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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ.1 

Σχολείο: 

 

3/ΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Τάξη: Ε΄ΣΤ΄ 

Τμήμα: Ε΄ΣΤ΄  ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ 

Αριθμός μαθητών:  20 

Συνολικός αριθμός 
εκπαιδευτικών που 
συνεργάζονται:  

2 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα): 

Τζακώστα Θεοδώρα (δασκάλα ΠΕ  70) 
 
Θεοδόση Αγγελική (πληροφορικός) 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
 (ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

Το όραμα του σχολείου οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της 

δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό 

σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την 

ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών 

στο μέλλον.   
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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ 

Ο δικός μας τίτλος  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Α) Δεξιότητες που καλλιεργούνται: 
-Δημιουργικότητα, 
- Παρατηρητικότητα - πειραματισμός, 
-Επικοινωνία, 
-Κριτική σκέψη, 
-Συνεργασία,  
-Αυτομέριμνα 
 
 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες)  
 
Το σημαντικό είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές να μάθουν 
να ενεργούν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, εκφράζοντας ελεύθερα τη 
γνώμη τους με τη χρήση επιχειρημάτων και αναπτύσσοντας την κριτική 
τους σκέψη και το διάλογο ως μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων, 
παράλληλα με την ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον και τη 
διαμόρφωση στάσεων και αξιών προστασίας του περιβάλλοντος.  
Στους παιδαγωγικούς στόχους αυτής της δραστηριότητας 
συμπεριλαμβάνονται:  
-Να γνωρίσουν, να χρησιμοποιήσουν και να εμπεδώσουν πλούσιο 
λεξιλόγιο αναφορικά με το θέμα 
-Να εμπλουτίσουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με το περιβάλλον και την   
αειφορία 
-Να μάθουν οι μαθητές για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να 
συζητήσουν για την ανθρώπινη συμβολή στην κλιματική αλλαγή, να 
γνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο, τη 
φύση και την οικονομία. 
 -Να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. 
 -Να δράσουν για την προστασία της φύσης και των ανθρώπων που 
πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
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Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Θέαση του online υλικού με θέμα «Αλλάζω για το Κλίμα», από τους 
μαθητές/-τριες και συζήτηση στην τάξη γι’ αυτό. Χωρισμός τους σε 
ομάδες. 

Εργαστήριο 2 Αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών για το θέμα 

Εργαστήριο 3  
Επεξεργασία υλικού που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα από τα μέλη της 
ομάδας και κριτική αποτίμησή του. 
 

Εργαστήριο 4 Σχεδιασμός κάθε ομάδας για την παρουσίαση των απόψεών της πάνω 
στο θέμα της, με βάση την κριτική αποτίμηση του υλικού και των ιδεών 
που συγκέντρωσε για το θέμα. 

Εργαστήριο 5 Δημιουργία κόμικ, ακροστιχίδων , κουίζ,  σύνταξη επιστολής προς 
αρμοδίους 

Εργαστήριο 6 Παρουσίαση του έργου κάθε ομάδας στην Ολομέλεια της τάξης και 
συζήτηση. 
 

Εργαστήριο 7 Συζήτηση και αξιολόγηση του προγράμματος. 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Χρήση εικόνων και video 
Οπτικοποιημένα παραδείγματα 
Χρήση εικαστικών / βιωματικών δραστηριοτήτων 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

ΚΠΕ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Τελική παρουσίαση της εργασίας των ομάδων μαθητών, όπου 
παρουσιάζονται κείμενο ή κείμενα επιστολής, φυλλάδιο, 
εικονογραφημένη ιστορία (κόμικ) ή μικρή δραματοποιημένη ιστορία, 
τραγούδι ή δίστιχα. 
https://drive.google.com/file/d/1YG6DsFuPe28QLftirdEcWyHbZOQrdr12/

view?usp=sharing 

http://kpevamou.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://drive.google.com/file/d/1YG6DsFuPe28QLftirdEcWyHbZOQrdr12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YG6DsFuPe28QLftirdEcWyHbZOQrdr12/view?usp=sharing
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Σε ομάδες εργάστηκαν κι έγραψαν άρθρα  με θέμα: «Το Έξυπνο 

Αυτοκίνητο» 

Παρατίθενται κάποια επιλεγμένα : 

https://drive.google.com/file/d/1tvzUohNgD-
xYUTEELFthsVutfCJaXNy7/view?usp=sharing 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
παρήχθησαν από τους/τις  
μαθητές/τριες κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 
Δημιουργία Διαδραστικού video-quiz 
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/02/3.html  
Δημιουργία Διαδραστικού παιχνιδιού γνώσης 
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/blog-post.html 
 
Έργα μαθητών για την Κλιματική Αλλαγή 
https://scratch.mit.edu/projects/500489011- Νίκος 
https://scratch.mit.edu/projects/494651739- Ιωσήφ 
https://scratch.mit.edu/projects/496007837 -Λευτέρης 
https://scratch.mit.edu/projects/496881078 -Μελίνα 
https://scratch.mit.edu/projects/495782994 Αθηνά 
https://scratch.mit.edu/projects/497418648 -Αλέξανδρος 
https://scratch.mit.edu/projects/495663096 -Γιώργος Δ. 
https://scratch.mit.edu/projects/495695567 -Θάνος 
 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην 
υλοποίηση 

- Αυτοαξιολόγηση μαθητή με τη μορφή κουίζ  
- Συζήτηση με μαθητές κι εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο τέλος 
του προγράμματος 

Εκδηλώσεις διάχυσης  Δεν πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διάχυσης λόγω covid. 

https://drive.google.com/file/d/1tvzUohNgD-xYUTEELFthsVutfCJaXNy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvzUohNgD-xYUTEELFthsVutfCJaXNy7/view?usp=sharing
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/02/3.html
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
https://scratch.mit.edu/projects/500489011-
https://scratch.mit.edu/projects/494651739-
https://scratch.mit.edu/projects/496007837
https://scratch.mit.edu/projects/496881078
https://scratch.mit.edu/projects/495782994
https://scratch.mit.edu/projects/497418648
https://scratch.mit.edu/projects/495663096
https://scratch.mit.edu/projects/495695567
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