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Η «ζομθηιίςζε» ηεξ παναγςγήξ ηνμθήξ με ηεκ πνμζηαζία ηεξ  θφζεξ είκαη μηα βαζηθή  πνυθιεζε γηα ημκ 

21μ αηχκα.  Η θφζε θηκεί ηε βημμεπακία θαη ηηξ επηπεηνήζεηξ, αιιά θαηακαιχκμομε ημ «θοζηθυ  θεθάιαημ» θαη 

οπμβαζμίδμομε ηα θοζηθά ζοζηήμαηα πημ γνήγμνα απ‟ υζμ ε θφζε  μπμνεί κα ηα απμθαηαζηήζεη, οπενβαίκμκηαξ  ηε 

ζοκμιηθή βημιμγηθή ηθακυηεηα ηεξ Γεξ θαηά 58% ζφμθςκα με ημ Oηθμιμγηθυ Aπμηφπςμα  (Ecological Footprinting). 

Γκδεπυμεκε απμηοπία ζηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ οπμβάζμηζεξ ηεξ θφζεξ ζα εκηζπφζεη ημοξ θηκδφκμοξ πμο ζπεηίδμκηαη 

με ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ, ζα δηαηανάλεη αθυμα πενηζζυηενμ ηηξ εθμδηαζηηθέξ αιοζίδεξ, ζα απεηιήζεη ηεκ παγθυζμηα 

δηαηνμθηθή  αζθάιεηα θαη ζα θμζηίζεη ζηεκ παγθυζμηα μηθμκμμία ημοιάπηζημκ 479 δηζεθαημμμφνηα δμιάνηα  εηεζίςξ – 

πμζυ πμο ακηηζημηπεί ζε 10 ηνηζεθαημμμφνηα δμιάνηα έςξ ημ 2050. Πάκς απυ ημ 50% ηεξ παναγυμεκεξ ηνμθήξ 

παγθμζμίςξ βαζίδεηαη ζε μυιηξ ηνία βαζηθά είδε –νφδη, ζηηάνη θαη θαιαμπυθη- ηςκ μπμίςκ ε παγθυζμηα παναγςγή 

εμθακίδεη ήδε εηήζηεξ απχιεηεξ έςξ θαη 16% (θυζημοξ 96 δηζ. δμιανίςκ) ιυγς εηζβιεηηθχκ εηδχκ.   οκεπχξ, ακ 

δεκ οπάνλμοκ αιιαγέξ ζε επίπεδμ μεζυδςκ παναγςγήξ, ζε επίπεδμ απχιεηαξ θαη ζπαηάιεξ ηνμθήξ θαη ζε επίπεδμ 

δηαηνμθηθχκ ζοκεζεηχκ, ε παναγςγή ηνμθήξ ζα πνέπεη κα αολεζεί θαηά 43% έςξ θαη 99% μέπνη ημ 2050, εκχ μη 

θαιιηενγήζημεξ εθηάζεηξ παγθμζμίςξ ζα πνέπεη κα αολεζμφκ θαηά 10%- 25% πνμθεημέκμο κα ακηαπμθνηζμφκ ζηεκ 

αολεμέκε παγθυζμηα δήηεζε γηα ηνμθή (WWF,2020).  Η μεηαηνμπή ζεμακηηθχκ ημεμάηςκ ηεξ γεξ ζε 

θαιιηενγήζημεξ εθηάζεηξ (απμδάζςζε) απμηειεί ζεμακηηθυ αίηημ απχιεηαξ ηεξ βημπμηθηιυηεηαξ (ζε πενζαία θαη 

γιοθμφ κενμφ μηθμζοζηήμαηα), ζομβάιιμκηαξ ζε αοηή ηεκ απχιεηα θαη ε θιημαηηθή αιιαγή, ε νφπακζε θαη ηα 

εηζβιεηηθά είδε (υπςξ πνμακαθένζεθε). Ακαθμνηθά με ημ ζαιάζζημ μηθμζφζηεμα, ε οπεναιίεοζε πμιιχκ εηδχκ έπεη 

ςξ απμηέιεζμα ηε ζεμακηηθή μείςζε ηςκ παγθυζμηςκ ηπζομαπμζεμάηςκ με επηπηχζεηξ πμο δεκ αθμνμφκ μυκμ 

ζογθεθνημέκμ απυζεμα, αιιά θαη πμιιά άιια είδε ηα μπμία ελανηχκηαη ή ζπεηίδμκηαη άμεζα ή έμμεζα απυ αοηυ. Καηά 

ζοκέπεηα, μη ζάιαζζεξ κα «αδεηάδμοκ»  θαη ηαοηυπνμκα  κα αδεηάδεη θαη ημ πηάημ πμιιχκ ακζνχπςκ ζημκ πιακήηε,  

απυ ζεμακηηθά είδε ρανηχκ ηα μπμία απμηειμφκ βαζηθή πεγή πνςηεσκεξ.   

 

Μυκμ ακ ζοκδοάζμομε ηεκ πνμζηαζία ηεξ θφζεξ με ημκ μεηαζπεμαηηζμυ ημο ζοζηήμαημξ δηαηνμθήξ  ζα 

θαηαθένμομε κα απμθαηαζηήζμομε ηε θφζε.  «Φηιηθμί πνμξ ηε θφζε» (Naturepositive) ζεμαίκεη κα πνμζηαηεφμομε 

θαη κα απμθαζηζημφμε θοζηθμφξ βηυημπμοξ, κα δηαζθαιίδμομε ηεκ πμηθηιμμμνθία ηεξ δςήξ θαη κα μεηχζμομε ζημ 

μηζυ ημ απμηφπςμα ηεξ παναγςγήξ θαη θαηακάιςζεξ, χζηε κα μπμνέζμομε κα πναγμαημπμηήζμομε ηεκ οπυζπεζε 

ηςκ ηυπςκ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ - εοεμενία γηα υιμοξ ζε έκακ ογηή πιακήηε (WWF,2020).   

Αγςγή Υγείαξ- Δηαμόνθςζε εκενγμύ πμιίηε 

Η Αγςγή Τγείαξ απμηειεί υπη μυκμ μηα δηδαθηηθή αιιά θονίςξ μηα παηδαγςγηθή πνάλε. Η ζφδεολε γκχζεξ 

θαη βηχμαημξ απμηειεί βαζηθή μεζμδμιμγηθή ανπή ηςκ πνμγναμμάηςκ αγςγήξ ογείαξ. Οη ζφγπνμκεξ πνμζεγγίζεηξ 

Αγςγήξ Τγείαξ ζηενίδμκηαη ζε βηςμαηηθέξ μεζυδμοξ εκενγεηηθήξ μάζεζεξ π.π. δναμαημπμίεζε, ζεαηνηθυ παηγκίδη, 

γνάρημμ ηζημνίαξ, δηάγναμμα βηςμαηηθχκ εμπεηνηχκ, υπςξ ε δεμημονγηθή έθθναζε με ζπήμαηα, δςγναθηθή ή 

θςημγναθίεξ θ.α. Οη μέζμδμη αοηέξ έπμοκ ςξ ζηυπμ ηεκ εκίζποζε ηεξ αοημεθηίμεζεξ ημο αηυμμο, ηεκ ακάπηολε ηςκ 

αημμηθχκ θαη ηςκ θμηκςκηθχκ ημοξ δελημηήηςκ, ηε δυμεζε αληχκ θαη ζηάζεςκ, θαζχξ θαη ηεκ επηιμγή ζηυπςκ θαη 

απμθάζεςκ. Σμ ζεμακηηθυ είκαη υηη ημ πενηεπυμεκμ εκυξ πνμγνάμμαημξ/μαζήμαημξ Αγςγήξ Τγείαξ δε ζα πνέπεη κα 

επηθεκηνχκεηαη μυκμ ζηε μεηάδμζε γκχζεςκ ζπεηηθά με ημ ηη είκαη ςθέιημμ θαη ηη βιαβενυ γηα  ηεκ ογεία, αιιά θαη 

ζημκ εκημπηζμυ μαδί με ημοξ μαζεηέξ/ηηξ μαζήηνηεξ ηςκ δηαθυνςκ παναγυκηςκ πμο επενεάδμοκ ηεκ ογηεηκή 

ζομπενηθμνά,  κα εηζεγμφκηαη  ιφζεηξ θαη κα ηηξ εθανμυδμοκ μέζα απυ μηα ζεηνά δνάζεςκ.  

 

Ο άλμκαξ «Δηαμυνθςζε ημο εκενγμφ πμιίηε» ζημπεφεη ζηεκ εοαηζζεημπμίεζε, ηεκ εκενγμπμίεζε θαη ηε 

ζομμεημπή ημο αηυμμο ζε ζέμαηα ογείαξ πμο αθμνμφκ ζημ ίδημ, ζηεκ θμηκυηεηα θαη ζηεκ ακζνςπυηεηα, ζηε 

ζοκεηδεημπμίεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη οπμπνεχζεχκ ημο θαη ζηεκ ακάπηολε δελημηήηςκ. Ωξ απμηέιεζμα 

ακαμέκεηαη κα μπμνεί κα θάκεη ογηείξ επηιμγέξ ςξ πνμξ ηα δηάθμνα θαηακαιςηηθά αγαζά θαη ηα επαγγέιμαηα θαη 

ηέιμξ, κα αγςκίδεηαη  γηα μηα θαιφηενε θμηκςκία θαη κα δηεθδηθεί βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ. Άιιςζηε, έκα απυ 

ηα θφνηα παναθηενηζηηθά ηεξ δεμμθναηηθήξ πνμζέγγηζεξ ζηεκ πνμαγςγή ογείαξ είκαη ε έκκμηα ηεξ «ηθακυηεηαξ γηα 

δνάζε», δει. ηεξ  ηθακυηεηαξ θάπμημο κα δναζηενημπμηείηαη, κα εηζάγεη θαη κα επηθένεη ζεηηθέξ αιιαγέξ πμο 

αθμνμφκ ζηεκ ογεία (Jensen, Simovska, 2009).  

Λίγα λόγια για σημ σπξυή και σημ τγεία! 
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Σμ ζπέδημ project απεοζφκεηαη θονίςξ ζε μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ ηεξ Γ΄ -  η‟ ηάλεξ ημο δεμμηηθμφ ζπμιείμ. Σμ 

ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ 2020-2021 οιμπμηήζεθε απυ μαζεηέξ/ηνηεξ ηεξ Γ΄ηάλεξ. 

 

 

 

Δηανθεί 10 δηδαθηηθά δίςνα (εκδεηθηηθά) με δοκαηυηεηεξ επέθηαζεξ ιυγς ημο δηαζεμαηηθμφ θαη δηεπηζηεμμκηθμφ 

παναθηήνα ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηήηςκ. 

 

 

 

Σμ ζπέδημ Project δηανζνχκεηαη ζε 4 μαζεζηαθέξ εκυηεηεξ θαη επηπιέμκ πενηιαμβάκεη μηα unplugged activity  με 

ηίηιμ: «Coding and 17 Sustainable Development Goals against  COVID-19» ζομμεηέπμκηαξ ζηεκ EU CodeWeek 

2020- European Commission. Δναζηενηυηεηεξ ζοκενγαηηθμφ παναθηήνα εκζςμαηχζεθακ θαη ζημ eΣwinning 

project«Culture Bridge» https://twinspace.etwinning.net/117050/home . Οη εκυηεηεξ έπμοκ ςξ ελήξ : 

1. Σαλίδη ηεξ ηνμθήξ ζημκ θυζμμ 

2. Ση ηνχμε; 

3. S.T.E.A.M – Food 

4. ΓκενΓΗ Πμιίηεξ 

 

 

 

 

 

 

 

Οη 17 ηυπμη ακαθένμκηαη ζηηξ ζεμακηηθυηενεξ πνμθιήζεηξ ηεξ επμπήξ μαξ -μηθμκμμηθέξ, θμηκςκηθέξ, 

πενηβαιιμκηηθέξ θαη δηαθοβένκεζεξ. Απμηειμφκ έκα κέμ, μεγαιυπκμμ ζπέδημ δνάζεξ ημ μπμίμ οημζεηήζεθε απυ ηε 

Γεκηθή οκέιεοζε ηςκ Ηκςμέκςκ Γζκχκ ζέημκηαξ ηηξ βάζεηξ γηα ημκ ηενμαηηζμυ ηεξ θηχπεηαξ, ηε μείςζε ηςκ 

ακηζμηήηςκ θαη ηεκ θαηαπμιέμεζεηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ. Οιυθιενμ ημ ζπέδημ απμηειεί έκα ζοιιμγηθυ ηαλίδη πνμξ 

ηεκ εοεμενία θα ηεκ ακάπηολε ημο πιακήηε, υπμο υιμη μη άκζνςπμη ζα μπμνμφκ κα απμιαμβάκμοκ ηα δηθαηχμαηά 

ημοξ θαη κα δμοκ με αλημπνέπεηα. Οη παγθυζμηεξ πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμομε, ζα απαηηήζμοκ ακζνχπμοξ με 

έκημκεξ θαη θαιά ακεπηογμέκεξ ηθακυηεηεξ γηα θαηκμημμία θαη δεμημονγηθυηεηα, ακζνχπμοξ πμο είκαη ηθακμί θαη 

έπμοκ ηεκ θιήζε κα ζθέθημκηαη έλς απυ ηα ζοκεζηζμέκα (έλς απυ ημ «θμοηί»), κα παναηενμφκ θαη κα ακαιφμοκ με 

θνηηηθή ζθέρε θαη κα ιφκμοκ πνμβιήμαηα μέζς ζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ θαη ενγαζίαξ, ακζνχπμοξ πμο είκαη ζε ζέζε 

κα δμοκ θαη κα ενγάδμκηαη ζε πμηθηιυμμνθεξ μμάδεξ θαη θμηκςκηθά πιαίζηα. Η εθπαίδεοζε έπεη ηε δφκαμε κα 

δηαμμνθχζεη πμιίηεξ πμιηηηζηηθά εκήμενμοξ, με εκζοκαίζζεζε θαη πενηβαιιμκηηθή ζοκείδεζε, πμιίηεξ πμο κα 

επηδεηθκφμοκ αιιειεγγφε θαη κα ακαδεημφκ ηεκ επυμεκε πναθηηθή πανά ηεκ θαιφηενε πναθηηθή. Ωξ εθ ημφημο, 

θνίκεηαη επηηαθηηθή ακάγθε ε εκεμένςζε θαη ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μαζεηχκ θαη μαζεηνηχκ γηα ημοξ 17 

Παγθυζμημοξ ηυπμοξ ηεξ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ, μη μπμίμη ζομβάιιμοκ ζηε δηαμυνθςζε ηςκ Γκενγχκ Πμιηηχκ ημο 

Αφνημ, θαζχξ μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ θαιμφκηαη κα μάζμοκ, κα ζθεθημφκ θαη κα ακαγκςνίδμοκ ηηξ βαζφηενεξ 

αηηίεξ ηςκ ζεμενηκχκ πνμβιεμάηςκ θαη μέζς ηεξ εκενγμφξ ζομμεημπήξ ημοξ κα ιάβμοκ δνάζε γηα ηε μεγάιε αιιαγή 

ζημκ πιακήηε μαξ μέπνη ημ 2030.  

 

Η Παγθυζμηα Καηάζηαζε παναθηενίδεηαη απυ θονίανπα μμκηέια παναγςγήξ θαη θαηακάιςζεξ, ηα μπμία 

πνμθαιμφκ ηεκ πενηβαιιμκηηθή θαηαζηνμθή, ηεκ ελάκηιεζε ηςκ πυνςκ θαη ηε μαδηθή ελάιεηρε βημιμγηθχκ εηδχκ. 

Οιυθιενεξ θμηκυηεηεξ οπμκμμεφμκηαη. Σα μθέιε ηεξ ακάπηολεξ δεκ θαηακέμμκηαη δίθαηα, με απμηέιεζμα ημ πάζμα 

μεηαλφ πιμφζηςκ θαη θηςπχκ κα δηεονφκεηαη. Η αδηθία, ε θηχπηα, ε αμάζεηα θαη μη βίαηεξ ζογθνμφζεηξ είκαη εονέςξ 

Σε οξιξτρ αοετθύμεσαι: 

Διάπκεια: 

Οι δενιόσησερ σηρ STEAM οπξςέγγιςηρ και ξι 17 Σσόφξι Βιώςιμηρ Αμάοστνηρ (Ασζέμσα 

2030):οόςξ ςημαμσικό και αμαγκαίξ είμαι μα «διδάςκξμσαι»  

ξι 17 Σσόφξι Βιώςιμηρ Αμάοστνηρ ςσξ ςφξλείξ; 

 

Δξμή: 
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δηαδεδμμέκεξ, απμηειχκηαξ αηηία μεγάιεξ ζομθμνάξ. Μηα πςνίξ πνμεγμφμεκμ πιεζοζμηαθή αφλεζε έπεη ζακ 

ζοκέπεηα ηεκ επηβάνοκζε ηςκ μηθμιμγηθχκ θαη θμηκςκηθχκ ζοζηεμάηςκ. Σα ζεμέιηα ηεξ παγθυζμηαξ αζθάιεηαξ 

απεηιμφκηαη. Οη ηάζεηξ αοηέξ είκαη επηθίκδοκεξ, πςνίξ ςζηυζμ κα είκαη ακαπυηνεπηεξ. Ωζηυζμ, ε ακηημεηχπηζε 

αοηχκ ηςκ παγθυζμηςκ πνμβιεμάηςκ πνμτπμζέηεη γκχζεηξ, ηθακυηεηεξ θαη δεληυηεηεξ πμο κα ζοκδέμοκ ημ ημπηθυ 

με ημ παγθυζμημ αιιά θαη ημ παγθυζμημ με ημ ημπηθυ θαη κα πνμάγμοκ ηεκ θαηκμημμία, ηεκ ένεοκα θαη ηε 

δεμημονγηθυηεηα.   

 

Λαμβάκμκηαξ οπυρε ηεκ  επίζεμε πενηγναθή ηεξ STEAM μεζμδμιμγίαξ «μη μαζεηέξ μαζαίκμοκ κα 

μνγακχκμοκ πνεζημμπμηχκηαξ ηα Mαζεμαηηθά, εκχ με ηε βμήζεηα ηεξ Tεπκμιμγίαξ ενεοκμφκ ζακ Γπηζηήμμκεξ ή 

Ιζημνηθμί, χζηε κα μπμνμφκ κα θαηακμμφκ ηηξ δηεζκείξ ελειίλεηξ θαη κα επηθμηκςκμφκ ζπεηηθά με ημ ηη είκαη 

απαναίηεημ, επηζομεηυ ή εθηθηυ ζε επίπεδμ Μεπακηθήξ, με απχηενμ ζηυπμ ηεκ παγθυζμηα βηςζημυηεηα» (STEAM 

EducationProgramDescription, 2014). Πνυθεηηαη γηα μηα μεζμδμιμγία πμο ελοπενεηεί ηεκ ακάγθε πανμπήξ μηαξ 

ζθαηνηθήξ παηδείαξ ακηάληαξ ημο πμιίηε ημο 21μο αηχκα θαζχξ δεμημονγεί μαζεζηαθέξ εμπεηνίεξ με γκχμμκα ηεκ 

θαζεμενηκυηεηα, πμο θηκμφκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ θαη ηεξ θαηκμημμίαξ, γεθονχκμκηαξ μέζς ηεξ 

ηέπκεξ ημοξ ημμείξ ηςκ ζεςνεηηθχκ θαη ηςκ επηζηεμμκηθχκ επηζηεμχκ (Catchen, 2013).  Η Morrison 

(2006)οπμγνάμμηζε θάπμηεξ απυ ηηξ βαζηθέξ εθβάζεηξ μηαξ εθπαίδεοζεξ ζημ πκεφμα ημο STEM.  Σα άημμα πμο ζα 

μιμθιενχζμοκ μηα εθπαίδεοζε ηφπμο STEM, ζα είκαη: 

 Ιθακμί ιφηεξ πνμβιεμάηςκ-Problem–solvers – είκαη ζε ζέζε κα θαζμνίζμοκ ηηξ ενςηήζεηξ θαη ηα 

πνμβιήμαηα, κα ζπεδηάζμοκ ένεοκεξ γηα ηε ζοιιμγή θαη μνγάκςζε δεδμμέκςκ, ηεκ ελαγςγή 

ζομπεναζμάηςκ, θαη ζηε ζοκέπεηα κα εθανμυδμοκ ηα ζομπενάζμαηαζε κέεξ θαηαζηάζεηξ. 

 Καηκμηυμμη–Innovators – πνεζημμπμημφκ δεμημονγηθά ηηξ έκκμηεξ θαη ανπέξ ηεξ Γπηζηήμεξ 

ηςκΜαζεμαηηθχκ θαη ηεξ Σεπκμιμγίαξ εθανμυδμκηάξ ηεξ ζημ μεπακηθυ ζπεδηαζμυ. 

 Αοημδφκαμμη-Self–reliant– είκαη ζε ζέζε κα παίνκμοκ πνςημβμοιίεξ θαη κα ζέημοκ εζςηενηθά θίκεηνα 

γηα κα πνμζδημνίδμοκ μηα αηδέκηα δνάζεξ μέζα ζε θαζμνηζμέκα πνμκηθά πιαίζηα. 

 Λμγηθμί ζημπαζηέξ-Logicalthinkers – είκαη ζε ζέζε κα εθανμυδμοκ ιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ ζθέρεξ ηςκ 

Γπηζηεμχκ, ηςκ Μαζεμαηηθχκ, θαη ημο Σεπκμιμγηθμφ ζπεδηαζμμφ γηα ηεκ θαηκμημμία θαη ηεκ εθεφνεζε. 

 Σεπκμιμγηθά εγγνάμμαημη – Technologicallyliterate – είκαη ηθακμί κα θαηακμήζμοκ θαη κα ελεγήζμοκ ηε 

θφζε ηεξ ηεπκμιμγίαξ, κα ακαπηφλμοκ ηηξ δεληυηεηεξ πμο απαηημφκηαη, θαη κα εθανμυδμοκ ηεκ 

ηεπκμιμγία θαηάιιεια. 

 

Ο  Beers (2011) επηζεμαίκεη  υηη ε STEAM πνμζέγγηζε εκζςμαηώκεη ηα  “4C’s” ηςκ δελημηήηςκ ημο 21μο 

αηώκα: δεμημονγηθόηεηα - Creativity, θνηηηθή ζθέρε – Criticalthinking, ζοκενγαζία -  Collaboration θαη  

επηθμηκςκία - Communication.Οη μαζεηέξ/ηνηεξ ζομμεηέπμκηαξ ζε ακηίζημηπεξ δναζηενηυηεηεξ απμθημφκ 

ζεμακηηθέξ δεληυηεηεξ δςήξ αιιά θαη θανηέναξ θαζχξ μαζαίκμοκ κα δηαπεηνίδμκηαη ημκ πνυκμ ημοξ, κα 

αοημνοζμίδμκηαη, κα ζοκενγάδμκηαη απμηειεζμαηηθά με ημοξ άιιμοξ, εκχ πανάιιεια αλημπμηχκηαξ ηηξ ΣΠΓ 

ακαθαιφπημοκ ημοξ πημ θαηάιιειμοξ ηνυπμοξ πνυζβαζεξ ζημκ θυζμμ ηεξ ρεθηαθήξ πιενμθμνίαξ μέζς ηεξ 

αιιειεπίδναζεξ μεηαλφ ημοξ.   Η δεμημονγηθή ζθέρε, ε ζοκενγαζία, ε θνηηηθή ζθέρε, ε επηθμηκςκία αιιά θαη ε 

επίιοζε πνμβιήμαημξ ακάγμκηαη ζε θαίνηεξ δεληυηεηεξ πμο θαιείηαη κα θαιιηενγήζεη μ πμιίηεξ ημο 21μο αηχκα, 

πνμθεημέκμο κα ακηαπμθνηζεί ηθακμπμηεηηθά ζηηξ θιημαθμφμεκεξ θαη ζοκεπχξ μεηαβαιιυμεκεξ απαηηήζεηξ ηεξ 

αγμνάξ ενγαζίαξ θαη ημο ζφγπνμκμο θυζμμο γεκηθυηενα. Μάιηζηα, πνμηείκεηαη υηη μ ηνυπμξ ακάδεηλεξ θαη ακάπηολεξ 

αοηχκ δεκ είκαη ε άμεζε δηδαζθαιία, αιιά ε ζοζηεμαηηθή επελενγαζία ημοξ μέζς ηεξ ιεηημονγηθήξ εκζςμάηςζεξ 

ζημηπείςκ πμο ηηξ απμηειμφκ, ζε υιμ ημ θάζμα ηεξ δηαδηθαζίαξ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ (ThePartnershipfor 21st 

CenturyLearning, 2015). Καηά ζοκέπεηα, ε  εθπαίδεοζε ζε ζπέζε με ηηξ δεληυηεηεξ ημο 21μο αηχκα ζέηεη ζημ 

επίθεκηνμ ημκ μαζεηή, μ μπμίμξ θαιείηαη, ζε αημμηθυ αιιά θαη μμαδηθυ επίπεδμ, κα ακηημεηςπίζεη νεαιηζηηθά 

πνμβιήμαηα, πμο απαηημφκ ηεκ μοζηαζηηθή εμπιμθή ημο θαη πνμτπμζέημοκ ηεκ θαηκμηυμμ θαη δεμημονγηθή μπηηθή 

ημο. Ο εθπαηδεουμεκμξ ακαιαμβάκεη μ ίδημξ ηεκ εοζφκε ηεξ μαζεζηαθήξ δηαδηθαζίαξ θαη πναγμαημπμηεί ζε βάζμξ 

ένεοκεξ μέζα απυ δηαζεμαηηθά πνμγνάμμαηα ενγαζίαξ, ζε ζεμαηηθέξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ παγθυζμηα ζοκείδεζε, 

ηεκ θμηκςκηθμπμιηηηθή αγςγή, ηεκ ογεία, ηεκ πενηβαιιμκηηθή βηςζημυηεηα, ηεκ μηθμκμμία, ηεκ θαηκμημμία 

(ThePartnershipfor 21st CenturyLearning, 2015). Η εθανμμγή ηεξ μεζμδμιμγίαξ STEAM ζηεκ εθπαηδεοηηθή 

δηαδηθαζία εοζογναμμίδεηαη με ηηξ δεληυηεηεξ ημο 21μο αηχκα , μη μπμίεξ ζοκίζηαηαη ζηηξ ελήξ:   
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- Ακάπηολε επηθμηκςκηαθχκ δελημηήηςκ 

- Γκίζποζε ηεξ μνγακςηηθυηεηαξ 

- Καιιηένγεηα δελημηήηςκ εγεζίαξ θαη δηαπείνηζεξ ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ 

-  Απυθηεζε ελεηδίθεοζεξ ζε θάπμημοξ ημμείξ, με πανάιιειε γκςζηηθή εοειηλία  γηα ηεκ επίηεολε   

            δηαζεμαηηθχκ ζοκδέζεςκ   

- Ακάπηολε ηεξ θαηκμηυμμο θαη δεμημονγηθήξ ζθέρεξ 

- Καιιηένγεηα ηςκ δελημηήηςκ επίιοζεξ πνμβιήμαημξ 

 

Αοηή ε μμκαδηθή  STEAM πνμζέγγηζε  απμηειεί έκα πνυηοπμ μάζεζεξ, εθπαηδεφμκηαξ δεμημονγηθμφξ 

επηζηήμμκεξ, μη μπμίμη δφκακηαη κα ακαπηφλμοκ θαηκμηυμεξ ιφζεηξ απέκακηη ζε ζμβανά παγθυζμηα πνμβιήμαηα 

(Maddenetal., 2013) θαη ιαμβάκμκηαξ οπυρε ημ πιαίζημ ηςκ 17 .Β.Α απμθηά έκακ δηαζεμαηηθυ θαη δηεπηζηεμμκηθυ  

παναθηήνα, μ μπμίμξ ζομβάιιεη ζε  μηα μηθνμεπηπέδμο θαη μαθνμεπηπέδμο πνμζέγγηζε ηςκ παγθυζμηςκ δεηεμάηςκ 

θαζχξ ε θαηάνγεζε ηςκ μνίςκ μεηαλφ ηςκ επηζηεμχκ δίκεη ηε δοκαηυηεηα ζημ/ζηε   μαζεηή/ηνηα  κα ζοζπεηίζεη ηηξ 

πμιηηηθέξ, θμηκςκηθέξ, μηθμκμμηθέξ,  πμιηηηζηηθέξ  θαη πενηβαιιμκηηθέξ δηαζηάζεηξ ηςκ παγθυζμηςκ δεηεμάηςκ, κα 

ακαπηφλεη ηεκ θνηηηθή ημο ζθέρε, ακαιφμκηαξ θαη αλημιμγχκηαξ ηηξ οπμζέζεηξ ημο. Απυ ηα ακςηένς γίκεηαη εφθμια 

ακηηιεπηυ υηη έκαξ ηέημημξ ζοκδοαζμυξ δεκ είκαη πάζημμ πνυκμο, ακηηζέηςξ, μεηαζπεμαηίδεη ημ ζπμιείμ ζε δςκηακυ 

μνγακηζμυ μάζεζεξ, θαζηζηχκηαξ ημ θαηκμηυμμ, αεηθυνμ, εκηαληαθυ, ρεθηαθυ  θαη μεηαηνέπεη μέζα απυ βηςμαηηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ, ημ ζφκζεμα «ζθέπημμαη παγθυζμηα θαη δνς ημπηθά» ζε βαζηθυ γκχνηζμα ηεξ ζομπενηθμνάξ ημο 

εκενγμφ παγθυζμημο πμιίηε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δηαζθάιηζε ογηώκ ζοκζεθώκ δηαβίςζεξ θαζώξ θαη ε πνμαγςγή ηεξ εοεμενίαξ γηα όιμοξ 

θαη ζε όιεξ ηηξ ειηθίεξ είκαη απαναίηεηεξ γηα ηε βηώζημε ακάπηολε. Έπμοκ γίκεη ζεμακηηθά βήμαηα 

γηα ηεκ αύλεζε ημο πνμζδόθημμο δςήξ εκώ έπμοκ μεηςζεί ζεμακηηθά μνηζμέκμη από ημοξ 

πανάγμκηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ παηδηθή θαη ηε μεηνηθή ζκεζημόηεηα. Ακηίζημηπα, ε ζπμοδαία 

πνόμδμξ πμο έπεη ζοκηειεζηεί ζηεκ αύλεζε ηεξ πνόζβαζεξ ζε θαζανό κενό θαη ζε εγθαηαζηάζεηξ 

απμπέηεοζεξ έπεη μδεγήζεη ζηε μείςζε ηεξ ειμκμζίαξ, ηεξ θομαηίςζεξ, ηεξ πμιημμοειίηηδαξ θαζώξ 

θαη ηεξ ελάπιςζεξ ημο HIV/AIDS. Ωζηόζμ, πνεηάδμκηαη αθόμα πενηζζόηενεξ πνμζπάζεηεξ γηα 

ηεκ πιήνε ελάιεηρε εκόξ μεγάιμο θάζμαημξ αζζεκεηώκ θαζώξ θαη γηα ηεκ ακηημεηώπηζε πμιιώκ, 

δηαθμνεηηθώκ θαη επίμμκςκ δεηεμάηςκ ογείαξ πμο ακαθύπημοκ. 
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θμπυξ ημο project είκαη  κα οημζεηήζμοκ μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ μηα βηχζημε θαηακαιςηηθή ζομπενηθμνά, 

ακηηιαμβακυμεκμη ηε ζεμαζία ηεξ πναθηηθήξ εθανμμγήξ ηςκ 17 ζηυπςκ βηχζημεξ ακάπηολεξ ζηεκ θαζεμενηκυηεηα 

θαη μέζς ηςκ STEAM δναζηενημηήηςκ ακ απμθηήζμοκ ηηξ απαναίηεηεξ δεληυηεηεξ θαηκμημμίαξ θαη 

δεμημονγηθυηεηαξ με απχηενμ ζηυπμ ηεκ πνμεημημαζία ημοξ ςξ εκενγμί πμιίηεξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ  

παγθυζμηςκ δεηεμάηςκ  θαη ηεκ θαιιηένγεηα ημο αεηθμνηθμφ ηνυπμο ζθέρεξ. 

 

 

Οη στόχοι
1 απμηειμφκ μηα πημ εοδηάθνηηε, πημ αθνηβή έθθναζε πνμζέζεςκ (Race,1999:83). Ωξ επηδηςθυμεκα 

απμηειέζμαηα ηςκ εθπαηδεοηηθχκ-μαζεζηαθχκ δναζηενημηήηςκ, δείπκμοκ αοηυ πμο μ εθπαηδεουμεκμξ ζα μπμνεί κα 

θάκεη μεηά ηεκ εθπαίδεοζε (Noye, Piveteau,1998:16). Η ζαθήξ δηαηφπςζε ηςκ ζηυπςκ, απμηειεί πνμτπυζεζε ηεξ 

απμηειεζμαηηθυηεηαξ θάζε εθπαηδεοηηθήξ δηενγαζίαξ (Γηακκαθμπμφιμο, 2004)[( ΚΠΓ Οιύμπμο Πηενίαξ)]. Τμ 

projectαθμιμοζεί ηα παναθηενηζηηθά ηεξ ζημπμζεζίαξS.M.A.R.T: 

Specific (= ογθεθνημέκμξ), 

Measurable (= Μεηνήζημμξ), 

 Achievable (= Γθηθηυξ), 

Realistic (= Ρεαιηζηηθυξ), 

Time-Bound (= Υνμκηθά Δεζμεοηηθυξ) (Bartle, 20132). 

Καη ε ηαληκυμεζε ηεξ αθμιμοζεί ηε δηάνζνςζε ζφμθςκα  με ημοξ 6 μαζεζηαθμφξ ποιχκεξ ηεξ Γθπαίδεοζεξ γηα ηε 

Βηχζημε Ακάπηολε απυ ηεκ UNESCO (Unesco, 20103): 

1. Να μάζμομε πχξ κα μαζαίκμομε 

2. Να μάζμομε πχξ κα εκενγμφμε 

3. Να μάζμομε πχξ κα ζομβηχκμομε με ημοξ άιιμοξ 

4. Να μάζμομε πχξ κα οπάνπμομε 

5. Να μάζμομε πςξ κα μεηαζπεμαηίδμομε ημκ εαοηυ μαξ θαη ηεκ θμηκςκία 

6. Να μάζμομε κα δίκμομε (εζειμκηηθή πνμζθμνά) (Makrakis&Kostoula–Makraki, 2014). 

- θαη ζοκδέεηαη άμεζα με ηηξ ζεμενηκέξ πενηβαιιμκηηθέξ - θμηκςκηθέξ-πμιηηηζμηθέξ ακάγθεξ, πνμζεγγίδμκηαξ δηαζεμαηηθά 

θαη δηεπηζηεμμκηθά ηηξ ζπεηηθέξ δηδαθηηθέξ εκυηεηεξ ημο Ακαιοηηθμφ Πνμγνάμμαημξ πμοδχκ (Α.Π.) θαη ημο 

Δηαζεμαηηθμφ Γκηαίμο Πιαηζίμο Πνμγναμμάηςκ πμοδχκ (ΔΓΠΠ) 4 . Πανάιιεια μη ζηυπμη πμο επηιέπζεθακ 

βνίζθμκηαη ζε ακηηζημηπία θαη με ημοξ ζηυπμοξ ηςκ κέςκ πνμγναμμάηςκ ζπμοδχκ ημο Νέμο πμιείμο, ημ μπμίμ 

θηιμδμλεί μέζα απυ ηεκ εθανμμγή ημο κα ζομβάιιεη ζηεκ ακάπηολε θαη θονίςξ ζημκ μεηαζπεμαηηζμυ ημο ζπμιείμο ζε 

δςκηακυ μνγακηζμυ μάζεζεξ, θαζηζηχκηαξ ημ θαηκμηόμμ, αεηθόνμ, εκηαληαθό θαη ρεθηαθό. ογθεθνημέκα: 

 
 
 

                                                           
1
ΚΠΕ Ολύμπος Πιεπίαρ, (2008), «Σσεδιαζμόρ,Υποζηήπιξη,Υλοποίηζη Ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ» Πηγή 

απόhttp://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/KPE_AnOlympou/KPE_AnOlympou.pdfανακηήθηκε ζηιρ 9/4/2019 
2
Bartle, F (2013). «Xαναθηενηζηηθά θαιήξ ζημπμζέηεζεξ»  http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/pd-smag.htm 

3
UNESCO (2010). «Teaching and Learning for a Sustainable Future. Module 4: Reorienting education for a sustainable 

future» http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod04.html 
4
ΦΓΚ 303Β/13-03-2003 , ΦΓΚ 304Β/13-03-2003 

Σκξοόρ project 

Σσόφξι project 
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Γνωρίζοντας και κατανοώντας (γνώσεις

5
): 

1. Να εκεμενςζμφκ ζπεηηθά με ημ πενηεπυμεκμ ηςκ 17 ηυπςκ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

2. Να θαηακμήζμοκ ηεκ έκκμηα  ημο εκενγμφ πμιίηε ζε εζκηθυ θαη παγθυζμημ επίπεδμ θαη ημκ νυιμ ημο ζηεκ επίηεολε 

ηςκ 17 ηυπςκ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

3. Να μνίζμοκ ηηξ έκκμηεξ: βημπμηθηιυηεηα, μηθμζφζηεμα, απμδάζςζε, οπεναιίεοζε, οπενθαηακάιςζε, ιεηημονγηθά – 

μεηαιιαγμέκα ηνυθημα, βηςζημυηεηα.  

4. Να θαηαγνάρμοκ ηα αίηηα θαη ηηξ ζοκέπεηεξ ηςκ παγθυζμηςκ πνμβιεμάηςκ (πείκα, θηχπεηα, οπενθαηακάιςζε, 

αννχζηηεξ), ζοκδέμκηαξ ημ παγθυζμημ με ημ ημπηθυ αιιά θαη ημ ημπηθυ με ημ παγθυζμημ. 

5. Να ζογθνίκμοκ ημκ δηαηνμθηθυ πμιηηηζμυ δηαθυνςκ ιαχκ με ημκ δηθυ ημοξ. 

6. Να ζοζπεηίζμοκ ηα ζηάδηα μεηαλφ παναγςγήξ, δηάζεζεξ θαη θαηακάιςζεξ ηςκ ηνμθχκ - ηνμθμπηιηυμεηνα 

(οπμιμγηζηηθή ζθέρε) 

7. Να ακαιφμοκ ηα ζηάδηα επελενγαζίαξ θαη παναγςγήξ ηνμθχκ ζε ζπέζε με ηεκ πμηυηεηα θαη αζθάιεηα ηςκ ηνμθίμςκ 

(ιεηημονγηθά VS μεηαιιαγμέκα ηνυθημα) -  S.W.O.Tanalysis 

8. Να ακαγκςνίδμοκ υιεξ ηηξ πιενμθμνίεξ ζηηξ εηηθέηεξ ηςκ πνμσυκηςκ (εηδηθά ηςκ ηνμθίμςκ) θαη κα δηθαημιμγμφκ ηε 

ζεμαζία ημοξ. 

9. Να ακαιφζμοκ θαη κα ζοκζέζμοκ πιενμθμνίεξ απυ ημ δηαδίθηομ, ζπεηηθά  με ηηξ πνμακαθενυμεκεξ έκκμηεξ. 

10. Να ζοκεηδεημπμηήζμοκ υηη ε ζοιιμγηθή εοζφκε θαη ε ζοιιμγηθή ζοκείδεζε δηαμμνθχκμοκ ημ μέιιμκ ημο πιακήηε. 

11. Να θαηακμήζμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ αεηθμνηθήξ ογείαξ θαη ηηξ αλίεξ πμο ηε δηέπμοκ.  

 

Δηενεοκώκηαξ θαη εκημπίδμκηαξ(δεληόηεηεξ): 

1. Να επηιέλμοκ ηεκ θαηάιιειε ενμεκεία ηςκ πνμακαθενυμεκςκ εκκμηχκ (ζηυπμη: γκχζεηξ) μέζα απυ δηενεφκεζε ζημ 

δηαδίθηομ (ηζημδηενεφκεζε /webquest) 

2. Να ζπεδηάζμοκ ημκ παγθυζμημ  πάνηε, εκημπίδμκηαξ ηηξ πενημπέξ με ηα θονηυηενα παγθυζμηα πνμβιήμαηα (πείκα, 

θηχπεηα, οπενθαηακάιςζε, αννχζηηεξ). 

3. Να εκημπίζμοκ ζημ δηαδίθηομ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ αοηυπζμκςκ ιαχκ. 

4. Να μνγακχζμοκ μηα θαμπάκηα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ ζπαηάιεξ θαγεημφ. 

5. Να ελενεοκήζμοκ, ενμεκεφζμοκ, επελενγαζημφκ θαη κα εθηημήζμοκ ηα απμηειέζμαηα πεηναμάηςκ (STEAM)  

6. Να εκημπίζμοκ ηα δηθαηχμαηα ημο θαηακαιςηή. 

7. Να πνμβιεμαηηζημφκ γηα ημ ζέμα ηςκ μεηαιιαγμέκςκ ηνμθίμςκ.  

8. Να δεμημονγήζμοκ θυμηθξ με ζέμα ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή/ζπμιηθά γεφμαηα. 

9. Να απμθηήζμοκ βαζηθέξ δεληυηεηεξ μαγεηνηθήξ θαηά ηε δηάνθεηα πνμεημημαζίαξ «ογηεηκχκ πηάηςκ». 

10. Να θαιιηενγήζμοκ ηηξ θηκεηηθέξ ημοξ δεληυηεηεξ μέζς ηςκ θαηαζθεοχκ (π.π θαηαζθεοή «δηαπμιηηηζμηθχκ» πηάηςκ 

με ακαθοθιχζημα οιηθά) 

 
Επηθμηκςκώκηαξ (θαη ζοκενγαδόμεκμξ με ημοξ άιιμοξ) 

1. Να ζοκενγαζημφκ με ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ γηα κα μνίζμοκ, κα απμζαθεκίζμοκ θαη κα ζοζπεηίζμοκ ηηξ έκκμηεξ: ηεξ 

θηχπεηαξ, ημο οπμζηηηζμμφ, ηεξ οπενθαηακάιςζεξ, ηςκ ιεηημονγηθχκ –μεηαιιαγμέκςκ ηνμθίμςκ.  

2. Να ακηαιιάλμοκ απυρεηξ γηα ηα παγθυζμηα πνμβιήμαηα 

3. Να πνμβιεμαηηζημφκ γηα ημ πχξ ζοκδέεηαη ημ παγθυζμημ με ημ ημπηθυ θαη ημ ακηίζεημ. 

4. Να ζοκενγαζημφκ με ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ πνμθεημέκμο κα δεμημονγήζμοκ θαηαζθεοέξ θαηαζθεοχκ (π.π θαηαζθεοή 

«δηαπμιηηηζμηθχκ» πηάηςκ με ακαθοθιχζημα οιηθά) 

5. Να δεμημονγήζμοκ εκεμενςηηθά έκηοπα με ζέμα ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή/ζπμιηθά γεφμαηα 

                                                           
5
Οη γλωζηηθνί ζηόρνη ζπλδένληαη κε πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο, όπωο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε, πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην ζύλνιν ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη ζπγθηλεζηαθνί ζηόρνη  ππαγνξεύνληαη από ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζωπηθόηεηαο.  Παξάγνληεο όπωο ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε θαη θπξίωο ε απηνπξαγκάηωζε, πνπ εμαξηώληαη  

από ηε ζπγθηλεζηαθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξνύλ λα βξνπλ πην πξόζθνξν έδαθνο ζηα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνπλ 

νη ρώξνη πνιηηηζκνύ (Kolesnik, 1992, pp. 176-77 ζην Καθνύξνπ-Χξόλε, 2002, ζ. 126). 
Καθνύξνπ-Χξόλε, Γ. (2002), «Αλαιπηηθό ζρνιηθό πξόγξακκα θαη ηέρλεο» ζην Ε. Γιύηζε. eta,Πνιηηηζκόο θαη εθπαίδεπζε, ΕΑΠ, Πάηξα. 
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6. Να ακαπηφλμοκ ηεκ ηθακυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ με αθνίβεηα, απμηειεζμαηηθυηεηα, πνεζημμπμηχκηαξ θάζε θμνά ηε 

μμνθή θαη ημ φθμξ πμο ανμυδεη ζε θάζε πενίζηαζε επηθμηκςκίαξ 

7. Να μειεηήζμοκ μμαδηθά θαη κα ακαιφζμοκ ζοκενγαηηθά ηα παναθηενηζηηθά ημο εκενγμφ πμιίηε ζηεκ ζεμενηκή 

θμηκςκία μέζα απυ ηηξ πνμηεηκυμεκεξ μειέηεξ πενίπηςζεξ θαη πνμζμμμηχζεηξ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ/ηςκ 

ηνμθίμςκ. 

 

Σοκδέμκηαξ με ηε δςή 

1. Να ακαγκςνίζμοκ ηε ζεμαζία ηεξ μάζεζεξ ζηεκ θαηακυεζε ημο θυζμμο θαη ημο ηνυπμο πμο αιιάδεη, ηεξ ζθέρεξ ε 

μπμία μνγακχκεη ηηξ εκένγεηεξ εθείκεξ πμο ζα επηθένμοκ ηηξ αιιαγέξ θαη ηεξ δνάζεξ πμο θαζμνίδεη ηηξ αιιαγέξ 

εθείκεξ πμο ελαζθαιίζμοκ μηα θαιφηενε πμηυηεηα δςήξ. 

2. Να εκεμενχκμκηαη γηα ηηξ ηνέπμοζεξ ελειίλεηξ ζημκ ημμέα παναγςγήξ ηνμθίμςκ θαη ογείαξ ζε ημπηθυ αιιά θαη ζε 

παγθυζμημ επίπεδμ. 

3. Να ακαπηφλμοκ ημ αίζζεμα πνμζςπηθήξ θαη θμηκςκηθήξ εοζφκεξ ζηεκ επηιμγή ογηεηκχκ δηαηνμθηθχκ ζοκήζεηςκ. 

4. Να θαιιηενγήζμοκ θαη κα απμθηήζμοκ επίγκςζε γηα ηα θαζεμενηκά πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη ζήμενα μ 

άκζνςπμξ, πνμάγμκηαξ ηεκ εκζοκαίζζεζε θαη ηε αιιειεγγφε. 

5. Να είκαη πνυζομμη κα ζομμεηέπμοκ ζε δνάζεηξ οπέν εκυξ ογηεηκμφ ηνυπμο δςήξ. 

6. Να εοαηζζεημπμηεζμφκ ζημ δήηεμα ηεξ αιυγηζηεξ πνήζεξ πεηναμαηηθχκ εθανμμγχκ πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ 

ογεία ημο ακζνχπμο αιιά θαη ηηξ ακζογηεηκέξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ ηςκ ακζνχπςκ (π.π ακαθμνά ζηεκ παηδηθή 

ενγαζία θαη ζηεκ εθμεηάιιεοζε ακειίθςκ. 

7. Να ακαπηφλμοκ πμιηηηζηηθή ζοκείδεζε θαη θμοιημφνα. 

8. Να ζέβμκηαη ηεκ πμιηηηζμηθή δηαθμνά 

9. Να ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηεκ ζομβμιή ημο πμιηηηζμμφ ζηε δηαμυνθςζε ηεξ παηδείαξ ημο ακζνχπμο θαη κα γίκμοκ 

«θαηακαιςηέξ» υιςκ ηςκ εθθάκζεςκ ημο πμιηηηζμμφ. 

10. Να είκαη πνυζομμη κα ζομμεηέπμοκ ζε δνάζεηξ θαη κα ακαιαμβάκμοκ πνςημβμοιίεξ με ζηυπμ ηεκ πνμζηαζία θαη 

βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ημο πενηβάιιμκημξ ζε ημπηθυ θαη εζκηθυ επίπεδμ. 

11. Να εοαηζζεημπμηεζμφκ γηα ηεκ ακαγθαία δηαηήνεζε ηεξ ηζμννμπίαξ ηςκ ηνμθηθχκ αιοζίδςκ, ακαγκςνίδμκηαξ ηεκ 

μηθμιμγηθή αλία ημο θάζε μνγακηζμμφ λεπςνηζηά, δηαηενχκηαξ ηεκ βημπμηθηιυηεηα ηςκ εηδχκ. 

12. Να οημζεηήζμοκ έκακ αεηθμνηθυ/βηχζημμ ηνυπμ δςήξ. 

13. Να ζομβάιιμοκ ζηεκ μηθμδυμεζε μηαξ αεηθυνμο θμηκςκίαξ. 

 

Ονηδόκηηεξ Ιθακόηεηεξ: 

1. Αιιαγή ζομπενηθμνάξ (εζηθή εοζφκε) 

2. ομμεημπή – πνυιερε. 

3. Δνάζεηξ γηα ηεκ αεηθμνηθή ακάπηολε. 

4. Απυθηεζε θχδηθα ζομπενηθμνάξ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ(επηπηχζεηξ μεηαιιαγμέκςκ ηνμθίμςκ)  

θαη ηεκ πνμάζπηζε ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ. 

5. Απυθηεζε θχδηθα ζομπενηθμνάξ γηα ημκ ζεβαζμυ ζηε δηαθμνεηηθυηεηα θαη γηα ηεκ απμδμπή ημο «άιιμο» 

6. Καιιηένγεηα θνηηηθήξ ζθέρεξ. 

7. Καιιηένγεηα μμαδηθμφ πκεφμαημξ. 

8. Ακάπηολε πνςημβμοιηχκ θαη εμπιμθή ζηε ιήρε απμθάζεςκ (εκενγμί πμιίηεξ). 

9. Άκμηγμα ημο ζπμιείμο ζηεκ θμηκςκία 

 
 
 
 
 

Πιαίζημ Σπεδηαζμμύ Εθπαηδεοηηθώκ Δναζηενημηήηςκ: #People_Planet_Plate: ημ ηαλίδη ηεξ ηνμθήξ ζημκ θόζμμ! 

Οη εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ ζπεδηάζηεθακ θαη κα οιμπμηήζεθακ με βάζε ημ πιαίζημ ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ θαζχξ ημ 

βίςμα είκαη ημ υπεμα ζημπαζμμφ, επελενγαζίαξ, με αιιειεπηδναζηηθυ παναθηήνα θαη επηθεκηνχκεηαη ζηεκ επηθμηκςκία 

δαζθάιμο-μαζεηή θαη ημο εονφηενμο πενηβάιιμκημξ, ακζνχπηκμο θαη θοζηθμφ (Μπαθηνηδήξ, 2008 6). εμακηηθυ 

ζημηπείμ ζημκ ζπεδηαζμυ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηήηςκ απμηειεί ημ ενγαιείμ Eight Step Model (ESM) ημ μπμίμ είκαη 

                                                           
6
Μπαθηνηδήξ, Κ., (2008), Η πανά ηεξ μάζεζεξ, ζημ Γπηζηεμμκηθό πενημδηθό: «Κμηκςκία θαη ροπηθή ογεία», ηεύπμξ 7μ, ζζ. 53-68 

Παιδαγψγικό ολαίςιξ 
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εκζςμαηςμέκμ ζημ μεζμδμιμγηθυ ζπεδηαζμυ, πμο πνμζακαημιίδεηαη απυ ηε δναζηενηυηεηα (Activity Oriented Design Method-

AODM) θαη βαζίδεηαη ζημ ζεςνεηηθυ πιαίζημ ηεξ Θεςνίαξ ηεξ Δναζηενηυηεηαξ (ActivityTheory) (Mwanza , 2002). 

 

1. Γκδηαθένμκ ηεξ Δναζηενηόηεηαξ (Activityofinterest). 

2. Σηόπμξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ (Objectiveofactivity). 

3. Υπμθείμεκα ηεξ δναζηενηόηεηαξ (Subjectinthisactivity). 

4. Γνγαιεία πμο δηαμεζμιαβμύκ ζηεκ δναζηενηόηεηα (Toolsmediatingactivity). 

5. Οηθακόκεξδηαμεζμιάβεζεξηεξδναζηενηόηεηαξ (rules and regulations mediating the activity). 

6. Ο θαηαμενηζμόξ ενγαζηώκ ςξ δηαμεζμιαβεηήξ ζηε δναζηενηόηεηα (Divisionoflabormediatingtheactivity). 

7. Η θμηκόηεηα ζηεκ μπμία δηελάγεηαη ε δναζηενηόηεηα (Community in which activity is conducted). 

8. Απμηειέζμαηα (Outcomes). 

 

ημ πιαίζημ ηεξ ζεςνίαξ αοηήξ, μη δναζηενηυηεηεξ πμο πνυθεηηαη κα οιμπμηεζμφκ πνμτπμζέημοκ ηεκ 

«ζοκενγαζία» ηεξ ζογθιίκμοζαξ θαη ηεξ απμθιίκμοζαξ ζθέρεξ ηςκ μειχκ ηεξ μαζεηηθήξ μμάδαξ  με ζθμπυ κα 

ακαπηοπζεί ε δεμημονγηθυηεηα θαη ε θαηκμημμία θαζχξ θαη ηε ζοκενγαζία μεηαλφ ηςκ μειχκ ηςκ μαζεηηθχκ μμάδςκ 

με ζθμπυ κα ακαπηφλμοκ ηηξ επηθμηκςκηαθέξ θαη ζοκενγαηηθέξ ημοξ δεληυηεηεξ. οκεπχξ, μη μαζεηέξ (οπμθείμεκα), 

δνμοκ ζοιιμγηθά ζηα υνηα μηαξ θμηκυηεηαξ (θμηκυηεηα μάζεζεξ), αθμιμοζχκηαξ θμηκμφξ θακυκεξ θαη δηαπεηνηδυμεκμη 

θμηκά ενγαιεία, ζπεδηάδμκηαξ θαη οιμπμηχκηαξ δναζηενηυηεηεξ ζηε μαζεζηαθή πενημπή ηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. Η 

γκχζε, ιμηπυκ, απμθηά κυεμα εθυζμκ πνμθφπηεη μέζα απυ έκα ζφζηεμα αιιειεπηδνάζεςκ μαζεηχκ, ενγαιείςκ, 

μέζςκ, θακυκςκ, ζοιιμγηθχκ απμθάζεςκ θαη αιιειεπηδνάζεςκ ζημ πιαίζημ ηεξ θμηκυηεηαξ μάζεζεξ (Engeström, 

2009).  Η έκκμηα ηεξ ακαθάιορεξελαζθαιίδεη ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ κα αοηεκενγμφκ, κα ενεοκμφκ, κα 

ακαιφμοκ θαη κα επελενγάδμκηαη ενεζίζμαηα θαη πιενμθμνίεξ θαη υπη απιχξ κα ακηηδνμφκ ζε αοηά. Οι μμνθέξ ηεξ 

Ακαθαιοπηηθήξ μάζεζεξ πμο αλημπμημφκηαη,  ζοκίζηαηαη ζημοξ υνμοξ ηεξ Μάζεζεξ μέζς Ακαθάιορεξ7(discovery 

learning) θαη ηεξ Μάζεζεξ μέζς Ακαδήηεζεξ/Δηενεύκεζεξ8(inquiry learning).  

Σμ δηδαθηηθυ µμκηέιμεθανµμγήξ ζηεκ ηάλε ηεξ Δηενεφκεζεξ πμο αλημπμηήζεθε είκαη μ «Μαζεζηαθυξ Κφθιμξ 

5Γ». Απμηειείηαη απυ ηα ελήξ επηµένμοξ ζημηπεία ςξ ηνυπμο «Μαζεζηαθήξ θαιςζηάξ» : Εµπιμθή (Αθυνµεζε), 

Ελενεύκεζε, Επελήγεζε, Επελενγαζία, θαη Εθηίµεζε- Αλημιόγεζε (Bybee 1997 9 , Eisenkraft, 2003 10 ). 

εμεηχκεηαη υηη μη μαζεηηθέξ μμάδεξ δηενεοκμφκ πνμηεηκυμεκεξ πιενμθμνηαθέξ πεγέξ θαη πανάιιεια πανάγμοκ 

μυκμη ημοξ εθπαηδεοηηθυ οιηθυ ζημ πιαίζημ ηεξ εθηεηαμέκεξ πνήζεξ μμκηέιςκ, ηα μπμία θαη απμηειμφκ βαζηθυ 

ενγαιείμ μάζεζεξ θαη δηδαζθαιίαξ ζηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ (Υαιθηά, 2010 11).Γπηπιέμκ, μη δναζηενηυηεηεξ αοηέξ 

ακηιμφκ θαη ζοκδοάδμοκ ζεςνεηηθέξ ζέζεηξ απυ: η) ηε Γκςζηηθή Φοπμιμγία με ημ «Τνηανπηθό Μμκηέιμ ηεξ 

Σθέρεξ» ημο Sternberg 12 , ηη) απυ ηε ζεςνία ημο HowardGardner, πενί ηεξ πμιιαπιήξ εοθοΐαξ ζημκ 

άκζνςπμ13θαη ηηη) απυ ηεκ Κμηκςκημιμγία θαη εηδηθυηενα απυ ηα ενεοκεηηθά εονήμαηα θαη απυ ηηξ πνμηάζεηξ ημο 

                                                           
7
μ δηδάζθςκ είκαη αοηόξ πμο απμθαζίδεη πμηα πνμβιήμαηα είκαη ζπεηηθά με ηηξ ακάγθεξ ημο μαζεηή, θαζώξ θαη ηηξ ζηναηεγηθέξ πμο είκαη μη πημ 

θαηάιιειεξ γηα ηε ζοιιμγή θαη ακάιοζε ηςκ ζπεηηθώκ με ηεκ επίιοζε ημο πνμβιήμαημξ ζημηπείςκ (Victor & Kellough, 2003).  Οη μαζεηέξ 

αθμιμοζμύκ ηηξ μδεγίεξ ημο δηδάζθμκηα, μπόηε ζα ακαθαιύρμοκ ηηξ ζςζηέξ ανπέξ ή ζπέζεηξ ακάμεζα ζηηξ μεηαβιεηέξ. 
8μη ίδημη μη μαζεηέξ θαζμνίδμοκ ηα πνμβιήμαηα πμο είκαη ζπεηηθά με ηα εκδηαθένμκηα θαη ηηξ ακάγθεξ ημοξ, απμθαζίδμοκ ηε μεζμδμιμγία πμο ζα 

αθμιμοζήζμοκ θαηά ηε ζοιιμγή θαη ακάιοζε ηςκ δεδμμέκςκ θαη είκαη αοημί μη μπμίμη θαζμνίδμοκ ηεκ απμδεθηή ιύζε ζημ πνόβιεμά ημοξ 

(Victor&Kellough, 2003). Ο εθπαηδεοηηθόξ, παίδεη ημ νόιμ ημο μεζμιαβεηή ζηε μάζεζε, δεκ είκαη μ θονίανπμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ. 
9
Bybee, R.W. 1997. Achieving Scientific Literacy. Portsmouth, N.H.: Heinemann 

10
Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model.TheScienceTeacher, 70(6), 56-59. 

11
Φαιθηά, Κ. (2010). Δηδάζθμκηαξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. Θεςνεηηθά δεηήμαηα, πνμβιεμαηηζμμί, πνμηάζεηξ. Α’ ηόμμξ, Αζήκα: Παηάθε. 

12
Σύμθςκα με ημ μμκηέιμ Sternberg, μ μαζεηήξ πνέπεη κα πεηνηζηεί δναζηενηόηεηεξ πμο θαιιηενγμύκ ηνία είδε ζθέρεξ  ημ ακαιοηηθό, ημ 

δεμημονγηθό θαη ημ πναθηηθό. Σογθεθνημέκα,  (α) ακάιοζε θαη ηαληκόμεζε πιενμθμνηώκ με ζηόπμ ηεκ θαηαπώνεζή ημοξ ζηε μαθνμπνόζεζμε 

μκήμε, (β) ε ακαδημνγάκςζή ημοξ με δεμημονγηθό, πνςηόηοπμ ηνόπμ, (γ) ε εθανμμγή ημοξ ζε θαηαζηάζεηξ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ (θαηαζηαζηαθή 

μάζεζε). 
13

Πνόθεηηαη γηα ζεςνία πμο ιαμβάκεη οπόρε ηεξ ηεκ έθεζε ημο αηόμμο ζε δηαθμνεηηθμύξ ημμείξ ηεξ έθθναζεξ ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ ημο, γηα 

ημοξ μπμίμοξ θαίκεηαη κα εοζύκμκηαη δηαθμνεηηθά ζεμεία ημο εγθεθάιμο. Η κμεμμζύκε ιμηπόκ  έπεη εκκέα βαζηθά επίπεδα ηα όπμηα είκαη ηα ελήξ 
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πνμγνάμμαημξ «Σύκζεηε Δηδαζθαιία» ηςκ E. Cohen θαη R. Lotan14θαη iv) ηεκ Κνηηηθή Θεςνία ημο G. Hebermas, 

ε μπμία επηζεμαίκεη ηεκ ακαγθαηυηεηα ηεξ ακάδεηλεξ ηςκ ζοκεπεηχκ πμο έπμοκ μη πνάλεηξ ηςκ αηυμςκ θαη ηςκ 

μμάδςκ θαη μη ιεηημονγίεξ ηςκ ζεζμχκ ζηε πεηναθέηεζε ημο αηυμμο θαη ηεκ ακαζογθνυηεζε ηεξ θμηκςκίαξ 

(Μαηζαγγμφναξ 2004: 102).φμθςκα με ημκ Habermas (1972), ε γκχζε πμο πανάγμοκ μη άκζνςπμη,  θαζμνίδεηαη 

απυ ημ εκδηαθένμκ πμο ημοξ παναθηκεί, θαη παναθηενίδεηαη απυ ηνία είδε γκςζηαθμφ εκδηαθένμκημξ (Κςζημφια –

Μαθνάθε&Μαθνάθεξ, 2008), ημ Τεπκηθό - Εθανμμγή ζηεκ εθπαίδεοζε: οιμπμίεζε εκυξ πνμθαζμνηζμέκμο 

ακαιοηηθμφ ζπμιηθμφ πνμγνάμμαημξ με άθαμπημοξ ζηυπμοξ θαη ζογθεθνημέκμ πενηεπυμεκμ,ημΠναθηηθό - Εθανμμγή 

ζηεκ εθπαίδεοζε: ε γκχζε θαη ε δνάζε βαζίδεηαη ζε ζοιιμγηζμυ ή ακαζημπαζμυ ζηεκ πνμζπάζεηα θαηακυεζεξ ή 

ενμεκείαξ μηαξ θαηάζηαζεξ με ζθμπυ ηε βειηίςζε αοηήξ ή αθυμε θαη ηεκ πνμζςπηθή βειηίςζε, θαη ημ Φεηναθεηηθό 

- Εθανμμγή ζηεκ εθπαίδεοζε: πνμζακαημιηζμυξ ζηεκ θνηηηθή θαηακυεζε θαη ζημκ θνηηηθυ ακαζημπαζμυ με ζθμπυ 

ηεκ ακάιερε ηεξ αοηυκμμεξ θαη ζοιιμγηθήξ δνάζεξ. Πενηιαμβάκεη αοζεκηηθέξ μαζεζηαθέξ δναζηενηυηεηεξ, 

εκηαγμέκεξ ζε δηαδηθαζίεξ επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ απυ ημκ πναγμαηηθυ θυζμμ. 

 

 

 

 

Οη  μαζεζηαθέξ εκυηεηεξ γηα ηεκ θιημαηηθή αιιαγή οιμπμημφκηαη με ηε μέζμδμ project15. Αθμνά ζηεκ 

μμαδηθή δηδαζθαιία ζηεκ μπμία ζομμεηέπμοκ απμθαζηζηηθά υιμη θαη ε ίδηα ε δηδαζθαιία δηαμμνθχκεηαη θαη δηελάγεηαη 

απυ υιμοξ υζμη ζομμεηέπμοκ (Frey,2005:916). Δεδμμέκμο υηη ε μέζμδμξ Project απαηηεί ελ μνηζμμφ ενγαζία μηαξ 

μμάδαξ αηυμςκ, ζεςνείηαη ςξ πνχηε θάζε, ε θάζε ζογθνυηεζεξ ηεξ μμάδαξ, θαζχξ θαη μη εκένγεηεξ πμο 

απμβιέπμοκ ζηεκ έγενζε ημο εκδηαθένμκημξ ηςκ μειχκ, πνμθεημέκμο κα ζομμεηάζπμοκ ζημ Project (Βαζάια, 

2011:4417). Γπηζεμαίκεηαη υηη ημ μέγεζμξ ηεξ μμάδαξ είκαη ζεμακηηθυξ πανάγμκηαξ γηα απμδμηηθή ενγαζία. ηε 

δηαμυνθςζε ηεξ θάζε μμάδαξ δεμημονγήζεθακ μηθηέξ  μμάδεξ αγμνηχκ – θμνηηζηχκ, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ημ 

πνςηυθμιιμ μέηνςκ πνυιερεξ θαη πνμζηαζίαξ απυ ημκ  COVID-19. Η ζφκζεζε ηςκ μμάδςκ δεκ οπήνλε άθαμπηε  

θαη αμεηάβιεηε, ζπεμαηίζηεθακ μμάδεξ δημειείξ ζε ζογθεθνημέκεξ ενεοκεηηθέξ δναζηενηυηεηεξ αιιά οπήνλακ θαη 

αημμηθέξ ζομμεημπέξ ζηηξ ενγαζίεξ ιυγςκ ηςκ εηδηθχκ αοηχκ ζοκζεθχκ. 

 

 

 

 

Οη ημμείξ άκηιεζεξ ηςκ μαζεηηθχκ εμπεηνηχκ ζομπενηιαμβάκμοκ ζέμαηα απυ ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ, ημ 

θμηκςκηθυ πενηβάιιμκ, ημ δμμεμέκμ / ηεπκμιμγηθυ πενηβάιιμκ, ημ πμιηηηζηηθυ πενηβάιιμκ, ημκ εαοηυ, ηα 

                                                                                                                                                                                                               
: 1)Λεθηηθή / γιςζζηθή κμεμμζύκε (VerbalLinguisticIntelligence), 2) Λμγηθό-μαζεμαηηθή κμεμμζύκε (Logical- MathematicalIntelligence),, 3) 

Σςμαηηθή-θηκαηζζεηηθή κμεμμζύκε (Bodily-KinestheticIntelligence), 4) Μμοζηθή κμεμμζύκε (musicalintelligence), 5) Δηαπνμζςπηθή κμεμμζύκε 

(interpersonal intelligence), 6) Γκδμπνμζςπηθή κμεμμζύκε (Intrapersonal intelligence), 7) Φςνηθή κμεμμζύκε (spatial intelligence), 8) 

Υπανληαθή κμεμμζύκε (existentialIntelligence), 9) Φοζημθναηηθή κμεμμζύκε (Naturalistic intelligence) 
14

Ακαθένεηαη ζημ πνόγναμμα «Σύκζεηε Δηδαζθαιία» με ηνεηξ θονίςξ ζηόπμοξ: (1) ηεκ μνγάκςζε ηεξ μμαδμζοκενγαηηθήξ ηάλεξ, (2) ημ ζπεδηαζμό 

παηδαγςγηθώκ δναζηενημηήηςκ πμο κα απεοζύκμκηαη ζε δηαθμνεηηθά επίπεδα  επίδμζεξ θαη κα απαηημύκ ζοκενγαζία, (3) παηδαγςγηθμύξ 

πεηνηζμμύξ με ζηόπμ ηεκ ίζε μεηαπείνηζε μαζεηώκ δηαθμνεηηθμύ θύνμοξ. Η πνμζηαζία ημο «θύνμοξ» θάζε μαζεηή έπεη μεγάιε ζεμαζία γηα ηεκ 

έκηαλε ηςκ  «δηαθμνεηηθώκ» μαζεηώκ. (Cohenθ.ά., 1994, Cohen&Lotan, 1997) 
15

Σύμθςκα με ηηξ βαζηθέξ ανπέξ ηεξ μεζόδμο project, ζε μηα ζπμιηθή ηάλε ε πνόηαζε γηα ηε δηελαγςγή εκόξ ζέμαημξ μπμνεί κα γίκεη από ημκ 

εθπαηδεοηηθό, από ημοξ μαζεηέξ ή θάπμημκ εθηόξ ηάλεξ. Ακελάνηεηα από πμημκ πνμένπεηαη ε πνόηαζε, όια ηα μέιε ζομμεηέπμοκ γηα ηεκ ηειηθή 

μμνθή ημο ζέμαημξ θαη ζομβάιιμοκ ζηεκ δηελαγςγή ηςκ ενγαζηώκ.  
16

Frey, K. (2005). Η μέζμδμξ project: μηα μμνθή ζοιιμγηθήξ ενγαζίαξ ζημ ζπμιείμ ςξ ζεςνία θαη  πνάλε. Παηδαγςγηθή θαη Γθπαίδεοζε. 

Θεζζαιμκίθε: Κονηαθίδε 
17

Βαζάια, Π.(2011). Η μέζμδμξ Project ζηεκ εθπαίδεοζε – Γθπαηδεοηηθό οιηθό γηα πνμγνάμμαηα ελ΄απμζηάζεςξ εθπαίδεοζεξ – ebook, 

Ανγμζηόιη. 

Μεθξδξλξγικό ολαίςιξ 

 

Η ςημαςία σηρ διαθεμασικήρ και διεοιςσημξμικήρ οπξςέγγιςηρ ςσημ αμάοστνη 

σηρ κπισικήρ ςκέχηρ. 
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ζοκαηζζήμαηα, ηηξ ηαοηυηεηεξ θαη ηηξ εηενυηεηεξ. Οη ημμείξ αοημί βνίζθμκηαη ζε θαζεζηχξ  αιιειεπίδναζεξ  θαη 

αιιειελάνηεζεξ  θαηά ζοκέπεηα  μ ηνυπμξ πνμζέγγηζήξ ημοξ πνέπεη κα είκαη δηεπηζηεμμκηθυξ (Μαηζαγγμφναξ, 

2011). οκεπχξ, ε θαηάνγεζε ηςκ δηαθνηηχκ μαζεμάηςκ ςξ πιαίζημ επηιμγήξ θαη μνγάκςζεξ ηεξ ζπμιηθήξ γκχζεξ, 

γκςζηή με ημκ υνμ δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε (cross-themαticintegrαtion) απμηειεί μηα  μμνθή δηδαζθαιίαξ θαηά ηεκ 

μπμία, ημ πενηεπυμεκμ ηεξ δηδαζθαιίαξ εκηαημπμηείηαη θαη ε δηδαζθαιία απμθηά μηα ενγαζηενηαθή θαη εονεμαηηθή 

μμνθή (Θεμθοιίδεξ, 1997) αλημπμηχκηαξ  ηα δηαθνηηά μαζήμαηα ςξ πχνμ άκηιεζεξ ηεξ ζπμιηθήξ γκχζεξ. Καηά 

ζοκέπεηα, εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ  δηεπηζηεμμκηθμφ θαη  δηαζεμαηηθμφ πνμζακαημιηζμμφ απανηίδμοκ έκα 

ζοκεπέξ, ημ μπμίμ ανπίδεη με ηε δηαηήνεζε αιιά αιιειμζοζπέηηζε ηςκ δηαθνηηχκ μαζεμάηςκ (=δηεπηζηεμμκηθυηεηα) 

θαη μιμθιενχκεηαη με ηεκ θαηάνγεζή ημοξ ςξ πιαίζηα μνγάκςζεξ ηεξ ζπμιηθήξ γκχζεξ (=δηαζεμαηηθυηεηα) 

(Μαηζαγγμφναξ, 2002). Ο υνμξ δηεπηζηεμμκηθυηεηα απακηάεη ζημ ενχηεμα πχξ επελενγάδμμαη ηηξ πμηθίιεξ 

ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ  εκχ ε δηαζεμαηηθυηεηα ακαθένεηαη γεκηθά ζηεκ επηιμγή ηςκ ζεμαηηθχκ εκμηήηςκ θαη ζηεκ 

πνμηεναηυηεηα πμο δίκεηαη ζ‟ αοηήκ ηεκ επηιμγή γηα ημκ εκημπηζμυ ηςκ ακηηθεημέκςκ επελενγαζίαξ θαη πνμζέγγηζεξ 

ηεξ γκχζεξ (Θεμθοιίδεξ,2010:26) φμθςκα με ημκ Paul (1987),ε θνηηηθή ζθέρε απμηειεί βαζηθή επηδίςλε ηεξ 

δηδαθηηθήξ πνάλεξ, απυ ηε ζηηγμή πμο ημ θνηηηθά ζθεπηόμεκμ άημμμ πνέπεη κα έπεη ηεκ ηθακόηεηα κα 

απμζηαζημπμηεζεί πνμξ ζηηγμήκ από πνμζςπηθέξ πεπμηζήζεηξ θαη πνμθαηαιήρεηξ θαη κα ελεηάζεη ηα πναγμαηηθά 

ζημηπεία πμο ζηενίδμοκ θαη ενμεκεφμοκ πιενμθμνίεξ, ζοιιμγηζμμφξ θαη ζηάζεηξ θαη κα ακαδεηήζεη ημοξ δοκαημφξ 

ηνυπμοξ ζεχνεζεξ ηςκ πναγμάηςκ (Μαηζαγγμφναξ, 2000:79-80) μέζς ηεξ μαθνμ-μεζμ-μηθνμπνμζέγγηζεξ. 

Άιιςζηε, ε θνηηηθή ζθέρε ζοκεπάγεηαη ηεκ αμενυιεπηε ακάιοζε, ελήγεζε θαη εθηίμεζε ηςκ πιενμθμνηχκ, ηςκ 

επηπεηνεμάηςκ θαη ηςκ εμπεηνηχκ, θαζχξ θαη ηε πνήζε ζημπαζηηθχκ ηθακμηήηςκ, δελημηήηςκ θαη ζηάζεςκ πμο 

θαζμδεγμφκ πνάλεηξ θαη ζθέρεηξ εκχ πανάιιεια μ μαζεηήξ ακαπηύζζεη ζηάζεηξ θαη δεληόηεηεξ γηα έκακ πμιίηε με 

θνηηηθό κμο.Καηά ζπλέπεηα ε ζομμεημπή ημο ζε  δηαζεμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ δηεπηζηεμμκηθμφ παναθηήνα δίκεη ηε 

δοκαηυηεηα ζημ μαζεηή κα ζοζπεηίζεη ηηξ πμιηηηθέξ, θμηκςκηθέξ, μηθμκμμηθέξ,  πμιηηηζηηθέξ  θαη πενηβαιιμκηηθέξ 

δηαζηάζεηξ υιςκ αοηχκ ηςκ παγθυζμηςκ δεηεμάηςκ, εζηηάδμκηαξ ζημκ ζηυπμ ηεξ Καιήξ ογείαξ θαη εοεμενίαξ, κα 

ακαπηφλεη ηεκ θνηηηθή ημο ζθέρε, ακαιφμκηαξ θαη αλημιμγχκηαξ ηηξ οπμζέζεηξ ημο. Άιιςζηε, υπςξ είπε πεη θαη μ 

Dewey: «Σοκδέζηε ημ ζπμιείμ με ηε δςή θαη όιεξ μη ζπμοδέξ ζα ζοκδεζμύκ ακαγθαζηηθά» (Dewey, 1990). 

 

Σχέδιο project #People_Planet_Plate: το ταξίδι τηρ τπουήρ στον κόσμο. 

Πεδία ζύκδεζεξ με γκςζηηθά ακηηθείμεκα ηςκ Ακαιοηηθώκ Πνμγναμμάηςκ Σπμοδώκ 

Γιώζζα: Γκυηεηα 1: «Ο θίιμξ μαξ ημ πενηβάιιμκ», Γκυηεηα 2: «Η δςή ζηεκ πυιε»,Γκυηεηα 10: «Μοζηήνηα-επηζηεμμκηθή 

θακηαζία», Γκυηεηα 11: «Παηπκίδηα», Γκυηεηα 13: «Καηαζθεοέξ», Γκυηεηα 15: «Σειευναζε» 

Φοζηθά: Ενεοκώ θαη Ακαθαιύπης:Δμμή ηεξ φιεξ, Γκένγεηα, Θενμυηεηα, Ηιεθηνηζμυξ, Φςξ 

Γεςγναθία: Γκυηεηα Α: πάνηεξ, Γκυηεηα Β: ε έκκμηα ημο θιίμαημξ, Αιιαγέξ ζηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ, μ νυιμξ ηςκ 

εθαηζηείςκ θαη ηςκ ζεηζμχκ ζηηξ αιιαγέξ ηεξ θφζεξ, μη θοζηθέξ θαηαζηνμθέξ ζημκ πχνμ ηεξ Γιιάδαξ,   

Κμηκςκηθή θαη Πμιηηηθή Αγςγή:Α‟ Θεμαηηθή εκυηεηα: Γίμαζηε υιμη πμιίηεξ, Β‟ Θεμαηηθή εκυηεηα: Έπμομε δηθαηχμαηα θαη 

οπμπνεχζεηξ 

Εηθαζηηθά: «Υανηηά – πανηυκηα»,  «φκζεζε», «Γηθαζηηθά Γπαγγέιμαηα: μαθέηεξ, Κυμηθξ», «Ο θυζμμξ μαξ» 

Αγγιηθά: Unit2: School life and the world around us, Unit 5: Ready for action, Unit 9: Amazing people and places 

Πιενμθμνηθή: «Δεμημονγχ – Ακαθαιφπης-Γκεμενχκμμαη» θαη «Ο οπμιμγηζηήξ θαη μη εθανμμγέξ ημο» 

 

Πεδία ζύκδεζεξ με ημοξ ζηυπμοξ ηςκ Γπηζηεμμκηθχκ Πεδίςκ (Γ.Π) ημο Πνμγνάμμαημξ πμοδχκ ημο Νέμο πμιείμο: 

 

 Ε.Π «Κμηκςκηθέξ Επηζηήμεξ θαη Ιζημνία: Κμηκςκηθή & Πμιηηηθή Αγςγή»: 4ε Δηδαθηηθή Γκυηεηα: ζέβμμαη ημκ 

πμιηηηζμυ θαη ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ)(βι.http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Κμηκςκηθέξ επηζηήμεξ 

θαη Ιζημνία/Π Κμηκςκηθή θαη Πμιηηηθή Αγςγή - Δεμμηηθυ.pdf )  

 Ε.Π «Γιώζζα – Λμγμηεπκία: Νεμειιεκηθή Γιχζζα»: ηα πνμβιεπυμεκα βαζηθά 

θεημεκηθάείδεhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Γιχζζα – Λμγμηεπκία/Νεμειιεκηθή Γιχζζα θαη 

Νεμειιεκηθή Λμγμηεπκία - Δεμμηηθυ.pdf) 

 Ε.Π «Φοζηθέξ Επηζηήμεξ: Γεςγναθία»:Φοζηθυ Πενηβάιιμκ θαη ζπέζεηξ ακζνχπμο με ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ ηεξ 

Γιιάδαξ, Ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Φοζηθέξ 

επηζηήμεξ/Γεςγναθία Δεμμηηθμφ.pdf ) 

 Ε.Π «Φοζηθέξ Επηζηήμεξ: Φοζηθή»: 1ε εκυηεηα: φιε,  3ε εκυηεηα: ηεπκμιμγηθέξ εθανμμγέξ ηεξ εκένγεηαξ, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Φοζηθέξ επηζηήμεξ/Φοζηθά Δεμμηηθμφ.pdf ) 



Σρέδην project: «#People_Planet_Plate: ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζηνλ θόζκν.»– Σηόρνο 3:Καιή πγεία θαη επεκεξία!(2021)                                 

Κξύζηε Φώιηα, ΠΕ70 – M.Sc in "Educational Technology and Development of Human Resources" 

 

15 
 

 

 

 

 

 

Η  αλημπμίεζε ηςκ Σ.Π.Γ ζημκ ζπεδηαζμυ θαη ζηεκ οιμπμίεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηήηςκ 

δεμημονγεί έκα μαζεζηαθυ πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ μη μαζεηέξ αιιειεπηδνμφκ, έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα γίκμοκ 

δναζηήνημη ενεοκεηέξ ηεξ πιενμθυνεζεξ θαη ζοκενγάζημμη ζομμέημπμη ζε μηα δηαδηθαζία ακαθάιορεξ ηεξ γκχζεξ. 

Άιιςζηε αοηυ πμο θαζηζηά ημ μαζεζηαθυ πενηβάιιμκ μμκαδηθυ θαη εκδηαθένμκ δεκ είκαη ηα ρεθηαθά ενγαιεία αιιά ε 

παηδαγςγηθή αλημπμίεζε ημοξ, εθανμυδμκηαξ ημ πναγμαημιμγηθυ μμκηέιμ έκηαλεξ  ημοξ. Καηά ζοκέπεηα, ιαμβάκεηαη 

οπυρε ηε δηάθνηζε μεηαλφ πιενμθμνίαξ   θαη γκχζεξ, πςνίξ υμςξ κα οπμβαζμίδεηαη ηυζμ ε αλία ηεξ γκχζεξ υζμ 

θαη ε αλία ηεξ πιενμθμνίαξ, ε μπμία απμηειεί ημ βαζηθυ οιηθυ μηθμδυμεζε ηεξ γκχζεξ. Σα ενγαιεία ηςκ ΣΠΓ 

επηιέγμκηαη με βάζε ηηξ παηδαγςγηθέξ παναμέηνμοξ ζπεδίαζεξ θαη αλημπμίεζεξ ημοξ πνμθεημέκμο κα δηαμμνθςζεί  

ημ θαηάιιειμ μαζεζηαθυ πενηβάιιμκ έθθναζεξ, δηενεφκεζεξ, μηθμδυμεζεξ θαη πνμζέγγηζεξ ηεξ γκχζεξ.  

Γθανμυδμκηαη  πνμζεγγίζεηξ θαη δεληυηεηεξ θαη άιιςκ επηζηεμμκηθχκ θιάδςκ, μηα εθ ηςκ μπμίςκ   

απμηειεί ε οπμιμγηζηηθή ζθέρε , ε μπμία δεκ ζοκδέεηαη απμθιεηζηηθά με ηεκ επηζηήμε ηςκ οπμιμγηζηχκ (computer 

science) (Sherrifetal., 2017) αιιά ακαθένεηαη ζημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ, μη μαζεηέξ/ηνηεξ επελενγάδμκηαη ηα 

δεδμμέκα εκυξ πνμβιήμαημξ, μνγακχκμοκ ηα βήμαηα ηεξ επίιοζήξ ημο, ηα εθανμυδμοκ θαη αλημιμγμφκ ηα 

απμηειέζμαηα  (Antonio, 2016).Απμηειείηαη απυ ηεκ αιγμνηζμηθή ζθέρε (algorithmic thinking), ηεκ αθαίνεζε 

(abstraction), ηεκ απμδυμεζε ημο πνμβιήμαημξ (decomposition), ηεκ πναγμαημπμίεζε γεκηθεφζεςκ (generalizing) 

θαη ηα μμηίβα (patterns), ηεκ αλημιυγεζε (evaluation) θαη ηε ιμγηθή (logic).Γπηπιέμκ, μη Brackmannetal. (2019) 

ακαθένμοκ υηη ε απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ «απμζοκδεδεμέκςκ» δναζηενημηήηςκ (unplugged activities)  γηα ηεκ 

ακάπηολε δελημηήηςκ ηεξ  Τπμιμγηζηηθήξ θέρεξ είκαη ηζάληα εθείκεξ ηςκ δναζηενημηήηςκ με πνήζε ειεθηνμκηθμφ 

οπμιμγηζηή. πεηηθά με ηεκ μνγάκςζε ηεξ ενγαζίαξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ θαηά ηε δηάνθεηα ακαδήηεζεξ  

πιενμθμνηχκ αλημπμηήζεθε ε δμμή ηεξ ηζημελενεύκεζεξ (webquest) εκχ  πνμζηηζέμεκε αλία ζημκ ζπεδηαζμυ θαη 

ζηεκ οιμπμίεζε ηςκ δναζηενημηήηςκ απμηειεί θαη μ εκκμημιμγηθόξ 

πάνηεξ(http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3423),μ μπμίμξ ακαπανηζηά με ηε μμνθή εκυξ δηαγνάμμαημξ 

ηηξ ζοκδέζεηξ μεηαλφ δφμ ή πενηζζμηένςκ εκκμηχκ, είηε ακηηθεημέκςκ, είηε θαηκμμέκςκ θαη μη ζπέζεηξ μεηαλφ ημοξ 

ακαδεηθκφμκηαη με ηε πνήζε νεμάηςκ ή μοζηαζηηθχκ ή μιυθιενεξ πνυηαζεξ. Η Χεθηαθή Εθπαηδεοηηθή Πιαηθόνμα  

Edmodo, ςξ έκα αζθαιέξ  ρεθηαθυ πενηβάιιμκ, γηα ηε μάζεζε, ηε ζοκενγαζία, ηεκ επηθμηκςκία θαη ηε δηθηφςζε ηςκ 

μαζεηχκ/ηνηχκ, ιεηημονγεί επηθμονηθά ζηεκ οιμπμίεζε δναζηενημηήηςκ, αλημπμηχκηαξ ηεκ ηεπκηθή ηεξ 

ακεζηναμμέκεξ ηάλεξ (flipped or inverted classroom). Οη Bishop & Verleger (2013) μνίδμοκ ηεκ ακεζηναμμέκε 

ηάλε ςξ μηα εθπαηδεοηηθή ηεπκηθή ε μπμία απμηειείηαη απυ δφμ μένε:  1μ μένμξ: μη αιιειεπηδναζηηθέξ μμαδηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ μέζα ζηεκ ηάλε θαη  2μ μένμξ: ημ  ελαημμηθεομέκμ ρεθηαθυ μάζεμα εθηυξ ηάλεξ (Fliperentiation). 

Η ζπμιηθή δςή ακηηζηνέθεηαη, πμο ζεμαίκεη υηη μ/ε μαζεηήξ/ηνηα επελενγάδεηαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ μαζεζηαθχκ 

εκμηήηςκ πμο πνυθεηηαη κα δηδαπζεί ζημ ζπμιείμ,  έπμκηαξ πνυζβαζε ζημ οιηθυ αοηυ απυ ημ ζπίηη, αλημπμηχκηαξ 

ηηξ δοκαηυηεηεξ ημο δηαδηθηφμο (Abeysekera & Dawson, 2015). Πανάιιεια αλημπμημφκηαη εθανμμγέξ υπςξ ημ 

www.linoit.comέκαξ online πίκαθαξ δηαμμηναζμμφ πιενμθμνηχκ θαη ακαθμηκχζεςκ, ημ ChatterPixKids– εθανμμγή 

δεμημονγίαξ avatarθαη ημ ενγαιείμ https://www.flipbookpdf.net/γηα ηε δεμημονγία ebook. εμεηχκεηαη θαη ε 

θαηαζθεοή ηεξ ηζημζειίδαξ ημο project#People_Planet_Plate: ημ ηαλίδη ηεξ ηνμθήξ ζημκ 

θυζμμ.https://kristifolia.wixsite.com/plate θαζχξ θαη ηεξ ηζημζειίδα ηεξ EUCodeWeek «Coding and 17 

 Ε.Π «Πιενμθμνηθή θαη Νέεξ Τεπκμιμγίεξ: ΣΠΓ» : Καηεγμνία βαζηθχκ ζεμάηςκ: α) Πενηβάιιμκ θαη 

Πμηυηεηαξ δςήξ: Οη θιημαηηθέξ αιιαγέξ ζημκ πιακήηε (ηζημελενεφκεζε/webquest, ιμγηζμηθυ πανμοζίαζεξ) θαη 

β)πανημγνάθεζε εκκμηχκ με ιμγηζμηθυ Inspiration (απμθηεζείζα γκχζε ζηεκ Γ-Δ ηάλε) (βι. ζει.59, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Πιενμθμνηθή θαη Νέεξ Σεπκμιμγίεξ/ΣΠΓ Δεμμηηθμφ.pdf ) 

 Ε.Π «Πενηβάιιμκ θαη Εθπαίδεοζε γηα ηεκ Αεηθόνμ Ακάπηολε»: Καηεγμνία βαζηθχκ ζεμάηςκ: α) Κιημαηηθή 

Αιιαγή, Γλαθακίζεηξ εηδχκ, ελέιηλε ηεξ δςήξ ζημκ πιακήηε (βι.ζει 77, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Πενηβάιιμκ θαη Γθπαίδεοζε γηα ηεκ Αεηθυνμ Ακάπηολε/ 

Πενηβάιιμκ θαη Γθπαίδεοζε γηα ηεκ Αεηθυνμ Ακάπηολε - Δεμμηηθυ.pdf ) 

 
 

Ανιξοξίηςη σψμ ΤΠΕ  
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Sustainable Development Goals against COVID-19 “ https://kristifolia.wixsite.com/code.Ηδεμμζίεοζε ενγαζηχκ 

ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ ζημ Δηαδίθηομ ημοξ θηκεημπμηεί, εκχ ηαοηυπνμκα εκενγμπμημφκηαη ζηεκ αλημπμίεζε ηεξ 

ηεπκμιμγίαξ με ζηυπμ κα ελαζθαιίζμοκ ημ θαιφηενμ δοκαηυ απμηέιεζμα (Παπακηθμιάμο θ.α.,200218). Ανθεημί είκαη 

μη ενεοκεηέξ πμο οπμζηενίδμοκ υηη μέζα απυ ηε δηαδηθαζία δεμμζίεοζεξ ζημ Δηαδίθηομ μη μαζεηέξ πανςζμφκηαη 

ηυζμ ζηε βειηίςζε ηςκ θεημέκςκ ημοξ θαη ηεξ μμνθήξ πμο πανμοζηάδμκηαη υζμ θαη ςξ πνμξ ηε ζομμεημπή ημοξ θαη 

ηε δέζμεοζε ημοξ ζε έκα πμημηηθυ απμηέιεζμα (Μαηζαγγμφναξ, 2001). 

 

 

 

 

Η αλημιυγεζε ηςκ μαζεζηαθχκ εκμηήηςκ ημο projectπναγμαημπμηείηαη ζε ανπηθυ ζηάδημ (δηαγκςζηηθή) 

πνμθεημέκμο κα εκημπηζημφκ μη ανπηθέξ ηδέεξ/πανακμήζεηξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ. Γπμμέκςξ, μ θαηαηγηζμυξ ηδεχκ 

(brainstorming) απμηειεί ζεμακηηθυ ενγαιείμ ακίπκεοζεξ ηςκ πνμτπανπμοζχκ γκχζεςκ/δελημηήηςκ ηςκ 

μαζεηχκ/ηνηχκ, πνμθεημέκμο κα ζπεδηαζηεί θαη ημ επίπεδμ ηςκ μαζεζηαθχκ εκμηήηςκ πμο αθμιμοζμφκ. Γκ 

ζοκεπεία, θαηά ηεκ εμπιμθή ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ ζηηξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ μαζεζηαθχκ εκμηήηςκ, δηελάγεηαη θαη ε 

δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε, ε μπμία θαη απμζθμπεί ζημκ έιεγπμ ηεξ πμνείαξ ηςκ μαζεηηθχκ μμάδςκ θαηά ηεκ 

οιμπμίεζε ηςκ μαζεζηαθχκ εκμηήηςκ. Δίκμκηαη εοθαηνίεξ ακαηνμθμδυηεζεξ, δημνζχκμκηαη ηοπυκ πανακμήζεηξ 

ακάιμγα με ηεκ ζημπμζεζία.  

Σμ πνμζςπηθυ portofolio ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ ζε ρεθηαθή ή ζε έκηοπε μμνθή (εκδεηθηηθά: θείμεκα, 

πνμζςπηθέξ ζεμεηχζεηξ, ρεθηαθέξ πανμοζηάζεηξ, δεμημονγίεξ, θφιια ενγαζίαξ θ.ιπ) πενηιαμβάκεη ηηξ  ηδέεξ ημοξ, 

ηηξ απυρεηξ ημοξ, ηα ηεπκμονγεμαηά  ημοξ  απμηειεί ζεμακηηθυ ηεθμήνημ γηα ηεκ αλημιυγεζε ημο project, 

πνμθεημέκμο κα πανμοζηαζηεί ημ πμζμζηυ επηηοπίαξ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ (γκχζεηξ, δεληυηεηεξ, μεηαγκχζε) ε 

μνηζμέκεξ μμαδηθέξ ενγαζίεξ αλημπμηείηαη θαη ημ μμκηέιμ  Hart (2008)19,  ημ μπμίμ απμηειείηαη απυ μπηχ επίπεδα 

ζομμεημπήξ:(1) Φεηναγώγεζε* , (2) Δηαθμζμεηηθή ζομμεημπή* , (3) Πιαζμαηηθή ζομμεημπή*, (4) Ακάζεζε 

θαζεθυκηςκ με εκεμένςζε, (5) ομβμοιεοηηθή θαζμδήγεζε θαη εκεμένςζε, (6) Πνςημβμοιία εκειίθςκ θαη απυ 

θμηκμφ ιήρε απμθάζεςκ με ηα παηδηά, (7) Πνςημβμοιία θαη δηαπείνηζε απυ ηα παηδηά, (8) Πνςημβμοιία παηδηχκ θαη 

απυ θμηκμφ ιήρε απμθάζεςκ (*Σα ηνία επίπεδα δειχκμοκ μοζηαζηηθά με ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ ζηηξ μαζεζηαθέξ 

δηαδηθαζίεξ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Παπακηθμιάμο Κ., Τζαγθάκμο Γ., Γνεγμνηάδμο Μ. (2002). Αλημπμηώκηαξ ημ δηαδίθηομ θαη ημ ιμγηζμηθό γεκηθήξ  πνήζεξ ςξ δηδαθηηθά θαη 

μαζεζηαθά ενγαιεία, ζημ Νμεηηθά Γνγαιεία θαη Πιενμθμνηαθά Μέζα. Φ.Κοκεγόξ&Γ.Β.Δεμανάθε (επημέιεηα), Αζεκά: Καζηακηώηεξ. 
19
Hart R.A (2008) The Ladder: http://www.myd.govt.nz/documents/engagement/harts-ladder.pdf 

Hart, R.A. (2008). Stepping Back from „The Ladder‟: Reflections on a Model of Participatory Work with children. In A. Reid et al. 

(Eds.), Participation and Learning, (pp. 19-31). Place: Springer 
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Δναζηενηόηεηα.  

1.1 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

Πνμβμιή βίκηεμ:«Οη 17 ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ με μηα μαηηά!» 

Ηκςμέκα Έζκε – Πενηθενεηαθυ Κέκηνμ Πιενμθυνεζεξ ημο ΟΗΓ 
https://www.youtube.com/watch?v=ITab7m8w130&ab_channel=UnitedNationsRegionalIn

formationCentreforWesternEurope 
 

 

Ελενεύκεζε 

 

Γλενεφκεζε ηςκ 17 ηυπςκ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

Λέλεηξ θιεηδηά: βηχζημε ακάπηολε 
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Επελήγεζε 

 

 

 

Γπελήγεζε ηςκ 17 ηυπςκ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ μέζα απυ θυμηθ 

 

 
 

 

Επελενγαζία 

 

 

 

Ο ζηυπμξ 3  

«Καιή ογεία θαη εοεμενία» 

Λέλεηξ θιεηδηά: ογεία – εοεμενία 

 Γηομμιμγία ιέλεςκ: 

ηζημελενεφκεζε απυ Πφιε γηα 

ηεκ Γιιεκηθή γιχζζα 

(ακεζηναμμέκε ηάλε) 

 Πχξ ζπεηίδμκηαη ε δφμ ιέλεηξ 

μεηαλφ ημοξ; 

 Ση ζεμαίκεη μ ζηυπμξ 3 γηα 

εζέκα; 

 

Δηάνθεηα 1  δηδαθηηθή χνα 

Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ - δηαδίθηομ 

Αλημιόγεζε Φφιιμ δναζηενηυηεηαξ: θαηαζθεοή 
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Δναζηενηόηεηα.  

1.2 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

Φοζηθή Γ΄- Γκυηεηα πεπηηθυ ζφζηεμα: Ιζμννμπεμέκε δηαηνμθή – Τγηεηκέξ ζοκήζεηεξ 

Brainstorming; Τη ηνώκε μη άιιμη ιαμί; 

 

Ελενεύκεζε 

 

πεμαηηζμυξ μμάδςκ ελενεφκεζεξ ηςκ δηαηνμθηθχκ «ποναμίδςκ» άιιςκ πςνχκ. 

Ομάδεξ: Ιαπςκίαξ – Κίκαξ – Γαιιίαξ – Η.Π.Α – Αγγιίαξ – μοεδίαξ – Κμνέαξ - Γιιάδα 

Πεγέξ ηζημελενεφκεζεξ: 
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/Japan/en 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/China/en 

http://www.eatenergizeexpect.com/french-food-pyramid/ 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/ 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/ 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/Sweden/en 

Φύλλξ δπαςσηπιόσησαρ 1.1 : κασαςκετή 
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http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/republic-of-korea/en/ 

https://www.onmed.gr/diatrofi/story/340496/mesogeiaki-diatrofi-i-pyramida-ton-trofon-pou-

perilamvanei-grafima 

 

 

 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

Σοιιμγή θαη επελενγαζία ηςκ δηαηνμθηθώκ «ποναμίδςκ» 
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Δηάνθεηα 3 δηδαθηηθέξ χνεξ 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ - δηαδίθηομ 

Αλημιόγεζε Πανμοζίαζε ηςκ δηαηνμθηθχκ «ποναμίδςκ» απυ θάζε μμάδα με ημ ενγαιείμ 

www.linoit.com 

 

 

 

 

Δπαςσηπιόσησα1. 2 :Διασπξυικέρ οτπαμίδερ ςσξ linoit 
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Δναζηενηόηεηα.  

1.3 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 
 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Ση ζπέζε μπμνεί κα έπεη ε Αθνηθή με ηεκ 

ζμθμιάηα; 
 

 

Ελενεύκεζε 

 

Πυζμη ζηυπμη βηχζημεξ ακάπηολεξ ηαληδεφμοκ μαδί με ηεκ ζμθμιάηα;. 

Πνμεημημαζία Καηαζθεοήξ παηπκηδημφ 

 

 
 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

 

Πχξ πανάγεηαη ε ζμθμιάηα;  

 



Σρέδην project: «#People_Planet_Plate: ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζηνλ θόζκν.»– Σηόρνο 3:Καιή πγεία θαη επεκεξία!(2021)                                 

Κξύζηε Φώιηα, ΠΕ70 – M.Sc in "Educational Technology and Development of Human Resources" 

 

23 
 

 

 

 
Πεγή:https://kristifolia.wixsite.com/plate/to-taxidi-tis-sokolatas 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – δηαδίθηομ – Βηβιίμ ΚΠΑ: Γίμαζηε πμιίηεξ ηεξ Γιιάδαξ, ηεξ Γονχπεξ, ημο 

θυζμμο. 

Αλημιόγεζε Απυ ηεκ Αθηή Γιεθακημζημφ ζημ πηάημ μαξ: παηπκίδη νυιςκ. 

 Ο ηδημθηήηεξ θοηείαξ θαθαυδεκηνςκ 

 Ο ενγάηεξ 

 Ο μεηαθμνέαξ 

 Ο έμπμνμξ 

 Ο ενγμζηαζηάνπεξ 

 Ο θαηαζηεμαηάνπεξ  

 Ο πειάηεξ 

Σειηθά πυζμ θμζηίδεη ε ζμθμιάηα; Ση θνφβεηαη πίζς απυ μηα πμιφ θζεκή ζμθμιάηα;  
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Δναζηενηόηεηα.  

1.4 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 
 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Γηαηί ακαπμδμγφνηζε ε ποναμίδα; 

Ση μπμνεί κα ζεμαίκεη αοηυ; 
 

 

Ελενεύκεζε 

Ση είκαη μηθμιμγηθυ απμηφπςμα; 

 Γηομμιμγία ιέλεςκ: ηζημελενεφκεζε απυ  

Δπαςσηπιόσησα 1.3:Εοισπαοέζιξ οαιφμίδι πόλψμ 
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Πφιε γηα ηεκ Γιιεκηθή γιχζζα (ακεζηναμμέκε ηάλε) 

 Πχξ ζπεηίδμκηαη ε δφμ ιέλεηξ μεηαλφ ημοξ; 

 Ση είκαη ημ ακζναθηθυ απμηφπςμα; 

 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Γκκμημιμγηθή πανημγνάθεζε με ημ ενγαιείμ 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3423 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – δηαδίθηομ- Βηβιίμ ΚΠΑ: Γίκαη θαη δηθή μμο δμοιεηά. 

Αλημιόγεζε  Φφιια δναζηενηυηεηαξ: Βνίζθς ημ μηθνυηενμ ακζναθηθυ απμηφπςμα 

 Παηπκίδη WWF: «μο ανέζμοκ ηα ρανηθά; Παίλε ημ παηπκίδη θαη μάζε ημ 

ακζναθηθυ ζμο απμηφπςμα!»https://www.wwf-finprint.org/gr 

 

 

 

Φύλλα δπαςσηπιόσησαρ1.4 : Βπίςκψ σξ μικπόσεπξ αμθπακικό αοξσύοψμα 
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Δναζηενηόηεηα.  

1.5 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

Πνμβμιή εηθυκςκ -  Brainstorming 

 

 Πχξ ιέγεηαη ημ δέκηνμ πμο βγαίκεη μ ακακάξ; 

 Ση είκαη ημ αβμθάκημ; 

 Οη μπακακηέξ είκαη ζάμκμη ή δέκηνα; 

 

 

 

 

Ελενεύκεζε 

Γλενεφκεζε ηνμθμπηιμμέηνςκ 

 Ομάδα ακακά  

(Πεθίκμ πνμξ Αζήκα) 

 Ομάδα αβμθάκημ 

(Μεληθυ  πνμξ Αζήκα) 

 Ομάδα μπακάκαξ 

(Σατιάκδε πνμξ Αζήκα) 
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Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Υάνηεξ ηάλεξ με θιίμαθα (π.π1:23.000.000)  - Πίκαθαξ – δηαδίθηομ– θφιια ενγαζίαξ – 

Βηβιίμ Γεςγναθίαξ: πάνηεξ θαη θιίμαθα– Βηβιίμ Μαζεμαηηθχκ: οπμδηαηνέζεηξ μέηνμο 

Αλημιόγεζε  Φφιια δναζηενηυηεηαξ: Βνίζθς ηα ηνμθμπηιηυμεηνα 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλα δπαςσηπιόσησαρ1.5 : Βπίςκψ σα σπξυξφιλιόμεσπα 
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Δναζηενηόηεηα.  

2.1 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 
 

 

 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Ση θνφβεηαη μέζα ζηα ηνυθημα; 
 

 

Ελενεύκεζε 

 

 

Γλενεφκεζε ιέλεςκ 

Πνςηεσκεξ – οδαηάκζναθεξ – ιίπε – άιαηα – ηπκμζημηπεία – βηηαμίκεξ  

θοηηθέξ ίκεξ – αζβέζηημ 

ε πμηα ηνυθημα „θνφβμκηαη‟μη παναπάκς ιέλεηξ; 
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Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

 

 

Γπελεγμφμε ηηξ θανηέιεξ με ηηξ μμάδεξ 

ηνμθχκ 

Κανηέιεξ ζε 3D πνμβμιή ζηεκ ηζημζειίδα 
https://kristifolia.wixsite.com/plate/myplate 
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ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – δηαδίθηομ- Φοζηθήξ Γ‟ «Πεπηηθυ ζφζηεμα»: Ιζμννμπεμέκε δηαηνμθή – 

Πνυζζεηα ηνμθίμςκ – Τγηεηκέξ ζοκήζεηεξ 

Αλημιόγεζε  Pre activity: πεδηάδς ημ δηθυ μμο πηάημ 

 Φφιια δναζηενηυηεηαξ: Φηηάπκς ημ δηθυ μμο πηάημ ζημ linoit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre activity: Σφεδιάζψ σξ δικό μξτ οιάσξ 
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Δναζηενηόηεηα.  

2.2 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Πμημ είκαη ημ μήκομα ημο βηβιίμο ζφμθςκα 

με ημκ ηίηιμ ημο; 
 

 

Ελενεύκεζε 

Γλενεφκεζε ιέλεςκ  

1. Ση είκαη ηα ιεηημονγηθά ηνυθημα; 2. Ση είκαη ηα μεηαιιαγμέκα ηνυθημα;, 3. Πμηεξ 

είκαη μη δηαθμνέξ ημοξ;, 4.Πμημξ είκαη μ νυιμξ αοηχκ ηςκ ηνμθίμςκ ζηε δςή ημο 

Φύλλα δπαςσηπιόσησαρ2.1 :Φσιάφμψ σξ δικό μξτ οιάσξ ςσξ linoit 
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ακζνχπμο αιιά θαη ημο πιακήηε; 

Πεγή: 
https://www.mednutrition.gr/portal/efarmoges/leksiko-diatrofis/14803-leitourgika-trofima 
https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/6547-metallagmena-trofima-

kindynoi-kai-xrisimotita 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

 
Γπελεγμφμεηε ζεμαζία ηςκ μνγακηθχκ πνμσυκηςκ ηα μπμία δεμημονγμφκηαη θαη 

επελενγάδμκηαη απυ ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ έηζη χζηε κα ιαμβάκμοκ ηε ιηγυηενε 

επέμβαζε απυ ημκ άκζνςπμ. Γπελεγμφμε ηηξ έκκμηεξ: ιεηημονγηθά – μεηαιιαγμέκα με ηεκ 

S.W.O.T ακάιοζε. Πμηα είκαη ηα δοκαηά – αδφκαηα ζεμεία αοηχκ ηςκ ηνμθίμςκ; Πμηεξ 

είκαη μη απεηιέξ γηα ηεκ ακζνςπυηεηα θαη πμηεξ εοθαηνίεξ πνμζθένμοκ ζηεκ 

ακζνςπυηεηα; 

 
Πεγή:https://kristifolia.wixsite.com/code/events--workshops 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – δηαδίθηομ- Φοζηθήξ Γ‟ «Πεπηηθυ ζφζηεμα»: Ιζμννμπεμέκε δηαηνμθή – 

Πνυζζεηα ηνμθίμςκ – Τγηεηκέξ ζοκήζεηεξ 

Αλημιόγεζε  Φφιιμ δναζηενηυηεηαξ: Μεηαιιαγμέκα ηνυθημα θαη S.W.O.Tακάιοζε 
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Δναζηενηόηεηα.  

2.3 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Πχξ θηηάπκμκηαη ηα μεηαιιαγμέκα ηνυθημα; 

Έπμοκ δηαθμνεηηθυ πνχμα; δηαθμνεηηθή 

εμθάκηζε;  
 

 

Ελενεύκεζε 

Γλενεφκεζε GMO 

Ση ζεμαίκεη αοηυ ημ ζήμα; Ακαθένεηαη ζηηξ ζοζθεοαζίεξ ηςκ ηνμθίμςκ;   

Φύλλξ δπαςσηπιόσησαρ 2.2 :Μεσαλλαγμέμα σπόυιμα και S.W.O.T αμάλτςη 



Σρέδην project: «#People_Planet_Plate: ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζηνλ θόζκν.»– Σηόρνο 3:Καιή πγεία θαη επεκεξία!(2021)                                 

Κξύζηε Φώιηα, ΠΕ70 – M.Sc in "Educational Technology and Development of Human Resources" 

 

34 
 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – δηαδίθηομ- Φοζηθήξ Γ‟ «Πεπηηθυ ζφζηεμα»: Ιζμννμπεμέκε δηαηνμθή – 

Πνυζζεηα ηνμθίμςκ – Τγηεηκέξ ζοκήζεηεξ 

Αλημιόγεζε Γπηιέγμομε έκα ηνυθημμ – ημ μεηαμμνθχκμομε ζε μεηαιιαγμέκμ – πανμοζηάδμομε ηηξ κέεξ 

ημο ηδηυηεηεξ. 

 

 

 

 

 

Δπαςσηπιόσησαρ2.3 :Μια μεπίδα μεσαλλαγμέμα, οαπακαλώ! 
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Δναζηενηόηεηα.  

3.1 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Πμηεξ απυ ηηξ εηθυκεξ έπμοκ ζπέζε με 

ηεκ εκένγεηα; 
 

 

Ελενεύκεζε 

Πμηα μμνθή εκένγεηαξ θνφβμοκ ηα ηνυθημα θαη πμηα ηα απμννίμμαηα ηνμθίμςκ; 

Γλενεοκχ ηα ζημηπεία ζηεκ παναθάης εηθυκα. 

Πμηα ε ζπέζε ηςκ απμννημμάηςκ με ημ νεφμα; 
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Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Οη ηνμθέξ πανέπμοκ πεμηθή εκένγεηα ζημκ άκζνςπμ. ημκ μηθνυθμζμμ ε εκένγεηα αοηή 

είκαη απμζεθεομέκε ζηα μυνηα ηςκ ηνμθχκ θαη μκμμάδεηαη βημιμγηθή, ε μπμία μεηαηνέπεηαη 

ζε άιιεξ μμνθέξ. 
 

 

 

Σα απμννίμμαηα ηςκ ηνμθχκ έπμοκ εκένγεηα θαηυπηκ μηαξ εηδηθήξ επελενγαζίαξ θαη 

μεηαηνμπήξ ημοξ ζε βημαένημ. Σμ βημαένημ είκαη έκα θαφζημμ ζένμακζεξ θαη ακήθεη ζηηξ 

Ακακεχζημεξ Πεγέξ Γκένγεηαξ. 
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ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – Δηαδίθηομ - Βηβιίμ Φοζηθήξ „Γκένγεηα‟‟: Η εκένγεηα ζηεκ θαζεμενηκή δςή - 

Απμζήθεξ εκένγεηαξ - Σνμθέξ θαη εκένγεηα 

Αλημιόγεζε Δναζηενηυηεηα: «Φηηάπκς» βημαένημ ζηεκ ηάλε 

 

 

 

 

 

 

 

Δναζηενηόηεηα.  

3.2 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Ση απεηθμκίδμοκ μη ζογθεθνημέκεξ 

εηθυκεξ; Ση ζα ζομβεί ακ ηηξ 

μεγεζφκμομε; Μπμνμφμε κα δμφμε ηηξ 

ιεπημμένεηεξ ηςκ θνμφηςκ; 
 

 

Ελενεύκεζε 

 

Ση είκαη ημ pixel 

Η ιέλε pixel πνμένπεηαη απυ ηηξ ιέλεηξ "picture element" θαη είκαη ε βαζηθή μμκάδα, 

ρεθίμ, γηα μηηδήπμηε εμθακίδεηαη ζηεκ μζυκε εκυξ Η/Τ (θαη υπη μυκμ). Ακ θμηηάλεηε με 

έκα θαιυ μεγεζοκηηθυ θαθυ ηεκ μζυκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ, ζα δείηε πςξ υια υζα βιέπεηε 

Δπαςσηπιόσησα3.1 :«Φσιάφμψ» βιξαέπιξ ςσημ σάνη 
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ζε αοηήκ (γνάμμαηα, γναμμέξ, γναθηθά θ.ιπ.) έπμοκ δεμημονγεζεί απυ πμιφ μηθνά ρεθία 

(μηθνά ηεηνάγςκα θμοηάθηα). Αοηά είκαη ηα pixels, μη δμμηθέξ μμκάδεξ θάζε ζπήμαημξ πμο 

εμθακίδεηαη ζηεκ μζυκε. 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Πχξ ζα δεμημονγήζς έκαpixel ζπέδημ πςνίξ οπμιμγηζηή; 

 

 
Πεγή:https://kristifolia.wixsite.com/code/events--workshops 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Τιηθά/μέζα Βηβιίμ Φοζηθήξ Γ-Σ  „Φςξ‟ , Φφιιμ με ηεηναγςκάθηα – Δηαδίθηομ – pixel art ζπέδηα 

Αλημιόγεζε Δναζηενηυηεηα: πεδηάδςpixel – foodπανέα με ημοξ 17 ηυπμοξ Βηχζημεξ Ακάπηολεξ. 
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Δναζηενηόηεηα.  

3.3 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

 

Brainstorming 

Ση θμηκυ έπεη έκα δηαμάκηη με μμιφβη;  
 

Δπαςσηπιόσησα 3.2 : Σφεδιάζψ pixel – food οαπέα με σξτρ 17 Σσόφξτρ Βιώςιμηρ Αμάοστνηρ. 
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Ελενεύκεζε 

 

Πχξ δεμημονγήζεθε μ 

άκζναθαξ (C);  
 

 
Πεγή:https://c03.apogee.net/mvc/home/hes/land/el?spc=kids&id=16200&

utilityname=pseg 

 

 

 

Οη θοζηθμί άκζναθεξ 

πςνίδμκηαη ζε δφμ 

θαηεγμνίεξ:  

- Κνοζηαιιηθμί 

- άμμνθμη 

 
Πεγή:http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/174 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Κνοζηαιιηθμί άκζναθεξ: Σμ δηαμάκηη θαη μ γναθίηεξ  απμηειμφκηαη απυ άημμα 

άκζναθα αιιά εμθακίδμοκ ηειείςξ δηαθμνεηηθέξ ηδηυηεηεξ ελαηηίαξ ημο δηαθμνεηηθμφ 

ηνυπμο ημπμζέηεζεξ ηςκ αηυμςκ ημο άκζναθα ζημ θάζε οιηθυ. Σα δφμ αοηά, ιμηπυκ, 

οιηθά απμηειμφκηαη απυ άημμα άκζναθα με δηαθμνεηηθή δμμή.Σμ δηαμάκηη είκαη ζθιενυ θαη 

δηαθακέξ οιηθυ, εκχ μ γναθίηεξ είκαη μαιαθυ θαη αδηαθακέξ οιηθυ. 

 

 
Πεγή:http://chemistrylearnit.blogspot.com/2012_11_01_archive.html 
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ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Τιηθά/μέζα Έκηοπμ μδεγηχκ + Μμκηέιμ απυ πιαζηειίκεξ - Πίκαθαξ – Δηαδίθηομ - Βηβιίμ Φοζηθήξ 

„Τιηθά ζχμαηα‟: δμμή ηεξ φιεξ –  

Αλημιόγεζε Μμκηειμπμηχ ημκ γναθίηε θαη δηαμάκηη με δαπανςηά 
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Δπαςσηπιόσησα 3.3 : Μξμσελξοξιώ σξμ γπαυίση και διαμάμσι με ζαφαπψσά 

 

 



Σρέδην project: «#People_Planet_Plate: ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζηνλ θόζκν.»– Σηόρνο 3:Καιή πγεία θαη επεκεξία!(2021)                                 

Κξύζηε Φώιηα, ΠΕ70 – M.Sc in "Educational Technology and Development of Human Resources" 

 

43 
 

 

 

Δναζηενηόηεηα.  

4.1 

 
 

 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 

 
 

 

 

Πνμβμιή εηθυκαξ 

Brainstorming 

Ση μαξ ζομίδεη αοηυ ημ ζπήμα; 

 
 

 

Ελενεύκεζε 

 

Γνεοκχ ημ παηπκίδη ηεξ ηνίιηδαξ… ημ ηνηυδηκ υπςξ ιεγυηακ ζηα ανπαία πνυκηα 

Έκα απυ ηα ανπαηυηενα παηπκίδηα ζηναηεγηθήξ θαη πνυγμκμξ ηεξ ζεμενηκήξ ηνίιηδαξ. 

Παίδεηαη με 6 πεζζμφξ (πμφιηα). Κάζε παίθηεξ παίνκεη 3 πεζζμφξ με ζηυπμ κα θαηαθένεη 

κα ημπμζεηήζεη ζηε ζεηνά  (είηε θάζεηα, μνηδυκηηα, δηαγχκηα) ημοξ δηθμφξ ημο πεζζμφξ. 

 

Γλενεοκχ ημ παηπκίδη ηεξ ηνίιηδαξ (tic-tac-toe) ζημ δηαδίθηομ 

https://playtictactoe.org/ 

https://www.aaronccwong.com/tic-tac-toe  

 

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

Η Σεπκεηή Νμεμμζφκε (Artificial Intelligence) 

 



Σρέδην project: «#People_Planet_Plate: ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο ζηνλ θόζκν.»– Σηόρνο 3:Καιή πγεία θαη επεκεξία!(2021)                                 

Κξύζηε Φώιηα, ΠΕ70 – M.Sc in "Educational Technology and Development of Human Resources" 

 

44 
 

 

 

ηεκ ρεθηαθή ηνίιηδα παίδεη μαδί με έκακ παίθηε θαη μ οπμιμγηζηήξ. Ο οπμιμγηζηήξ είκαη 

μηα μεπακή με ηεπκεηή κμεμμζφκε, μηα ηθακυηεηα δειαδή  κα ακαπανάγεη ηηξ γκςζηηθέξ 

ιεηημονγίεξ εκυξ ακζνχπμο, υπςξ είκαη ε μάζεζε, μ ζπεδηαζμυξ θαη ε δεμημονγηθυηεηα. Η 

ηεπκεηή κμεμμζφκε θαζηζηά ηηξ μεπακέξ ηθακέξ κα 'θαηακμμφκ' ημ πενηβάιιμκ ημοξ, κα 

επηιφμοκ πνμβιήμαηα θαη κα δνμοκ πνμξ ηεκ επίηεολε εκυξ ζογθεθνημέκμο ζηυπμο. Ο 

οπμιμγηζηήξ ιαμβάκεη δεδμμέκα (ήδε έημημα ή ζοιιεγμέκα μέζς αηζζεηήνςκ, π.π. 

θάμεναξ), ηα επελενγάδεηαη θαη ακηαπμθνίκεηαη βάζεη αοηχκ. Σα ζοζηήμαηα ηεπκεηήξ 

κμεμμζφκεξ είκαη ηθακά κα πνμζανμυδμοκ ηε ζομπενηθμνά ημοξ, ζε έκα μνηζμέκα βαζμυ, 

ακαιφμκηαξ ηηξ ζοκέπεηεξ πνμεγμφμεκςκ δνάζεςκ θαη επηιφμκηαξ πνμβιήμαηα με 

αοημκμμία.  

 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Τιηθά/μέζα Υάνηηκε θμφηα +πηκέιμ+ πνχμαηα + ηεκεθεδάθηα αιμομηκέκηα + θςημγναθίεξ - Πίκαθαξ – 

Δηαδίθηομ - Βηβιίμ ΚΠΑ: Γίμαζηε πμιίηεξ ηεξ Γιιάδαξ, ηεξ Γονχπεξ, ημο θυζμμο. 

Αλημιόγεζε Δναζηενηυηεηα: πεδηαζμυξ θαη θαηαζθεοή ηεξ ηνίιηδαξ με ακαθοθιχζημα οιηθά. Δομ 

μμάδεξ απυ ηνία άημμα, ημπμζεημφκ μέζα ζηα πηάηα ηα ηνυθημα πμο ημοξ δεημφκηαη θάζε 

θμνά. Όπμηα μμάδα μιμθιενχκεη θάζε πηάημ, ημπμζεηεί ημ πηυκη ηεξ επάκς ζηεκ ηνίιηδα. 

Νηθήηνηα είκαη ε μμάδα πμο έπεη μιμθιενχζεη υια ηα πηάηα θαη έπεη ζπεμαηίζεη ηνίιηδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπαςσηπιόσησα 4.1 πεδηάδς θαη θαηαζθεοάδς ημ παηπκίδη ηεξ ηνίιηδαξ με ακαθοθιχζημα οιηθά. 
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Δναζηενηόηεηα.  

4.2 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 
 

 

Πνμβμιή βίκηεμ 

«Πιμφζηεξ πχνεξ, θηςπμί ιαμί» 

Πεγή: 
https://kristifolia.wordpress.com/category/hu

manity/ 

Brainstorming 

Λέηε κα ανέζεη ζε υια ηα παηδηά ε ζμθμιάηα; 
 

 

Ελενεύκεζε 

Οη ζθιάβμη ηεξ ζμθμιάηαξ 

Υχνα – Παηδηθή ενγαζία: αίηηα – ζοκέπεηεξ  

 
 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Μαζαίκς γηα ημοξ ζθιάβμοξ ηεξ ζμθμιάηαξ ζημ ρεθηαθυ βηβιίμ 

https://kristifolia.wixsite.com/plate/chocolateslaves  
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ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – Δηαδίθηομ - Βηβιίμ Φοζηθήξ „Θενμυηεηα‟‟: Σήλε – Πήλε,   Βηβιίμ ΚΠΑ: Γίμαζηε 

πμιίηεξ ηεξ Γιιάδαξ, ηεξ Γονχπεξ, ημο θυζμμο - μθμιάηεξ 

Αλημιόγεζε Δναζηενηυηεηα: Γνγαζηήνη ζμθμιάηαξ γηα ηε δεμημονγία ζμθμιαηέκημο #hashtag με ηίηιμ  

#Stop_Chocolate_Slaves 

 

 

 

 

 

 

 

Δπαςσηπιόσησα 4.2 :  Γνγαζηήνη ζμθμιάηαξ #Stop_Chocolate_Slaves 
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Δναζηενηόηεηα.  

4.3 

 
 

Εμπιμθή/Αθόνμεζε 

 

 

 
 

 

Πνμβμιή βίκηεμ 

https://kristifolia.wixsite.com/overfis

hing/yperalieusi  

Brainstorming 

Ση ζεμαίκεη οπεναιίεοζε; 
 

 

Ελενεύκεζε 

Γλενεφκεζε εηομμιμγίαξ ιέλεςκ: οπεναιίεοζε – γυκμξ – βηχζημε αιηεία 

 Ιζημελενεφκεζε απυ Πφιε γηα ηεκ Γιιεκηθή γιχζζα  

 

Επελήγεζε -Επελενγαζία 

 

 

Μαζαίκς γηα ημκ γυκμ, ηεκ οπεναιίεοζε θαη ηε βηχζημε αιηεία – ηνυπμη ρανέμαημξ 
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Πεγή: https://kristifolia.wixsite.com/plate/afisa-psaria 

 

ηυπμη Βηχζημεξ Ακάπηολεξ 

 
 

 

 

 

 

  
Τιηθά/μέζα Πίκαθαξ – Δηαδίθηομ - Βηβιίμ Φοζηθήξ „Γκένγεηα‟‟: Η εκένγεηα ζηεκ θαζεμενηκή δςή - 

Απμζήθεξ εκένγεηαξ - Σνμθέξ θαη εκένγεηα - Βηβιίμ ΚΠΑ: Γίμαζηε πμιίηεξ ηεξ Γιιάδαξ, 

ηεξ Γονχπεξ, ημο θυζμμο – μθμιάηεξ – Βηβιίμ Μαζεμαηηθχκ: Τπμδηαηνέζεηξ μέηνμο – 

Βηβιίμ Γιχζζαξ: Ο θίιμξ μαξ ημ πενηβάιιμκ 

Αλημιόγεζε Δναζηενηυηεηα: πεδηαζμυξ θαη Καηαζθεοή αθίζαξ ρανμμεδμφναξ «Πνηκ με θαξ κα με 

μεηνάξ!  - Αθήκς ημκ γυκμ κα γίκεη γμκηυξ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπαςσηπιόσησα 4.3 : πεδηαζμυξ θαη Καηαζθεοή αθίζαξ ρανμμεδμφναξ 

«Πνηκ με θαξ κα με μεηνάξ!  - Αθήκς ημκ γυκμ κα γίκεη γμκηυξ!» 
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Γονςπασθή Γβδμμάδα Πνμγναμμαηηζμμφ 2020 
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Γονςπασθή Γβδμμάδα Πνμγναμμαηηζμμφ 2020 

Σίηιμξ Δναζηενηυηεηαξ (unplugged activity): 

Coding and 17 Sustainable Development Goals against COVID-19 
( pre-activity: classroom on a paper pattern) 
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Γονςπασθή Γβδμμάδα Πνμγναμμαηηζμμφ 2020 

Σίηιμξ Δναζηενηυηεηαξ (unplugged activity): 

Coding and 17 Sustainable Development Goals against COVID-19 
( school yard on a painted floor with square tiles) 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:  

1. https://kristifolia.wixsite.com/code 

2.https://robbotresources.com/blog/2018/11/3/what-is-computational-thinking  

3. https://csunplugged.org/en/computational-thinking/  
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