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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

Σχολείο: 

 
1ο 12θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Τάξη: Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Τμήμα: Γ1 

Αριθμός μαθητών:  23 

Συνολικός 
αριθμός 
εκπαιδευτικών 
που 
συνεργάζονται:  

 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα): 

ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ06) 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
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Β4. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Δημιουργώ και 

Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Διατροφή – Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο – Οδική Ασφάλεια 
 

 
 

Τίτλος προγράμματος 

 
 

Let’s make our life better! – Ας κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη! 
 

Στο πλαίσιο εκπόνησης συνεργατικής δράσης eTwinning με τίτλο 
“Cultivating 21st Century Skills – Making Our Lives Better!” 

https://twinspace.etwinning.net/124445/home 
 

 
 
 

 
 
 
 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

  

 Απόκτηση δεξιοτήτων ζωής: Ενσυναίσθηση – Ευαισθησία – 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της 

συνεργασίας και της επικοινωνίας 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Ψηφιακός και τεχνολογικός αλφαβητισμός 

 Γνωριμία των μαθητών με τη διατροφική πυραμίδα και την έννοια της 

υγιεινής διατροφής 

 Εκμάθηση κώδικα οδικής κυκλοφορίας – Κυκλοφορώ με ασφάλεια 

στην πόλη μου 

  

         Ακολουθία εργαστηρίων 

 
Εργαστήριο 1 

 

Το Βασίλειο της Διατροφής 

Στον χώρο του σχολείου, οι μαθητές παίρνουν μέρος σε εκπαιδευτικό 

βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Βασίλειο της Διατροφής» από την 

ομάδα ΧΡΟΝΟΣ. Μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες και 

σύντομους διαλόγους, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της υγιεινής 

διατροφής και μαθαίνουν/φτιάχνουν την πυραμίδα των τροφών. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwASb1z-l5M&feature=emb_logo 

 

  

https://twinspace.etwinning.net/124445/home
https://www.youtube.com/watch?v=UwASb1z-l5M&feature=emb_logo
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Εργαστήριο 2 
 
 

THE ABC OF VITAMINS 

Το παιχνίδι των βιταμινών 

 Οι μαθητές παρακολουθούν video  και συζητούν για τους 

διαφορετικούς τύπους βιταμινών: 

https://www.youtube.com/watch?v=I9a6daDAXEw 

 

 

 

 

 

 

       Μαθαίνουν από πού μπορούν να τις πάρουν και γιατί είναι ευεργετικές. 

 Συμπληρώνουν κοινόχρηστο ερωτηματολόγιο (Google Form):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNcVQ-6u1dz6EfwaHsv 

       AFS-hFBqW7mn-r27RW64Olp0dy3YQ/viewform?usp=sf_link 

 Δημιουργούν σχετικά συννεφόλεξα ( https://wordart.com/) 

 Κάθε μαθητής επιλέγει μια βιταμίνη, τη ζωγραφίζει και μιλά για τα 

οφέλη της καθώς και για το πού μπορεί να βρεθεί, προσπαθώντας να 

πείσει τους άλλους μαθητές ότι η βιταμίνη του είναι η καλύτερη. Οι 

μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλες οι βιταμίνες είναι 

απαραίτητες για το ανθρώπινο σώμα και πολύ σημαντικές για μια 

ισορροπημένη διατροφή. 

Εργαστήριο 2 
 
 

FOOD AND ART - GIUSEPPE 
ARCIMBOLDO 

Οι μαθητές  συζητούν για τον Giuseppe Arcimboldo, έναν μοναδικό Ιταλό 

ζωγράφο και την τέχνη του. Μελετούν τους πίνακές του, οι οποίοι 

δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας εικόνες φρούτων, λαχανικών, 

λουλουδιών και κρέατος. Στη συνέχεια, ενθαρρύνονται να γίνουν μικροί 

Arcimboldos και να δημιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα 

πρέπει να συνοδεύονται από ένα σύντομο περιγραφικό κείμενο στην 

αγγλική γλώσσα. Παρουσιάζουν τους πίνακες στην ολομέλεια της τάξης και  

συζητούν για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται το φαγητό. 

Δημιουργούν μία συνεργατική παρουσίαση (Google Slides) με τους πίνακες 

και τα σχόλιά τους: 

https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35

RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing 

Εργαστήριο 3 
 
 

Ασφαλώς κυκλοφορώ (Ι): Προβολή videos/Συζήτηση στην τάξη 

https://en.islcollective.com/video-lessons/you-should-cross-on-the-green-

https://www.youtube.com/watch?v=I9a6daDAXEw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNcVQ-6u1dz6EfwaHsv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNcVQ-6u1dz6EfwaHsv
https://wordart.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing
https://en.islcollective.com/video-lessons/you-should-cross-on-the-green-light
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Ασφαλώς Κυκλοφορώ (Ι) 

light (interactive mode) 

https://video.link/w/sirCb (BBC) 

https://video.link/w/zirCb 

Ιδεοθύελλα: Σήματα τροχαίας – Φωτεινοί σηματοδότες 

Εξήγηση – Συζήτηση  

Εργαστήριο 4 
 
 

Ασφαλώς Κυκλοφορώ (ΙΙ) 

Ασφαλώς κυκλοφορώ (ΙΙ): Βγαίνουμε μια βόλτα στη γειτονιά μας – 

Φωτογραφίζουμε διαφορετικά σήματα τροχαίας  

Συζήτηση στην τάξη: Ποια σήματα φωτογραφίσαμε; Είναι επαρκής η 

σήμανση στη γειτονιά μας; Είναι ασφαλείς οι μετακινήσεις μας; Τι πρέπει 

να αλλάξει; 

«Ανεβάζουμε» τις φωτογραφίες και τα σχόλιά μας σε ψηφιακό καμβά 

lino.it:  http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Road%20Safety  

Δημιουργούμε ψηφιακό βιβλίο (ebook) με το εργαλείο StoryJumper 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/95822186/5ff09c3376af0 

Εργαστήριο 5 
 
 

Ασφαλώς Κυκλοφορώ (ΙΙΙ) 

Ασφαλώς κυκλοφορώ (ΙΙΙ): Φτιάχνουμε πολύγλωσσο λεξικό (multilingual 

dictionary) στην αγγλική, ελληνική, ιταλική και τουρκική γλώσσα 

(Εργαλείο: Microsoft PowerPoint) με τις φωτογραφίες μας και σύντομες 

φράσεις που να περιγράφουν τα οδικά σήματα. 

 
Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Χρήση εικόνων και videos 

Εργασία σε ομάδες – Στήριξη πιο αδύναμων μαθητών 

Σαφείς οδηγίες – Οπτικοποιημένα παραδείγματα 

Χρήση εικαστικών δραστηριοτήτων 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

1. ΧΡΟΝΟΣ - Δράσεις Πολιτισμού ( https://www.xronos-draseis.com/):  

Το Βασίλειο της Διατροφής 

2. eTwinning (www.etwinning.net)  

3. Ασφαλώς Ποδηλατώ (www.ioas.gr)  

https://en.islcollective.com/video-lessons/you-should-cross-on-the-green-light
https://video.link/w/sirCb
https://video.link/w/zirCb
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Road%20Safety
https://www.storyjumper.com/book/read/95822186/5ff09c3376af0
https://www.xronos-draseis.com/
http://www.etwinning.net/
http://www.ioas.gr/
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Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

1. Συννεφόλεξα 

2. ebook της διατροφής (StoryJumper): 

https://www.storyjumper.com/book/read/91592176 

3. Συνεργατική παρουσίαση (Google Slides): 

https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35

RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing 

4. Πολύγλωσσο λεξικό (Microsoft PowerPoint) 

5. Ψηφιακός καμβάς lino.it για την οδική ασφάλεια: 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Road%20Safety 

6. ebook για την οδική ασφάλεια: 

https://www.storyjumper.com/book/read/95822186/5ff09c3376af0  

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 

παρήχθησαν από τους/τις  
μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Συννεφόλεξα 

Ψηφιακά βιβλία (ebooks) 

Συνεργατική παρουσίαση (Google Slides) 

 
 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση 

Χρήση συνεργατικού ψηφιακού «καμβά» Lino με σχόλια και εντυπώσεις 

των μαθητών: 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/The%20ABC%20of%20Vitami

ns 

Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 

 
 
Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της 
υποδράσης 

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους εκπαιδευτικούς και τους 

υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας 

Aνάρτηση posters στην τάξη μας και σε χώρους του σχολείου μας 

Ανάρτηση των δράσεων/του παραγόμενου υλικού στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας και στο Twinspace 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/91592176
https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1h_2By_o1HOJwSWvQLqcDkRJ35RnPkwcPcPVoSP7vIbQ/edit?usp=sharing
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Road%20Safety
https://www.storyjumper.com/book/read/95822186/5ff09c3376af0
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/The%20ABC%20of%20Vitamins
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/The%20ABC%20of%20Vitamins

