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Α. Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης του Τμήματος 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ.1 

Σχολείο: 

 

ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ  

Τάξη: 
Γ ΄ 

Τμήμα: 
Γ1΄ 

Αριθμός μαθητών:  
23 

Συνολικός αριθμός 

εκπαιδευτικών που 

συνεργάζονται:  

4 

Στοιχεία 

εκπαιδευτικών 

(Ονομ/νυμο, 

Ειδικότητα): 

Καρανταϊρη Ξανθή (ΠΕ70) 

Ρέλλια Μαρία  (ΠΕ06) 

Θεοδόση Αγγελική  (ΠΕ86) 

 

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» 

 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος:  

Φροντίζω το Περιβάλλον  

Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  

Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 

Κλιματική αλλαγή –φυσικές 

καταστροφές –ανακύκλωση 

Επιπτώσεις, πρόληψη και 

προστασία 

Ο δικός μας τίτλος 

«Από τον Αριστοφάνη στον Πυθαγόρα…Οδοιπορικό στην Αρχαιότητα» 

 

 

 

 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από τον Αριστοφάνη στον 

Πυθαγόρα… Οδοιπορικό στην Αρχαιότητα» έχει σκοπό να έρθουν σε 

επαφή οι μαθητές/τριες της Γ΄τάξης του Δημοτικού με θέματα που 

αφορούν στην ιστορία, στην πολιτιστική κληρονομιά, στο θέατρο, στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στην επιστήμη και στη διατροφή. Στόχοι του 

προγράμματος είναι τα παιδιά να ερευνήσουν πληροφορίες σχετικά με 

την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούν με 

την εξέλιξη της διατροφής από τους Πυθαγόρειους μέχρι σήμερα, θα 

συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με φυσικές καταστροφές που 

άλλαξαν το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο και, τελικά, θα 

προβληματιστούν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα 

των φύλων μέσα από τα κείμενα του Αριστοφάνη.  

Πιο αναλυτικά: 

Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

Δεξιότητες  Μάθησης: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική Σκέψη, 

Συνεργασία  

Δεξιότητες Ζωής: Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, 

Αυτομέριμνα, Ασφάλεια 

Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης: Γραμματισμός στα μέσα, 



 
 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

3 

 

Διεπιστημονική και Διαθεματική Χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) 

Δεξιότητες του νου: Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων (Case 

Studies), Πλάγια Σκέψη, Στρατηγική Σκέψη 

Β) Στόχοι οι μαθητές/τριες:  

 Να γνωρίσουν τα φυσικά φαινόμενα και να μάθουν τις αιτίες που τα 

προκαλούν, καθώς και τις επιπτώσεις τους. 

 Να κατανοήσουν όρους που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές 

και την κλιματική αλλαγή.  

 Να ερευνήσουν φυσικές καταστροφές που αντιμετώπισε η 

ανθρωπότητα από την αρχαιότητα ως σήμερα. 

 Να αντιληφθούν την σημασία της πρόληψης, της σωστής 

προετοιμασίας και έγκαιρης αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. 

 Να μάθουν για την ανακύκλωση και τα οφέλη της. 

 Να συζητήσουν για τα προβλήματα που προέρχονται από την κακή 

διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο για την υγεία τους, όσο και για 

τον πλανήτη μας γενικότερα. 

 Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αλόγιστη χρήση συσκευασιών 

και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. 

 Να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση του πανικού και του φόβου 

μέσα από προσομοιωτικές ασκήσεις (π.χ. άσκηση σεισμού, 

αντιμετώπιση πυρκαγιάς). 

 Να γνωρίσουν τόπους, δια ζώσης ή διαδικτυακά, που υπέστησαν 

οικολογικές καταστροφές με την παρόδο του χρόνου. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων. 

 Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους μέσα από εικαστικές 

δημιουργίες. 

 Να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να παρατηρούν, να αναλύουν 

και να επιλύουν σημαντικά καθημερινά προβλήματα, όπως η 

διαχείριση των απορριμμάτων. 

 Να εισαχθούν στην έννοια του STEAM και να εκπονήσουν απλές 
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συνεργατικές δράσεις. 

Γ) Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 Ιστορία: Προμηθέας , Εγκέλαδος, Εκατόγχειρες 

 Μελέτη Περιβάλλοντος: Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Ο 

δικός μου τόπος,  Γεωμορφολογικοί όροι, Μελέτη του καιρού  

 Γλώσσα: Ανάλυση κειμένων  

 Μαθηματικά: Στατιστικά σχεδιαγράμματα  

 Εικαστικά: Εικαστικές δημιουργίες 

 Πληροφορική: Λογισμικό Παρουσιάσεων, Λογιστικά Φύλλα 

Εργασίας, Ιστοεξερεύνηση  

 Αγγλικά: Απορρίμματα – Ανακύκλωση (Σύνδεση με το σχολικό 

εγχειρίδιο αγγλικής γλώσσας: Unit 9 – Planet Recyclon) 

 

Ακολουθία εργαστηρίων 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο 1 

ΠΕ70 

Γνωριμία με φυσικές καταστροφές   

Συζήτηση και προβολή videos για τη διαμόρφωση του φλοιού της Γης 

από τη γέννησή της έως σήμερα 

Παρακολούθηση video στο YouTube (πλημμύρα, τυφώνας, 

κατολίσθηση, ξηρασία, τσουνάμι,  σεισμός, ηφαίστειο)  

https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4 

«Tο ρολόι της καταστροφής» 

Συζήτηση στην ολομέλεια και δημιουργία ρόλων για θεατρικό παιχνίδι 

Λίμνες που χάθηκαν  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3064 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10921 

Ζωγραφική αποτύπωση φαινομένων που μας έκαναν εντύπωση 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3064
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10921
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Εργαστήριο 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Σεισμοί και Ηφαίστεια στην Ελλάδα: Το ηφαίστειο της Σαντορίνης  

Διαδραστικό video-quiz για το ηφαίστειο της Σαντορίνης 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html 

Με αφορμή το video οι μαθητές και οι μαθήτριες προγραμμάτισαν στο 

Scratch τα δικά τους κουίζ για το ηφαίστειο της Σαντορίνης με τα οποία 

έπαιξαν δοκιμάζοντας ο ένας τις γνώσεις του άλλου. 

https://scratch.mit.edu/projects/491772710 
https://scratch.mit.edu/projects/495205408 
https://scratch.mit.edu/projects/497531895  
https://scratch.mit.edu/projects/497543058 
https://scratch.mit.edu/projects/495203339  
https://scratch.mit.edu/projects/496882156  
https://scratch.mit.edu/projects/497791365  

https://scratch.mit.edu/projects/494427869  

https://scratch.mit.edu/projects/491713113 

Επίσης δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό ένα παιχνίδι-Φιδάκι με 

ερωτήσεις με το οποίο έπαιξαν τα παιδιά και δοκίμασαν τις γνώσεις 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html
https://scratch.mit.edu/projects/491772710
https://scratch.mit.edu/projects/495205408
https://scratch.mit.edu/projects/497531895
https://scratch.mit.edu/projects/497543058
https://scratch.mit.edu/projects/495203339
https://scratch.mit.edu/projects/496882156
https://scratch.mit.edu/projects/497791365
https://scratch.mit.edu/projects/494427869
https://scratch.mit.edu/projects/491713113
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τους τόσο για τους Σεισμούς και τα Ηφαίστεια όσο και για τα μέτρα 

προστασίας από τέτοιες φυσικές καταστροφές. 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/03/blog-post_70.html 

Η προγραμματισμένη αρχικά δράση STEAM δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί 

καθώς η δημιουργία ενός ηφαιστείου με υλικά της κουζίνας μας στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν εφικτή. Έτσι, υλοποιήθηκε μια δράση  

STEAM με θέμα την προσεδάφιση του Rover Perseverance στον πλανήτη 

Άρη. Οι μαθητές παρακολούθησαν video και έμαθαν για την αποστολή 

στον πλανήτη ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να κατασκευάσουν το Rover 

με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Τα έργα των μαθητών:  

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-mars.html 

Εργαστήριο 3 

ΠE70 

Ιστορική αναδρομή σε ονόματα Γιγάντων και Τιτάνων που έδωσαν τα 

ονόματα τους σε φυσικές καταστροφές  

Ιστορική αναδρομή –φυσική –συζήτηση  
Τιτανομαχία 
Ήταν ο πόλεμος ανάμεσα στους Τιτάνες, οι οποίοι κατοικούσαν στην Όθρυ και στα τέκνα του 
Κρόνου και της Ρέας. που κατοικούσαν στον Όλυμπο. Στον αγώνα τους εναντίον των Τιτάνων οι 
θεοί του Ολύμπου είχαν συμπαραστάτες τον Κρότο, τον Βριάρεω, τον Γύη και 
τους Εκατόγχειρες. Οι Oλύμπιοι τελικά κατάφεραν να νικήσουν τους Τιτάνες, να τους 
συλλάβουν και να μείνουν οι μόνοι κυρίαρχοι του κόσμου. 
 
Το γενεαλογικό δέντρο των Τιτάνων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα  
 
 

 

 
Οι Εκατόγχειρες εκσφενδονίζουν βράχους στην Τιτανομαχία_ πίνακας του Peter Paul Rubens  

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/03/blog-post_70.html
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-mars.html
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Κατασκευή σελίδων (power point, keynote, pages) με την ιστορία της 

Ελευσίνας ως αρχαιολογικός τόπος που υπέστη οικολογικές 

καταστροφές  

Παρουσίαση 

(1).pptx
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ7n01_NZuc&t=396s 

Ανάγνωση και ανάλυση λογοτεχνικών περιβαλλοντικών κειμένων  

«Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» Ανθολόγιο Γ-Δ Δημοτικού σελίδες 26-27 

Χρήση Google Μaps  

Κατασκευή pages  

 

 

 

 

Εργαστήριο 4 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕ70) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (Ι) 

Περιήγηση στον χώρο μέσα και έξω από το σχολείο 

Φωτογράφιση με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση 

Συζήτηση για την ανακύκλωση 

Δημιουργία ψηφιακών κολλάζ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ7n01_NZuc&t=396s
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Εργαστήριο 5 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (ΙΙ) 

Παρακολούθηση videos για την ανακύκλωση: 

1. Reuse and Recycle to Reduce Waste! 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsGh52sRrI 

2.  How to Recycle? - Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsGh52sRrI
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https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw 

3. Recycle! 

https://www.youtube.com/watch?v=BaFpv03hq-4 

Εξοικείωση με βασικό λεξιλόγιο για την ανακύκλωση στην αγγλική 

γλώσσα 

Δημιουργία συννεφόλεξων (https://wordart.com/)  

 

 

 

 

Εργαστήριο 6 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (ΙΙΙ) 

Με τη χρήση σχετικού φύλλου εργασίας 

(https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-

recycling-worksheets-4-free-printable-versions-a7509), οι μαθητές 

συζητούν για τα διαφορετικά είδη απορριμμάτων (ανακυκλώσιμα και 

μη). Χρωματίζουν τους δικούς τους κάδους και τοποθετούν σε αυτούς 

τα αντίστοιχα απορρίμματα. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw
https://www.youtube.com/watch?v=BaFpv03hq-4
https://wordart.com/
https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-recycling-worksheets-4-free-printable-versions-a7509)
https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-recycling-worksheets-4-free-printable-versions-a7509)
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http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%2

0Action%3A%20Recycle%21%20%20 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο 7 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

 

 

Οι μαθητές δημιουργούν ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση 

και τα μοιράζουν στους δασκάλους, τους συμμαθητές και τους γονείς 

τους. 

https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb

46/view?usp=sharing 

 

 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb46/view?usp=sharing
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Εργαστήριο 8 

Στατιστικό διάγραμμα περιοχών της Ελλάδας που έχουν υποστεί 

περιβαλλοντική-οικολογικήκαταστροφή τον 20ο αιώνα  

Κατασκευή γραφήματος (Numbers –ipad) 

Κουιζ (Quizizz ή Kahoot) πρόληψη και αντιμετώπιση  

Δεν έγινε.  

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

 

 Κοινωνιόγραμμα  

 Σύσταση  ετερογενών ομάδων 

 Αξιοποίηση πλούσιου πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού 

 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 

μας 

 Σύλλογος γονέων 

 Επίσκεψη στο Θριάσιο πεδίο εφόσον αυτό είναι εφικτό λόγω covid 

-19 (Δεν έγινε η επίσκεψη στο Θριάσιο λόγω covid-19 . Αντ’ αυτού 

υπήρξε εικονική περιήγηση και έρευνα στο χώρο με χρήση του 

safari) 

 eTwinning (www.etwinning.net)  

 

Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων 

 Ζωγραφιές, ιστορίες  

 Συννεφόλεξα, Παρουσίαση (PowerPoint), Ψηφιακός καμβάς lino.it 

για την ανακύκλωση: 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%2

0Action%3A%20Recycle%21%20%20 (ΑΓΓΛΙΚΑ) 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-mars.html 

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 

 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία  που παρήχθησαν 

από τους/τις  μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

 Keynote, pages 

 Συννεφόλεξα, Παρουσίαση (PowerPoint), Ενημερωτικά φυλλάδια 

(ΑΓΓΛΙΚΑ) 

 Quiz στο Scratch που δημιούργησαν οι μαθητές και που μπορούν να 

παίξουν και να μάθουν οι συμμαθητές τους. 

 Τα έργα των μαθητών ανέβηκαν στο blog του εργαστηρίου 

Πληροφορικής για να είναι προσβάσιμα και από άλλους μαθητές του 

σχολείου 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-santorini-

volcanoes.html (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 

http://www.etwinning.net/
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-mars.html
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-santorini-volcanoes.html
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/project-santorini-volcanoes.html
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Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

πάνω στην υλοποίηση 

 Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (ΑΓΓΛΙΚΑ) 

 Παιχνίδι και συζήτηση με το φιδάκι όπου ελέγξαμε τι μάθαμε 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/03/blog-post_70.html 

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 

 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης 

 Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων στους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς και τους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας  -  

Ανάρτηση των δράσεων/του παραγόμενου υλικού στο Twinspace 

του έργου μας (ΑΓΓΛΙΚΑ) 

 Ανάρτηση του υλικού των μαθητών στο blog του εργαστηρίου 

Πληροφορικής και στο Twinspace. 

https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/03/blog-post_70.html

