μετρικές 

διαδικασίες. Κάθε ομάδα προτείνει τη μονάδα 

μέτρησης και τη μετρική διαδικασία. Στο τέλος, οι 

ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τον τρόπο που 

έδρασαν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων και τα συμπεράσματά τους. Σημαντικές 

φάσεις της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη των 

προτάσεων των παιδιών, η λεκτική διατύπωση της 

δράσης τους, ο αναστοχασμός και η γενίκευση από 

τα ίδια. 
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Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

-να αναγνωρίζουν τα στερεά 

και επίπεδα γεωμετρικά 

σχήματα 

 

-να συνεργάζονται σε ομάδες 

για την παραγωγή κάποιου 

έργου και να σέβονται τις 

απόψεις και την εργασία των 

άλλων 

 

-να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν μια τρισδιάστατη 

κατασκευή  

 

-να εξοικειωθούν με την 

φυσική έννοια της στατικής 

ισορροπίας των αντικειμένων 

 

-να συνθέτουν γεωμετρικές 

κατασκευές σε ψηφιακό 

μέσο και να βελτιώνουν τις 

ψηφιακές αναπαραστατικές 

δεξιότητες τους. 

 

Κατασκευές 

Διάρκεια: 4 

διδακτικές ώρες  

Υλικό- Υποδομή 

Οικοδομικό υλικό-

τουβλάκια, πυλός, 

ρολά από χαρτί 

κουζίνας, ξυλάκια, 

καλαμάκια, 

αλουνινόχαρτο, 

υπολογιστής με 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο, 

διαδικτυακά 

εργαλεία 

 

 

 

Σύνδεση με το 

Α.Π.Σ.: Φυσικές 

επιστήμες, 

Τεχνολογία, 

Επιστήμες των 

Μηχανικών, 

Μαθηματικά, 

Παιδί και 

περιβάλλον 

 

 

1η δραστηριότητα: Πειράματα Υλοποιούνται 

πειράματα για την κατανόηση του φυσικού 

φαινομένου της τριβής ολίσθησης των σωμάτων με 

αφορμή την κατασκευή του Παρθενώνα και του 

προβληματισμού της μετακίνησης των ογκόλιθων 

μαρμάρου, αλλά  και για την παραγωγή ήχου μέσω 

σωλήνων διαφορετικού μήκους, όπως συμβαίνει στο 

Sibelius. 

 

   

 

  

 

 

 

 

2η δραστηριότητα: Κατασκευές.  Οι μαθητές στο 

αρχικό μήνυμα της ξεναγού Μαρίνας (avatar)  έχουν α

ναλάβει τ ην  αποστολή να κατασκευάσουν 

τρισδιάστατα τα μνημεία με υλικά που οι ίδιοι θα 

επιλέξουν και να τα διαφημίσουν. Τα κριτήρια 

επιτυχίας είναι: οι κατασκευές τους να είναι 

σταθερές και τα δομικά στοιχεία που θα επιλέξουν να 

έχουν ομοιότητες με αυτά των μνημείων π.χ. το 

Αtomium αποτελείται από σφαίρες που συνδέονται 

με κυλίνδρους.

Αξιοποιούνται οι φάσεις της διδακτικής προσέγγισης 

της διαδικασίας του τεχνικού σχεδιασμού 

(Engineering Design Process). 

3η Δραστηριότητα: Αναγνώριση γεωμετρικών 

σχημάτων. Οι μαθητές αναγνωρίζουν βασικά 

γεωμετρικά σχήματα στα δομικά στοιχεία των 

μνημείων, προσπαθώντας να τα αποκωδικοποιήσουν 

μορφολογικά «Με ποιο σχήμα μοιάζει; Από ποια 

σχήματα αποτελείται;».  Συμμετέχουν σε δράσεις με 

φύλλα εργασίας και quiz σε διαδικτυακές εφαρμογές 

για τα γεωμετρικά σχήματα και τη συσχέτισή τους με 

τα μνημεία (π.χ. σύνθεση των μνημείων από 

γεωμετρικά σχήματα). 

 

4η Δραστηριότητα: Ψηφιακή τρισδιάστατη 

κατασκευή. Οι μαθητές δομούν  μνημεία σε 

διαδικτυακή εφαρμογή (π.χ. τα βυζαντινά τείχη της  

Θεσσαλονίκης) ή τα ζωγραφίζουν με τη χρήση 

λογισμικού (tux paint). 
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Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

-να συνθέτουν πληροφορίες 

για τη δημιουργία ενός 

πολυτροπικού κειμένου 

  

-να συνεργάζονται σε ομάδες 

για την παραγωγή κάποιου 

έργου 

 

-να συνεργάζονται για τη 

δημιουργία μιας ψηφιακής 

ιστορίας  

 

-να συσχετίζουν τις νέες με 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

 

-να αναστοχάζονται με βάση 

τα έργα τους 

 

-να αξιολογούν και να 

ετεροαξιολογούν  τη δράση 

τους με βάση τα κριτήρια της 

επικοινωνίας, της 

συνεργασίας, της 

δημιουργικότητας και της 

ανάπτυξης κριτικής σκέψης 

 

-να δομούν ένα 

ερωτηματολόγιο για τη 

διερεύνηση απόψεων για ένα 

συγκεκριμένο θέμα 

 

Διαφημίζουμε τα 

μνημεία 

Διάρκεια: 4 

διδακτικές ώρες 

Yλικό-Υποδομή 

Υπολογιστής με 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο, 

διαδικτυακά 

εργαλεία 

Σύνδεση με το 

Α.Π.Σ.: Γλώσσα, 

Πληροφορική, 

Τέχνες, Παιδί και 

περιβάλλον 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

1η Δραστηριότητα: Η αφίσα.

Η Μαρίνα έχει ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες    

στο αρχικό μήνυμα να διαφημίσουν στον κόσμο τα 

μνημεία για να γίνουν βοηθοί ξεναγοί. Οι μαθητές σε 

ομάδες προβληματίζονται για τους τρόπους 

πληροφόρησης και διαφήμισης των μνημείων στο 

κοινό. Μία πιθανή πρόταση είναι να δημιουργήσουν 

μια αφίσα με πληροφορίες για τα μνημεία, ώστε να 

τα διαφημίσουν και να προσκαλέσουν τον κόσμο να 

τα γνωρίσει. Η αφίσα μπορεί να είναι μια εικαστική 

δημιουργία σε έντυπη, αλλά και ψηφιακή μορφή.

2η Δραστηριότητα: Η ψηφιακή ιστορία. Οι μαθητές 

συζητούν για την αξιοποίηση των στοιχείων που 

έχουν συλλέξει και του υλικού που έχουν παράγει 

από τις μέχρι τώρα δραστηριότητες (έντυπο και 

ψηφιακό υλικό για τα μνημεία) και με την 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού δημιουργούν μια 

ψηφιακή ιστορία ή  ένα διαδραστικό v ideo

(ενδεικτικά στo eme content,  στο e dpuzzle) για τα 

μνημεία, την οποία μπορούν να ανεβάσουν  στην 

ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας για τη διαφήμιση 

των μνημείων.

3η  δραστηριότητα: Τι καινούριο μάθαμε;

Οι μαθητές συμπληρώνουν το 2ο ψηφιακό 

εννοιολογικό χάρτη για τα μνημεία, δημιουργούν 

νέες εικαστικές αναπαραστάσεις για τα μνημεία 

(ζωγραφιές, κολάζ κ.ά.) και κάνουν συγκρίσεις με τις 

αρχικές ιδέες και γνώσεις. Καταλήγουν σε 

συμπεράσματα  «Εάν θα το επαναλαμβάναμε, τι θα 

αλλάζαμε, τι κερδίσαμε, τι άλλο θα θέλαμε να 

μάθουμε;». Εάν το επιθυμούν οι μαθητές 

δημιουργείται ένα διαδραστικό βίντεο με τις δράσεις 

τους.

Δραστηριότητες αξιολόγησης:  Συνεργάζονται με τον 

εκπαιδευτικό για τα έργα που επιθυμούν να 

συμπεριλάβουν στον ατομικό φάκελο τους 

(portfolio/e-portfolio). Συμπληρώνουν φύλλα 

αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων κ αι απαντούν σε ένα ερωτηματολόγιο. 

Στην αξιολόγηση του προγράμματος μπορούν να 

συμμετέχουν και οι γονείς, οι οποίοι συμπληρώνουν 

ερωτηματολόγιο που δομείται από τους μαθητές και 

τον εκπαιδευτικό.
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Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

-να οργανώνουν την 

παρουσίαση των 

δημιουργιών τους και των 

νέων γνώσεων 

 

-να αναπτύσσουν σχέσεις 

ανταλλαγής ιδεών και 

αλληλεπίδρασης με σχολικές 

μονάδες της Ελλάδας και της 

Ευρώπης 

 

-να οργανώνουν και να 

συμμετέχουν σε μια θεατρική 

παράσταση, υποδυόμενοι 

ρόλους σε πραγματικές 

συνθήκες επικοινωνίας 

 

Απονομή 

διπλώματος  

Διάρκεια: 3 

διδακτικές ώρες 

 

Yλικό-Υποδομή 

Σκηνικά, έργα 

μαθητών, χωρική 

διευθέτηση του 

χώρου, 

διαδικτυακά 

εργαλεία 

 

Σύνδεση με το 

Α.Π.Σ.: Γλώσσα, 

Δημιουργία και 

έκφραση, Τέχνες  

 

1η Δραστηριότητα διάχυσης του προγράμματος: Οι 

μαθητές οργανώνουν την παρουσίαση του 

προγράμματος τους για να τους απονεμηθεί το 

δίπλωμα του «Βοηθού ξεναγού». Δημιουργία της 

ταξιδιωτικής γωνιάς στην τάξη για την έκθεση των 

κατασκευών τους. Οργανώνουν εκδήλωση 

παρουσίασής τους και διαφήμισης των μνημείων 

στους γονείς και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε δίκτυα και 

κοινότητες σχολικών μονάδων στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη κοινοποιούν τις δράσεις τους.  

 

2η δραστηριότητα: Θεατρικό παιχνίδι «Σας 

γνωρίζουμε τα μνημεία» 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια θεατρική 

εκδήλωση. Οι μαθητές διοργανώνουν ένα θεατρικό 

παιχνίδι, για τη βιωματική αναπαράσταση του 

επαγγέλματος του ξεναγού, υποδυόμενοι τον ρόλο 

του βοηθού ξεναγού, των ταξιδιωτών, των 

υπαλλήλων που εξυπηρετούν τη λειτουργία ενός 

μνημείου και των κατοίκων της περιοχής. Οι μαθητές 

σκηνοθετούν την παράσταση με την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού και αξιοποιείται ως σκηνικό η 

ταξιδιωτική γωνιά, η οποία μπορεί να 

μετασχηματισθεί σε τουριστικό περίπτερο. 

 

Δραστηριότητες επέκτασης: Στο τέλος οι μαθητές 

αποφασίζουν μαζί με τον εκπαιδευτικό για τις 

προεκτάσεις του προγράμματος δεξιοτήτων και τη 

σύνδεσή του με  άλλες δράσεις του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών (π.χ. στη Γλώσσα να 

εξετασθούν οι δυνατότητες επικοινωνίας του ίδιου 

μηνύματος σε διαφορετικές γλώσσες, στα 

Μαθηματικά για τη συμμετρία των μνημείων ως 

κατασκευές και στις Φυσικές επιστήμες για τη 

λειτουργία των  τροχαλιών ως ανυψωτικών 

μηχανισμών). 
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4. Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Eνδεικτικές εφαρμογές

STEAM-προγραμματισμός

https://scratch.mit.edu/

Παρουσιάσεις

https://en.linoit.com/

https://el.padlet.com/

Εννοιολογικός χάρτης

https://coggle.it/

https://learningworksforkids.com/apps/kidspiration/

https://miro.com/

https://cmap.ihmc.us/

https://jamboard.google.com/

https://bubbl.us/

On line δημιουργία χάρτη

https://www.google.com/maps/

https://www.google.com/intl/el/earth/

https://mapmaker.nationalgeographic.org/

https://www.pictramap.com/

Αvatar

https://avatarmaker.com/

https://www.voki.com/

Ιστοριογραμμή

 

  

  

 

  

https://venngage.com/

https://www.timetoast.com/

https://www.hstry.co/

https://timeline.knightlab.com/

Quiz

 

 

https://wordwall.net/el/about/template/quiz 

Kόμικς

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://edu.pixton.com/educators/

http://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Cartoon-Story-Maker-FREE.html 

Sites με εικόνες ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων

http://www.freepik.com

https://pixy.org/

https://pixabay.com/el/

https://wallpaperaccess.com/

https://pxhere.com/

https://all-free-download.com/free-photos

https://scratch.mit.edu/
https://en.linoit.com/
https://el.padlet.com/
https://coggle.it/
https://learningworksforkids.com/apps/kidspiration/
https://miro.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://jamboard.google.com/
https://bubbl.us/
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/intl/el/earth/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://www.pictramap.com/
https://scratch.mit.edu/studios/1525526/
https://beebot.terrapinlogo.com/
https://avatarmaker.com/
https://www.voki.com/
https://venngage.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.hstry.co/
https://timeline.knightlab.com/
https://wordwall.net/el/about/template/quiz
https://edu.pixton.com/educators/
http://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Cartoon-Story-Maker-FREE.html
http://www.freepik.com/
https://pixy.org/
https://pixabay.com/el/
https://pixabay.com/el/
https://wallpaperaccess.com/
https://pxhere.com/
https://all-free-download.com/free-photos
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http://clipart-library.com/ 

Διαδραστικός χάρτης 

https://www.pictramap.com/ 

Ψηφιακό βιβλίο 

https://www.storyjumper.com/ 

Δημιουργία παραμυθιών, κόμικς, με ηχογράφηση, για οργανωμένες παρουσιάσεις 

 https://bookcreator.com/ 

Αφίσα 

https://www.postermywall.com/ 

https://www.canva.com/el_gr/ 

Δημιουργία παζλ 

https://www.jigsawplanet.com/ 

Μαθησιακά παιχνίδια και quiz 

https://kahoot.com/home/mobile-app/ 

Ζωγραφική 

http://www.tuxpaint.org/?lang=el_GR 

Μετρητής ήχου 

Too noisy  

https://www.edtechmonster.com/access%20too%20noisy%20free 

Mηνύματα voki  

https://www.voki.com/site/pickup?scid=17981630&chsm=0c4ee566cc97295df3e36a6351314ddf 

Ρουτίνες σκέψης  

http://pz.harvard.edu/thinking-routines 

Ενδεικτικά βίντεο 

Ακρόπολη Αθηνών 

https://video.link/w/9gkvc 

https://www.youtube.com/watch?v=DbkgtsHGDJc 

https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg 

https://video.link/w/gikvc 

Παρθενώνας Αθήνα Ελλάδα 

https://video.link/w/Ojkvc 

https://www.youtube.com/watch?v=PWPCZ1UjYmI 

Τα παλαιοχριστιανικά και  βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης  

https://video.link/w/Jqkvc 

https://www.youtube.com/watch?v=fRwBO4kzE98 

Πύργος Άιφελ Παρίσι Γαλλία 

https://video.link/w/mmkvc 

http://clipart-library.com/
https://www.pictramap.com/
https://www.storyjumper.com/
https://bookcreator.com/
https://www.postermywall.com/
https://www.canva.com/el_gr/
https://www.jigsawplanet.com/
https://kahoot.com/home/mobile-app/
http://www.tuxpaint.org/?lang=el_GR
https://www.edtechmonster.com/access%20too%20noisy%20free
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17981630&chsm=0c4ee566cc97295df3e36a6351314ddf
http://pz.harvard.edu/thinking-routines
https://video.link/w/9gkvc
https://www.youtube.com/watch?v=DbkgtsHGDJc
https://www.youtube.com/watch?v=3T7_oi985dg
https://video.link/w/gikvc
https://video.link/w/Ojkvc
https://www.youtube.com/watch?v=PWPCZ1UjYmI
https://video.link/w/Jqkvc
https://www.youtube.com/watch?v=fRwBO4kzE98
https://video.link/w/mmkvc
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https://www.youtube.com/watch?v=xSkAYOnaurY 

Κολοσσαίο Ρώμη Ιταλία 

https://video.link/w/Hmkvc 

https://www.youtube.com/watch?v=Cninc39Dm6Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ενδεικτικές ιστοσελίδες διερεύνησης για μνημεία

UNESCO

https://whc.unesco.org/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΜΒΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh310.jsp

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία, ΑΤΤΙΚΗ

https://www.trip2athens.com/el/see-n-do/attractions/archeological/

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

https://thessaloniki.gr/θέλω-να-γνωρίσω-την-πόλη/ανακαλύψτε/μνημεία/

ΜΝΗΜΕΙΑ ΟΥΝΕΣΚΟ

https://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/texnopersona/ta-17-ellinika-mnimeia-pagkosmias-

politistikis-klironomias-pou-anedeikse-i-unesco/

ΑΡΧΑIOΤΗΤΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΚA ΜΝΗΜΕIΑ

http://www.greek-crossroads.gr/category/antiquities/

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ

https://anaskafh.arsakeio.gr/ta-mnhmeia-kai-h-aksia-tous/

 

 

 

  

 

 

 

Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας

Υπουργείο Τουρισμού 

https://mintour.gov.gr/ekpaideysi/

Αgogreece (δημιουργική ρομποτική)

https://www.agogreece.com/

https://video.link/w/Hmkvc
https://www.youtube.com/watch?v=Cninc39Dm6Y
https://video.link/w/Qnkvc
https://video.link/w/Cpkvc
https://whc.unesco.org/
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh310.jsp
http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
https://www.trip2athens.com/el/see-n-do/attractions/archeological/
http://religiousgreece.gr/archeological-historical-monuments
https://thessaloniki.gr/θέλω-να-γνωρίσω-την-πόλη/ανακαλύψτε/μνημεία/
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/texnopersona/ta-17-ellinika-mnimeia-pagkosmias-politistikis-klironomias-pou-anedeikse-i-unesco/
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/texnopersona/ta-17-ellinika-mnimeia-pagkosmias-politistikis-klironomias-pou-anedeikse-i-unesco/
http://www.greek-crossroads.gr/category/antiquities/
https://anaskafh.arsakeio.gr/ta-mnhmeia-kai-h-aksia-tous/
https://mintour.gov.gr/ekpaideysi/
https://www.agogreece.com/

