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Πρόγραμμα Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων 
 

Θεματική Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 

Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Υποθεματική Η Γη γυρίζει 

  

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  
(που προτείνονται) 

Νήπια Προνήπια 

Τίτλος Ίσοι και Διαφορετικοί 

 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες Μάθησης: 
Επικοινωνία (Communication), 
Ψηφιακές Δεξιότητες -Επαυξημένη πραγματικότητα (Technology- Artificial 
Intelligence) -Υπολογιστική Σκέψη (Engineering-Μηχανική) 
Δεξιότητες του νου: 
Στρατηγική σκέψη 
Επίλυση προβλημάτων 
Μελέτη περιπτώσεων 
Κατασκευές 

 

Προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα 
Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Παιχνίδι γνωριμίας που 

στόχο 
έχει τη δημιουργία ενός 

κλίματος 
συναισθηματικής 

ασφάλειας και 
φροντίδας 

Πρόκληση ενδιαφέροντος, 
περιέργειας και εσωτερικού 
κινήτρου αναφορικά με το 
υποδιερεύνηση θέμα. 

Το παιχνίδι του ρομπότ 

 

1ο εργαστήριο: «Ας γίνουμε ρομπότ» 

 

Το εργαστήριο ξεκινά με μουσικοκινητική 

δράση, όπου τα παιδιά γυμνάζονται με 

κινήσεις ρομπότ. 

 

 

Να μάθουν τους 
πλανήτες του Ηλιακού 
συστήματος 
-Να οπτικοποιήσουν τη 
σκέψη τους 
-Να εκφραστούν με 
δημιουργικό τρόπο 

Ας γνωρίσουμε τους 

πλανήτες  

 

2ο εργαστήριο: 

«Ποιοί είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας 

συστήματος» 

 
Δραστηριότητα: Τα παιδιά παρατηρούν βίντεο 
με τους πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος και τους κατασκευάζουν σε 
μακέτα. 
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Εξοικείωση με τις 
ΨηφιακέςΤεχνολο 
γίες, δημιουργία 
και διαμοιρασμό 
ψηφιακού υλικού 

Να παίξουν παιχνίδια 

αναγραμματισμού σε 

διαδραστικό πίνακα 

Παιχνίδια με τους 

πλανήτες; 

 

3ο Εργαστήρι: 

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον 

διαδραστικό πίνακα και παίζουν παιχνίδια 

αναγραμματισμού και αντιστοίχισεις των 

πλανητών. 
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-Να προσεγγίσουν 

έννοιες 

κωδικοποίησης 

και μαθηματικών 

-Να εξοικειωθούν 

με την ρομποτική 

και τον 

προγραμματισμό 

Γνωριμία με το Bee bot 

  

4ο Εργαστήρι: 

Τα παιδιά γνωρίζουν την μελισσούλα ρομπότ, 

παρακολουθούν βίντεο για να μάθουν την 

χρήση του και βρίσκουν τους πλανήτες με την 

βοήθεια του. 

Παρατηρούν βίντεο με την τεχνητή 

νοημοσύνη. 

 

 
 

 
 

 

Να γνωρίσουν και να 

παρατηρήσουν τους 

πλανήτες μέσα από ένα 

πλανητάριο 

Να εξοικειωθούν με τις 

νέες τεχνολογίες 

Καλωσήρθες Πλανητάριο 

  

5ο Εργαστήρι 

Ένα φορητό πλανητάριο επισκέπτεται το 

σχολείο μας και μας ξεναγεί στο ηλιακό μας 

σύστημα. 
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Να γνωρίσουν το 

τηλεσκόπιο 

Να δουν μέσα από αυτό 

τον ήλιο 

 

Γνωριμία με το 

τηλεσκόπιο 

  

6ο Εργαστήρι  

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με πραγματικό 

τηλεσκόπιο και παρατήρησαν τον ήλιο 
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις /Βιβλιογραφία 

https://stem.edu.gr/lesson/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-

%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC/ 

https://grobotronics.com/bee-bot.html 

 

 

 

                                                                                

 

 

Αξιολόγηση 

  

Ανατροφοδότηση των γνώσεων μας μέσα 

από φύλλα εργασίας. 
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