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Σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Δημιουργώ και Καινοτομώ-  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: STEAM, Ρομποτική, 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

   

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
Κοινωνική Συναίσθηση και  

Ευθύνη –Ενέργεια και 
Περιβάλλον – η ιστορία του 
αυτοκίνητου  

Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις για το μέλλον με καθαρές πηγές Ενέργειας 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Πιο αναλυτικά: 

Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

Δεξιότητες Μάθησης: Δημιουργικότητα, επικοινωνία, κριτική σκέψη, 

συνεργασία, αφήγηση 

Δεξιότητες Ζωής: Ενσυναίσθηση, ευαισθησία, υπευθυνότητα, ανθρωπιά.  

Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης: Γραμματισμός στα μέσα, 

Διεπιστημονική και Διαθεματική Χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ), Ψηφιακή 

Αφήγηση 

Δεξιότητες του νου: ακριβείς κρίσεις για καταστάσεις της καθημερινότητας, 

αποκλίνων τρόπος σκέψης,  εντοπισμός αστήρικτων υποθέσεων,  μελέτη 

περιπτώσεων (Case Studies),  

Β) Στόχοι οι μαθητές/τριες:  

-Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση  

- Να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

-  Να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την κατασκευή ρομπότ  

- Να συνδέσουν την τον εγγραματισμο στα μέσα με τη δημιουργική γραφή 

κείμενων  

Γ) Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 Μελέτη Περιβάλλοντος: Ανακύκλωση 

 Πληροφορική: Ενότητα Προγραμματίζω τον ΗΥ. Δημιουργία και 

προγραμματισμός   ρομποτικών κατασκευών για τον πειραματισμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με το πακέτο 



 
 
 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

2 

 

εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo2.0.  Δημιουργία μακέτας,  

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Πληροφορική/ 
Φυσικές Επιστήμες 

Στο μάθημα της Πληροφορικής: Οι μαθητές παρακολούθησαν ένα μικρό video 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου: https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-

effect// Ακολούθως, τους ζητήθηκε να προτείνουν ιδέες για ρομποτικές 
κατασκευές που θα ήθελαν να υλοποιήσουν 
http://linoit.com/users/atheodosi/canvases/ΑΒ_ΡομποτικέςΚατασκευές%20 
 

Εργαστήριο 2 Εργαστήριο 
Δεξιοτήτων 
 

 

Εργαστήριο 3 Πληροφορική Στο μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους 

ρομποτικό δεινόσαυρο- κάδο ανακύκλωσης, στον οποίο πρόσθεσαν και έναν 

αισθητήρα απόστασης προκειμένου να ανοίγει το καπάκι αυτόματα κάθε φορά 

που θα πλησίαζε κάποιος για να πετάξει σκουπίδια.  Οι μαθητές 

προγραμμάτισαν τον κάδο σε Scratch 

 

 

Εργαστήριο 4 Γλώσσα  

Εργαστήριο 5 Πληροφορική Οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους μακέτα- πάρκο την οποία στόλισαν με 

αντικείμενα από Lego, αλλά και χειροτεχνίες με απλά υλικά. 

Με την μακέτα αυτή σε δεύτερο χρόνο, ήρθαν σε επαφή οι μαθητές της Ε-Στ 

3Θεσίου για να πειραματιστούν και να ανταλλάξουν ασύγχρονα σκέψεις και 

πρακτικές για μια βιώσιμη πόλη με τους μικρούς τους συμμαθητές. 

https://youtu.be/yuDVfwI6rZo 

 

Εργαστήριο 6 Στο εργαστήριο Πληροφορικής έγινε επίδειξη από την εκπαιδευτικό 
Πληροφορικής και στη συνέχεια  πειραματίστηκαν με τις ρομποτικές 
κατασκευές των μαθητών του του τμήματος ΕΣτ 3Θεσίου διερευνώντας την 
ανεμογενήτρια και το ηλιακό πάνελ που είχαν δημιουργήσει για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego 
Mindstorms EV3 
https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc 

http://linoit.com/users/atheodosi/canvases/ΑΒ_ΡομποτικέςΚατασκευές
https://youtu.be/a701eEz3msc
https://youtu.be/yuDVfwI6rZo
https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc
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Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά σε όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων όσο 
το επέτρεπαν οι περιορισμοί. Η αλληλεπίδραση με του τμήμα του ΑΒ έγινε 
ασύγχρονα και μόνο μέσα από τα project ώστε να τηρηθούν τα μέτρα covid. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 
μας 

ΚΠΕ Δραπετσώνας.  
Κήπος Διομήδους: Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και φύτεψαν φυτά. 
 

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

http://linoit.com/users/atheodosi/canvases/ΑΒ_ΡομποτικέςΚατασκευές%20 
https://youtu.be/yuDVfwI6rZo 

https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc 

 

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

 

 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

Οι περιορισμοί λόγω Covid και ο μικρός σε επιφάνεια χώρος του εργαστηρίου 
Πληροφορικής είχε ως συνέπεια οι ομάδες να δουλεύουν ασύχρονα καθώς δεν 
μπορούσαν να βρεθούν ταυτόχρονα με τους μαθητές του άλλου τμήματος και 
να αλληλεπιδράσουν μέσα στο εργαστήριο ώστε να υλοποιηθεί η δράση. Το 
γεγονός αυτό στέρησε τη δυνατότητα από τις ομάδες να δουλέψουν όλες 
ταυτόχρονα και δημιούργησε προβλήματα συντονισμού καθώς κάθε ομάδα- 
τάξη (Α, Β, Ε, Στ) αφιέρωνε χρόνο για να ενημερωθεί σε ποιο σημείο είχε 
σταματήσει το project η προηγούμενη.  

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης  

Μοιραστήκαμε φωτογραφίες από τις εμπειρίες και τις δράσεις μας στα 
κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε facebook, viber μεριμνώντας για τα 
προσωπικά δεδομένα τόσο των μαθητών, όσο και τα δικά μας. Μοιραζόμαστε 
υλικό και δράσεις στο δημόσιο blog του εργαστηρίου Πληροφορικής,  
ralleiapliroforiki.blogspot.com αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
Μοιραζόμαστε με τους εταίρους μας μέσα από την πλατφόρμα του Twinspace. 
Ενημερώνουμε τους γονείς για τις δράσεις μας και σε πολλές από αυτές τους 
έχουμε συμπαραστάτες και αρωγούς. Δημιουργούμε video με τις δράσεις μας 
για να μοιραστούμε με τους συμμαθητές μας των μεγαλύτερων τάξεων και 
επιφυλασσόμαστε να μοιραστούμε και με άλλους την εμπειρία μας το 
Σεπτέμβριο που οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές. 

https://youtu.be/yuDVfwI6rZo 

https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc 

 

http://linoit.com/users/atheodosi/canvases/ΑΒ_ΡομποτικέςΚατασκευές
https://youtu.be/yuDVfwI6rZo
https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc
https://youtu.be/yuDVfwI6rZo
https://www.youtube.com/watch?v=a701eEz3msc
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