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Φιλοσοφία –Σκοπιμότητα προγράμματος 

Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στη θεματική « Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την  

Αειφόρο Ανάπτυξη» σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (ΙΕΠ, 2014). 

Σύμφωνα με την σύγχρονη οπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία 

αναγνωρίζεται ως Εκπαίδευση για την Αειφορία, το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται  

απλώς ως πηγή γνώσης αλλά γίνεται κατανοητό ως σύστημα ισορροπιών και σχέσων 

και ο κεντρικός στόχος της είναι ο ενεργός πολίτης ( ΙΕΠ, 2014).Ο εκπαιδευτικός έχει 

το ρόλο του συνερευνητή στις διαδικασίες εντοπισμού, διερεύνησης και ανάλυσης  

των σχετικών θεμάτων, του υποστηρικτή για την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

διερεύνησης και δράσης από τα παιδιά, μαζί με τα παιδιά, και σε συνεργασία με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι διδακτικές διαδικασίες στηρίζονται σε 

βιωματικές καταστάσεις εξερεύνησης του φυσικού περιβάλλοντος και ανοιχτές 

ερωτήσεις, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά γύρω από το προς 

μελέτη θέμα και να ενεργοποιούνται στη δημιουργία υποθέσεων, προβλέψεων και 

πειραματισμών, έχοντας ως απώτερο στόχο την αναδιαμόρφωση των στάσεων των 

μαθητών προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη ή η επαγωγική 

διδασκαλία, η μέθοδος επίλυσης προβλήματος και η εργασία σε μικρές ομάδες 

αποτελούν διδακτικές μεθόδους που ταιριάζουν στις πρακτικές του νηπιαγωγείου. 

Η αξιολόγηση των σχετικών δράσεων στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης, οι οποίες εφαρμόζονται από τους ίδιους μαθητές/τριες σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο με την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού.  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η 

αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον 

και συγκεκριμένα στο δασικό οικοσύστημα. Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, ξηρασίες, 

κατολισθήσεις και άλλα ακραία γεγονότα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δάση 

μετριάζουν την κλιματική αλλαγή μέσω δέσμευσης άνθρακα, συμβάλλουν στην 

ισορροπία οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υγρασίας στον αέρα. 

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: η ανάδειξη των σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο εντοπισμός των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό περιβάλλον  

και η ανάδειξη προληπτικών μέτρων, μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, 

διερευνητικής μάθησης, αρχές διαφοροποιημένες διδασκαλίας και περιγραφικής 

αξιολόγησης. 

Το πρόγραμμα επίσης ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, 

γονέων, καθώς και τη συνεργασία με διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την 

επίτευξη αποτελεσματικής περιβαλλοντικής δράσης. Στοχεύει στην καλλιέργεια των 

Δεξιοτήτων Μάθησης του 21ου αιώνα, των Δεξιοτήτων Ζωής, των Δεξιοτήτων του Νου 

και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων. 

Βιβλιογραφία 

ΙΕΠ (2014). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». 
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Πληροφορίες υλοποίησης: προαπαιτούμενες γνώσεις, προετοιμασία υλικού 

 
 

Περιγραφή επτά Εργαστηρίων 
 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

ΤΜΗΜΑ…………….. 
 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

 

 
Θεματική 

 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

 

 
Υποθεματική 

Κλιματική 

αλλαγή-Φυσικές 

καταστροφές, 

Πολτική 

Προστασία 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 
(που προτείνονται) 

Νηπιαγωγείο 

Τίτλος Προστάτεψε το δάσος-είναι πηγή ζωής 

 

 
Δεξιότητες στόχευσης του 

εργαστηρίου 

Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 
Δεξιότητες Ζωής 
Δεξιότητες του Νου 
Ψηφιακές δεξιότητες 

Σύνδεση με τη Βασική 
Θεματική 

Φυσικές καταστροφές: πρόληψη και προστασία 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/τριών 

-Να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από εικόνες. 

-Να έχουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, όπως: τη χρήση του 

πληκτρολογίου, τη χρήση του ποντικιού. 

-Να έχουν εξοικειωθεί με την αναζήτηση και την οργάνωση πληροφοριών στο  

διαδίκτυο. 

 Προετοιμασία Υλικού 

Υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο  

Πρόγραμμα ηχογράφησης 

Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο 

Πρόγραμμα canvas 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
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Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Εργαστήριο/τίτλος Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές/τριες αναδεικνύουν το 

πρόβλημα, δημιουργούν ομάδες και 

διαμορφώνουν κανόνες στις ομάδες 

μέσα από τη θετική αλληλεπίδραση και 

την ενεργητική συμμετοχή των μελών της 

ομάδας. 

-Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Επίλυση 
προβλήματος, δημιουργική, 
παραγωγική, ολιστική σκέψη, 
κατασκευές, αναστοχασμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδες εν δράσει 

 
 

 
 
 
 
 

1 
 

1. Το ερέθισμα για την εκκίνηση του 

σχεδίου δράσης δόθηκε έπειτα από 

την ανάγνωση του βιβλίου του 

Βαγγέλη Ηλιόπουλου, με τίτλο «Ο 

Κότσυφας απαιτεί, το δάσος να 

σωθεί». Ακολούθησε συζήτηση στη 

γωνιά της παρεούλας, όπου τα 

παιδιά εξέφρασαν τον 

προβληματισμό τους σχετικά με τη 

στάση και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων απέναντι στο 

περιβάλλον και συγκεκριμένα στα 

δάση. Δημιουργήθηκε        το πρόβλημα: 

«Από τι κινδυνεύει το δάσος;», «Τι 

μπορούμε να κάνουμε 

για να το προστατέψουμε»;  

 

2. Παρακολουθήσαμε το βίντεο: 

«ΤΟ ΔΑΣΟΣ»  

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

=I2cKbUGn4wo&t=25s 

 

 
3. Αποφασίσαμε να χωρισθούμε σε 

δύο ομάδες για να διαμορφώσουμε 

το πλαίσιο δράσης. Στη συνέχεια η 

κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό 

της εννοιολογικό χάρτη, με την 

εφαρμογή cmap. Στον πρώτο τα 

παιδιά κατέγραψαν (στον 

υπολογιστή) «τα οφέλη του 

δάσους» και στο δεύτερο «τους 

κινδύνους καταστροφής του». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s
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Οι μαθητές/τιες επεξεργάζονται και 

αναλύουν τα στοιχεία που συνέλλεξαν. 

Αναγνωρίζουν τα οφέλη του δάσους και 

αντιλαμβάνονται τη χρηισιμότητα των 

δέντρων. 

- Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 

-Ψηφιακές δεξιότητες 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αγαπώ τα 

δέντρα 
 

2 

1. Παρακολουθήσαμε το βίντεο «Το 

δάσος που αγαπάμε και 

προσέχουμε»- 

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

=ryEmAkssI18 

Ακολούθησε προβληματισμός, τα 

παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις 

όπως «Τι είναι η χλωρίδα και η 

πανίδα;», «Ποια δέντρα 

ονομάζονται αειθαλή και ποια 

φυλλοβόλα;» «Τι μας προσφέρει το 

δάσος;»,«Τι θα συμβεί αν 

καταστραφούν τα δάση;» κλπ 

 

2.  Τα παιδιά αναζήτησαν στο 

διαδίκτυο εικόνες με φυλλοβόλα 

και αειθαλή δέντρα. Στη συνέχεια 

ταξινόμησαν εικόνες δέντρων στις 

δύο κατηγορίες, σε φύλλο 

εργασίας. 

 
3. Παρατηρήσαμε τον κορμό ενός 

δέντρου στην αυλή του σχολείου 

μας, μετρήσαμε τους κύκλους και 

βρήκαμε την ηλικία του. 

 

4. Τεχνική στην ακουαρέλα- 

σχημάτισαν το δικό τους δάσους με 

μεικτή τεχνική ζωγραφική με 

τέμπερα και τυπώματα από 

αλουμινόχαρτο. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18
https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18
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Οι μαθητές/τιες επεξεργάζονται και 

αναλύουν τα στοιχεία που συνέλλεξαν. 

Αναγνωρίζουν τα οφέλη του δάσους και 

αντιλαμβάνονται τη σημασία του, ως 

καταφύγιο για τα ζώα του δάσους. 

- Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το δάσος… 

καταφύγιο των 
ζώων. 

 

 

3 

1. Γνωρίσαμε τα ζώα του 

δάσους, παρακολούθηση 

του βίντεο: «ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ»  

 
https://www.youtube.com/watch?v=hSA
n6B1psaU 
 

2. Ατομική κατασκευή 
σκαντζόχοιρου, από χάρτινο 
πιάτο, με μεικτή τεχνική 
ζωγραφική με τέμπερα και 
κολλάζ με σπόρια. 

 
3. Γνωρίζουμε τους ήχους των 

ζώων του δάσους. 
Παρακολούθηση του βίντεο 
«ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΗΧΟΥΣ ΖΩΩΝ 
ΔΑΣΟΥΣ!»  

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WoBt4uxG9SI 
 

4. Άσκηση ανατροφοδότησης- 
κουίζ ερωτήσεων σχετικά με τα 
ζώα του δάσους, μέσω της 
εφαρμογής wordwall. 
https://wordwall.net/el/resourc
e/7113955/%CE%B6%CF%89%C
E%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%
BF%CF%85%CF%82 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU
https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU
https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI
https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
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Οι μαθητές/τριες συνειδητοποιούν τις 

συνέπειες που έχει η καταστροφή ενός 

δάσους, λόγω πυρκαγιάς, στη βιολογική 

ισορροπία της φύσης και προσπαθούν 

να αναδείξουν προληπτικά μέτρα που 

οδηγούν στην προστασίας του. 

 
Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το δάσος 

καίγεται 
 

4 

1. Ο/Η εκπαιδευτικός 

προβάλλει το  βίντεο  

«Καταστροφή των δασών 

Αλεξάνδρα 

Παπανικολάου». 

https://www.youtube.com/

watch?v=_q3HksXHeEA 

 

για να παρακολουθήσουν οι 

μαθητές/τριες τα οφέλη του 

δάσους ,   αλλά και τους 

κινδύνους καταστροφής 

του. Μετά την 

παρακολούθηση του βίντεο, 

τίθενται ερωτήσεις από 

τον/την εκπαιδευτικό: ποια 

νομίζετε ότι είναι τα οφέλη 

του δάσους; πού οφείλονται 

οι πυρκαγιές στο δάσος; 

εκτός από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες που αλλού 

οφείλονται; τι συμβαίνει 

όταν το δάσος παίρνει 

φωτιά; η καταστροφή ενός 

δάσους τι συνέπειες έχει για 

τη  ζωή του ίδιου του δάσους 

αλλά και για τη ζωή του 

ανθρώπου; με ποιους 

τρόπους μπορούμε να 

βοηθήσουμε;  

 

2. Αφού συζητήσουμε για τις 

αιτίες που κινδυνεύει το 

δάσος, αναφερόμαστε στη 

διαδικασία της 

αναδάσωσης. Έπειτα, η 

εκπαιδευτικός μοιράζει στα 

παιδιά ένα φύλλο εργασίας 

με τα στάδια από την έναρξη 

της πυρκαγιάς, μέχρι την 

αναδάσωση. Τα παιδιά 

κόβουν και τοποθετούν τις 

εικόνες στη σωστή σειρά. 

https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA
https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA
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Στη συνέχεια διηγούνται την 

ιστορία. 

3. Έπειτα, χωριζόμαστε σε δύο 

ομάδες και δραματοποιούμε 

το δάσος που έπιασε φωτιά. 

Τα μισά παιδιά παριστάνουν 

τα δέντρα του δάσους και τα 

υπόλοιπα τις φλόγες. 

Ακολουθώντας το ρυθμό της 

μουσικής, τα παιδιά 

παριστάνουν ότι η φωτιά 

εξαπλώνεται. 

4. Παιχνίδι δεξιοτήτων στον 

διαδραστικό πίνακα του 

σχολείου. Μετακινώ τον 

πυροσβέστη, ώστε να 

φτάσει στο φλεγόμενο σπίτι, 

αποφεύγοντας τα εμπόδια. 

https://wordwall.net/resour

ce/8158769/%CE%BF-

%CF%80%CF%85%CF%81%C

E%BF%CF%83%CE%B2%CE%

AD%CF%83%CF%84%CE%B7

%CF%82 

 

 

https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82


10 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι μαθητές/τριες προσκαλούν ειδικούς για 

να πληροφορηθούν για τα προληπτικά 

μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι 

πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόληψη 

πυρκαγιών 

στο δάσος 
 

 

5 

1. Παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικά 

με την πρόληψη των πυρκαγιών 

στα δάση. 

https://www.youtube.com/watch?

v=-RdUZYEb09s 

Κατανοήσαμε ότι για να 

περιορισθεί η φωτιά,  λαμβάνεται 

ένας αριθμός προληπτικών μέτρων 

και ότι σε περίπτωση εκδήλωσης 

μιας πυρκαγιάς καλούμε  την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία στον 

αριθμό 199. 

 

2. Ανάγνωση του εγχειριδίου του 

Πυροσβεστικού σώματος «Ο 

Καπνούλης συμβουλεύει…», μέσω 

του διαδραστικού πίνακα. 

https://www.offroader.gr/x/index.

php?option=com_content&view=a

rticle&id=2452&Itemid=101 

 

3. . Οι μαθητές, με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού,αναζητούν 

πληροφορίες στο διαδίκτυο για 

εθελοντικές  οργανώσεις, που 

προστατεύουν τα δάση και τα ζώα 

που είναι υπό εξαφάνιση. Στο 

τέλος του εργαστηρίου γίνεται 

αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά 

απαντώντας σε ενδεικτικές 

ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού. 

https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s
https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
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Οι μαθητές/τριες προβαίνουν σε μια 

καμπάνια ενημέρωσης των γονέων, των 

συμμαθητών τους,των μαθητών/τριών 

των υπόλοιπων τμημάτων. 

Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

αναστοχασμός. 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αναλαμβάνουμε 

δράση 

 

6 

1. Στην ολομέλεια ο/η εκπαιδευτικός 

θέτει τον προβληματισμό. «Τι 

μπορούμε να κάνουμε εμείς για να 

προστατεύσουμε το δάσος;». Με την 

τεχνική της ιδεοθύελλας οι 

μαθητές/τριες αποφασίζουν να 

προβούν σε μια καμπάνια με στόχο 

να ενημερώσουν τους γονείς τους, 

τους συμμαθητές τους από τη 

διπλανή τάξη, για τους τρόπους 

προστασίας του δάσους ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν για την αλλαγή 

κάποιων συνηθειών  που 

δημιουργούν κινδύνους στο δάσος. 

Οι μαθητές/τριες αποφασίζουν να 

συνεργαστούν, για να στείλουν τα 

δικά τους μηνύματα, μέσα από τη 

δημιουργία ψηφιακής αφίσας. Η 

αφίσα θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και σε 

εκτυπώσιμη μορφή , στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου. 

 

2. Αποφασίζουν επίσης να 

αναζητήσουν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο σχετικά μα τα στάδια της 

δενδροφύτευσης και 

προσεγγίζουμε βιωματικά τη 

διαδικασία, φυτεύοντας ένα 

δενδράκι στο κηπάκι του σχολείου 

μας. 

 
 

Στο τέλος του εργαστηρίου γίνεται 

αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά 

απαντώντας σε ενδεικτικές 

ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού. 
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Οι μαθητές/τριες αναστοχάζονται επί της 

διαδικασίας και διαχέουν το πρόγραμμα 

στους γονείς. 

Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες: 

 Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, 

κριτική σκέψη, δημιουργικότητα 

 Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, Υπευθυνότητα 

 Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, 

παραγωγική, ολιστική σκέψη, 

ρουτιίνες σκέψης, αναστοχασμός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση- 

Αναστοχασμός 
 

7 

 
 

 

1. Οι μαθητές/τριες αναστοχάζονται 

με στόχο την τεκμηρίωση της 

νεοαποκτηθείσας γνώσης. Γίνεται 

συζήτηση στην ολομέλεια για όλα 

αυτά που μάθαμε στα εργαστήρια. 

2. Ηχογραφούμε τα μηνύματα των 

παιδιών για την προστασία των 

δασών. 

3. Δημιουργούμε ένα ενημερωτικό 

βίντεο με τις ζωγραφιές και τα 

μηνύματα των παιδιών, στο 

πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο 

του υπολογιστή. Το βίντεο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, στο συννεφάκι της τάξης 

μας, προς ενημέρωση των γονέων 

και της μαθητικής κοινότητας. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις/ 

Συνδέσεις 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο  

                        https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s 

https://cmap.ihmc.us/,  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο  

                           https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο  

                         https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU 
 

        https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI 
 
        https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-           
%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο  

        https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-RdUZYEb09s 

                

https://www.offroader.gr/x/ind

ex.php?option=com_content&vi

ew=article&id=2452&Itemid=10

1 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο  

https://www.canva.com/el_gr/ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7ο  

Πρόγραμμα ηχοφράφησης 

Πρόγραμμα επεξεργασίας 

βίντεο 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Εργαστήριο 1 

Δραστηριότητα 2- εννοιολογικοί χάρτες 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s
https://cmap.ihmc.us/
https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18
https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU
https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA
https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s
https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.canva.com/el_gr/


14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 



15 

 

 

 

Εργαστήριο 2ο  

Δραστηριότητα  (Φύλλο εργασίας ) 
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17 

 

 

 
 

Εργαστήριο 4ο 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΙΣΑ στην εφαρμογή canvas 
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Υποδειγματικό Υλικό- Δειγματικά Φύλλα εργασίας - Περιγραφή εργαστηρίων 
&δράσεων  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 
Τίτλος: Ομάδα εν δράσει 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 
 
Το ερέθισμα για την εκκίνηση του σχεδίου δράσης δόθηκε έπειτα από την ανάγνωση του 
βιβλίου του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, με τίτλο «Ο Κότσυφας απαιτεί, το δάσος να σωθεί». 
Ακολούθησε συζήτηση στη γωνιά της παρεούλας, όπου τα παιδιά εξέφρασαν τον 
προβληματισμό τους σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στο 
περιβάλλον και συγκεκριμένα στα δάση. Δημιουργήθηκε        το πρόβλημα: «Από τι κινδυνεύει το 
δάσος;», «Τι μπορούμε να κάνουμε για να το προστατέψουμε»; 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 
 
Συναποφασίσαμε με τα παιδιά, να αναζητήσουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, μέσα από 
βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Το πρώτο βίντεο που παρακολουθήσαμε ήταν: «ΤΟ ΔΑΣΟΣ» 
https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s 
Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στην 
πρώτη δραστηριότητα. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Αποφασίσαμε να χωρισθούμε σε δύο ομάδες για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο δράσης. Στη 
συνέχεια η κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της εννοιολογικό χάρτη, με την εφαρμογή cmap. 
Στον πρώτο  κατέγραψαν τα παιδιά (στον υπολογιστή) «τα οφέλη του δάσους» και στο 
δεύτερο «τους κινδύνους καταστροφής του». 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 

 
Τίτλος: Αγαπώ τα δέντρα 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Παρακολουθήσαμε το βίντεο «Το δάσος που αγαπάμε και προσέχουμε»- 
https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18 
Ακολούθησε προβληματισμός, τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις όπως «Τι είναι η χλωρίδα 
και η πανίδα;», «Ποια δέντρα ονομάζονται αειθαλή και ποια φυλλοβόλα;» «Τι μας προσφέρει 
το δάσος;»,«Τι θα συμβεί αν καταστραφούν τα δάση;» κλπ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

 Τα παιδιά, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, αναζήτησαν στο διαδίκτυο εικόνες με φυλλοβόλα 
και αειθαλή δέντρα. Στη συνέχεια, εκτυπώσαμε τις εικόνες των δέντρων και τις ταξινομήσαμε 
στις δύο κατηγορίες, σε φύλλο εργασίας. (βλ. φύλλο εργασίας σελ 15-16) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I2cKbUGn4wo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ryEmAkssI18
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Στη γωνιά της παρεούλας, προέκυψε συζήτηση σχετικά με τη διάρκεια ζωής των δέντρων. 
Μέσα από πληροφορίες που αναζητήσαμε στο διαδίκτυο, πληροφορηθήκαμε ότι η ηλικία του 
δέντρου, φαίνεται από τον κορμό του. Έτσι, αποφασίσαμε να βγούμε στην αυλή του σχολείου 
μας και να παρατηρήσουμε τον κορμό ενός κομμένου δέντρου, να μετρήσουμε τους κύκλους 
από τους οποίους αποτελείται και να εντοπίσουμε την ηλικία του. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας δάσος στο μπλοκ της ακουαρέλας, με τέμπερες 
και τυπώματα από αλουμινόχαρτο. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 

Τίτλος: Το δάσος… καταφύγιο των ζώων. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Μέσα από συζήτηση που προηγήθηκε γύρω από τα οφέλη του δάσους, αναφερθήκαμε στη 
σημασία του ως καταφύγιο των ζώων. Προέκυψαν ερωτήσεις όπως «Ποια ζώα ζουν στο δάσος; 
«Με τι τρέφονται;», «Που φτιάχνουν τις φωλιές τους;»κλπ. Στη συνέχεια,  παρακολουθήσαμε 
το βίντεο: «ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU και 
προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Ατομική κατασκευή σκαντζόχοιρου, από χάρτινο πιάτο, με μεικτή τεχνική ζωγραφική με 
τέμπερα και κολλάζ με σπόρια. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Γνωρίσαμε τους ήχους των ζώων του δάσους και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να τους 
μιμηθούμε. Παρακολουθήσαμε το βίντεο «ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΗΧΟΥΣ ΖΩΩΝ ΔΑΣΟΥΣ!» 
https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 

Άσκηση ανατροφοδότησης- κουίζ ερωτήσεων σχετικά με τα ζώα του δάσους, μέσω της 
εφαρμογής wordwall. 
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSAn6B1psaU
https://www.youtube.com/watch?v=WoBt4uxG9SI
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
https://wordwall.net/el/resource/7113955/%CE%B6%CF%89%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 
 

Τίτλος: Το δάσος καίγεται 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει το  βίντεο «Καταστροφή των δασών Αλεξάνδρα 
Παπανικολάου». https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA 

για να παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες τα οφέλη του δάσους ,    αλλά και τους κινδύνους 
καταστροφής του. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, τέθηκαν ερωτήσεις από τον/την 
εκπαιδευτικό: ποια νομίζετε ότι είναι τα οφέλη του δάσους; πού οφείλονται οι πυρκαγιές στο 
δάσος; εκτός από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αλλού οφείλονται; τι συμβαίνει όταν το 
δάσος παίρνει φωτιά; η καταστροφή ενός δάσους τι συνέπειες έχει για τη   ζωή του ίδιου του 
δάσους αλλά και για τη ζωή του ανθρώπου; με ποιους  τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε;  Αφού 
συζητήσαμε για τις αιτίες που κινδυνεύει το δάσος, αναφερθήκαμε στη διαδικασία της 
αναδάσωσης. Έπειτα, η εκπαιδευτικός μοίρασε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με τα στάδια 
από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι την αναδάσωση. Τα παιδιά έκοψαν και τοποθέτησαν τις 
εικόνες στη σωστή σειρά. Στη συνέχεια διηγήθηκαν την ιστορία. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Έπειτα, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και δραματοποιήσαμε μία ιστορία, για ένα δάσος  που 
έπιασε φωτιά, ώστε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεργαστούν  και ταυτόχρονα 
να διασκεδάσουν. Τα μισά παιδιά παρίσταναν τα δέντρα του δάσους και τα υπόλοιπα τις 
φλόγες. Ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής, τα παιδιά παρίσταναν ότι η φωτιά 
εξαπλώνεται. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Παιχνίδι δεξιοτήτων στον διαδραστικό πίνακα του σχολείου. «Μετακινώ τον πυροσβέστη, ώστε 
να φτάσει στο φλεγόμενο σπίτι, αποφεύγοντας τα εμπόδια». 
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-
%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 
Τίτλος: Πρόληψη πυρκαγιών στο δάσος 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικά με την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση. 
https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s  

Πληροφορηθήκαμε ότι για να περιορισθεί η φωτιά,  λαμβάνεται ένας αριθμός 
προληπτικών μέτρων και ότι σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς  καλούμε την    
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον   αριθμό 199. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_q3HksXHeEA
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://wordwall.net/resource/8158769/%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=-RdUZYEb09s
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Ανάγνωση και σχολιασμός του εγχειριδίου του Πυροσβεστικού σώματος «Ο Καπνούλης 
συμβουλεύει…», μέσω του διαδραστικού πίνακα. 

https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=10
1 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Οι μαθητές, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για 
εθελοντικές  οργανώσεις, που προστατεύουν τα δάση και τα ζώα υπό εξαφάνιση. Στο τέλος του 
εργαστηρίου έγινε αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά απαντώντας σε ενδεικτικές ερωτήσεις 
του/της εκπαιδευτικού. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 

Τίτλος: Αναλαμβάνουμε δράση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  
 

Στην ολομέλεια ο/η εκπαιδευτικός  έθεσε τον προβληματισμό: «Τι μπορούμε να 

κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε το δάσος;». Με την  τεχνική της ιδεοθύελλας 

οι μαθητές/τριες αποφάσισαν να προβούν σε μια καμπάνια με στόχο να 

ενημερώσουν τους γονείς τους, τους συμμαθητές τους από τη διπλανή τάξη, για 

τους τρόπους προστασίας του δάσους, ώστε να ευαισθητοποιηθούν για την αλλαγή 

κάποιων συνηθειών που   δημιουργούν κινδύνους στο δάσος. Οι μαθητές/τριες 

αποφάσισαν να συνεργαστούν, για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, μέσα από 

τη δημιουργία ψηφιακής αφίσας. Η αφίσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και σε εκτυπώσιμη μορφή , στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Αποφασίσαμε επίσης να αναζητήσουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά μα τα 

στάδια της δενδροφύτευσης και προσεγγίσαμε  βιωματικά τη διαδικασία, 

φυτεύοντας ένα δενδράκι στο κηπάκι του σχολείου μας. Προηγήθηκε η καταγραφή 

λίστας με  τα αντικείμενα/εργαλεία που θα χρειαζόμασταν για το φύτεμα 

(ποτιστήρια, φτυαράκια κλπ). Η κάθε ομάδα ανέλαβε να βρει από ένα και να τα 

φέρει στην τάξη. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Στο τέλος του εργαστηρίου έγινε αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά απαντώντας σε 

ενδεικτικές ερωτήσεις του/της εκπαιδευτικού, όπως: Ποια σημεία σας άρεσαν στο 

συγκεκριμένο εργαστήριο και γιατί; Θέλετε να μας πείτε πώς συνεργαστήκατε; Τι 

https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
https://www.offroader.gr/x/index.php?option=com_content&view=article&id=2452&Itemid=101
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ήταν αυτό που κάνατε όλοι και βοήθησε να ολοκληρώσετε το έργο σας; Τι σας 

εμπόδισε; Τι έμαθα, τι θα θυμάμαι από αυτό το εργαστήριο; 

 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 

Τίτλος: Αξιολόγηση-Αναστοχασμός 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Οι μαθητές/τριες αναστοχάζονται   με στόχο την τεκμηρίωση της νεοαποκτηθείσας γνώσης. 
Γίνεται  συζήτηση στην ολομέλεια για όλα αυτά που μάθαμε στα εργαστήρια.  

Τι σου άρεσε περισσότερο σ’ αυτά τα εργαστήρια και γιατί; 

-Τι δεν σου άρεσε και τόσο; 

-Ποιες δυσκολίες συνάντησες και τι έκανες γι’ αυτό; 

-Τι ήταν αυτό που κάνατε όλοι και βοήθησε να ολοκληρώσεις το έργο σου; 

-Τι σε εμπόδισε; 

- Τι έμαθα; 

- Τι θα άλλαζα; 

-Τι θα θυμάμαι από αυτά τα εργαστήρια; 
 Αξιοποιούμε τη ρουτίνα σκέψης: «Τότε Νόμισα – Τώρα Ξέρω». 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Ηχογραφήσαμε τα μηνύματα των παιδιών για την προστασία των δασών και το 

κάθε παιδί να έκανε μία σχετική ζωγραφιά που να συνοδεύει το μήνυμά του. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Δημιουργήσαμε ένα ενημερωτικό βίντεο με τις ζωγραφιές και τα μηνύματα των 

παιδιών, στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο του υπολογιστή. Το βίντεο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο συννεφάκι της τάξης μας, προς 

ενημέρωση των γονέων. 
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Φύλλα περιγραφικής αυτο-αξιολόγησης 

Τίτλος του σχεδίου δράσης Φροντίζω το Περιβάλλον 
Προστάτεψε το δάσος-είναι πηγή ζωής 

  

 

 

 

 

 
Κατάφερα να 
ολοκληρώσω τις 
εργασίες μου 

   

Ακούω 
προσεκτικά τους 
άλλους 

   

Γνωρίζω τι θέλω 
και τι αισθάνομαι 

   

Κατάφερα να 
συνεργαστώ με 
τους συμμαθητές 
μου 

   

Είπα τη γνώμη 
μου στην ομάδα 

   

Άκουγα με 
προσοχή τους/τις 
φίλους/ες μου 
στην ομάδα όταν 
μιλούσαν 

   

Σέβομαι τον 
εαυτό μου και 
τους άλλους 

   

Σέβομαι και 
υπακούω στους 
κανόνες 

   

Μου άρεσε το 
αποτέλεσμα της 
δουλειάς μου 

   

Μπορώ να 
σκεφτώ 
διαφορετικούς 
τρόπους για να 
λύσω ένα 
πρόβλημα 

   

Μπορώ να 
αναζητήσω 
πληροφορίες 
μέσα από 
μηχανές 
αναζήτησης και 
να 
χρησιμοποιήσω 
διαφορετικές 
λέξεις-κλειδιά 
για να βρώ τις 
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πληροφορίες 
που θέλω 

   

Παρουσίασα 
στην ολομέλεια 
ό,τι έκανα με 
τον/τη φίλο/η μου 
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Περιγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων για το portfolio μαθητή/-τριας 
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Μέσα στο portfolio του μαθητή/τριας εντάσσονται: 

 Τα έργα του μαθητή/τριας που επιλέγει ο ίδιος/ίδια να βάλει μέσα στο 

portfolio

 Τα Φύλλα Εργασίας

 Η Κλείδα Αξιολόγησης μαθητή/τριας

 Τα Φύλλα Αυτο-αξιολόγησης

 Φωτογραφημένο, βιντεοσκοπημένο και ηχητικό υλικό από τις δράσεις

 Εκτυπωμένες φωτογραφίες των εννοιολογικών χαρτών
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Προτεινόμενη Κλείδα Αξιολόγησης για κάθε μαθητή/τρια 
 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας Σχολικό 

Έτος: 

Σχολείο: Τάξη: Τμήμα: 

     

 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ  
Αρχόμενη 

 

Αναπτυσόμενη 
 

Ικανοποιητική 
 

εξαιρετική 

Δεξιότητες Μάθησης     

Επικοινωνία     

Γλωσσικές, επικοινωνιακές & πολυγλωσσικές 
δεξιότητες 

    

Μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του/της για 
ένα πρόβλημα σχετικό με το θέμα 

    

Ζητά από τους ομιλητές να επαναλάβουν κάτι 
που δεν του/της είναι ξεκάθαρο 

    

Μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του/της για 
ένα πρόβλημα 

    

Ζητά από τους ομιλητές να επαναλάβουν κάτι 
που δεν του/της είναι ξεκάθαρο 

    

Δεξιότητες ακρόασης & παρατήρησης     

Ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις     

Ακούει προσεκτικά τους άλλους     

Μπορεί να ακούει αποτελεσματικά ώστε να 
αποκρυπτογραφεί τα νοήματα και τις 
προθέσεις του άλλου 

    

Δίνει προσοχή σε όσα οι άλλοι υπονοούν αλλά 
δεν λένε 

    

Παρακολουθεί τις χειρονομίες των ομιλητών 
και τη γλώσσα του σώματος για να μπορέσει 
να διαπιστώσει το νόημα των λόγων του 

    

Συνεργασία     

Δεξιότητες συνεργασίας     

Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί με τους 
συμμαθητές του/της 

    

Οικοδομεί θετικές σχέσεις με τα μέλη της 
ομάδας 

    

Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, 
συμβάλλει στην ομαδική εργασία 
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Όταν συνεργάζεται με άλλους, τους 
υποστηρίζει παρά τις διαφορετικές απόψεις 
τους 

    

Προσπαθεί να επιτυγχάνει συναίνεση ώστε να 
εκπληρώνει τους στόχους της ομάδας 

    

Εμπνέει ενθουσιασμό στα μέλη της ομάδας 
ώστε να επιτυγχάνονται οι κοινοί στόχοι 

    

Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων     

Προτείνει ιδέες για την επίλυση των 
προβλημάτων στις ομάδες 

    

Μπορεί να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις για την 
επίλυση των συγκρούσεων 

    

Καταφεύγει τακτικά στην επικοινωνία για να 
συνεισφέρει στην επίλυση διαπροσωπικών 
συγκρούσεων 

    

Μπορεί να στηρίζει άλλους στην επίλυση 
συγκρούσεων βοηθώντας τους να κατανοούν 
τις διαθέσιμες επιλογές 

    

Κριτική σκέψη     

Γνώση & κριτική κατανόηση του εαυτού     

Μπορεί να περιγράφει τα κίνητρά του/της     

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τον εαυτό 
του/της από πολλές διαφορετικές σκοπιές 

    

Μπορεί να περιγράφει τους τρόπους με τους 
οποίους οι σκέψεις και τα συναισθήματά 
του/της επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τα 
συναισθήματα και τα αισθήματά του/της σε 
πολλές διαφορετικές καταστάσεις 

    

Γνώση & κριτική κατανόηση της γλώσσας & 
επικοινωνίας 

    

Μπορεί να εξηγεί γιατί οι άνθρωποι με 
διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς 
ενδέχεται να ακολουθούν διαφορετικές 
λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές 
συμβάσεις που έχουν νόημα από τη δική τους 
οπτική 

    

Μπορεί να εξηγεί πώς ο τόνος της φωνής, η 
οπτική επαφή και η γλώσσα του σώματος 
συμβάλλουν στην επικοινωνία 

    

Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου     
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Μπορεί να εξηγεί γιατί ο καθένας έχει 
ευθύνη/οφείλει να σέβεται το φυσικό 
περιβάλλον 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις φυσικές 
καταστροφές 

    

Δημιουργικότητα     

Αυτεπάρκεια     

Εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να 
υλοποιεί τις δραστηριότητες που έχει 
σχεδιάσει 

    

Εκφράζει πίστη στην ικανότητα του/της να 
κατανοεί διάφορα θέματα 

    

Εκφράζει πίστη στην ικανότητα του/της να 
ξεπερνά τα εμπόδια κατά την επιδίωξη ενός 
στόχου 

    

Μπορεί να κάνει επιλογές, να παίρνει 
αποφάσεις και πρωτοβουλίες για ζητήματα 
που του/της αφορούν 

    

Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι είναι σε θέση να 
αλλάξει, εφόσον το επιθυμεί 

    

Ανεκτικότητα     

Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που 
έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις 

    

Νιώθει άνετα σε μη οικείες καταστάσεις     

Αντεπεξέρχεται καλά σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις 

    

Καλωσορίζει το ενδεχόμενο αμφισβήτησης 
των ιδεών και αξιών του/της 

    

Δεξιότητες Αυτόνομης Μάθησης     

Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης 
(π.χ.βιβλία, διαδίκτυο) 

    

Ζητά διευκρινίσεις από τρίτους σχετικά με 
καινούργιες πληροφορίες, όποτε χρειάζεται 

    

Μπορεί να αξιολογεί την ποιότητα της δικής 
του/της δουλειάς 

    

Δείχνει ικανός/ή να παρακολουθεί, να 
καθορίζει, να ιεραρχεί και να ολοκληρώνει τα 
καθήκοντά του/της χωρίς άμεση εποπτεία 

    

Δεξιότητες Ζωής     

Σεβασμός     

Σέβεται τους κανόνες συνεργασίας στην ομάδα     

Δίνει χώρο στους άλλους να εκφράζονται     



32 

 

 

 

Εκφράζει σεβασμό για τους άλλους     

Αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους με 
σεβασμό ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους 
υπόβαθρου 

    

Εκφράζει σεβασμό για τους ανθρώπους που 
ανήκουν σε διαφορετική κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση από τον ίδιο/ίδια 

    

Εκφράζει σεβασμό για τις θρησκευτικές 
διαφορές 

    

Δίνει χώρο στους άλλους να εκφράζονται     

Υπευθυνότητα     

Δείχνει ότι αποδέχεται την ευθύνη για τις 
πράξεις του/της 

    

Δείχνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα 
λάθη του/της 

    

Αν πληγώσει κάποιον, ζητά συγνώμη     

Υποβάλλει εγκαίρως τη δουλειά που του/της 
έχει ανατεθεί 

    

Τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις του/της 
προς τους άλλους 

    

Πολιτειότητα     

Ασκεί τις υποχρεώσεις και τις ευθύνης της 
ιδιότητας του ενεργού πολίτη σε τοπικό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

    

Συζητά για το τι μπορεί να γίνει ώστε να 
βελτιωθεί η κοινότητα 

    

Συνεργάζεται με άλλους για κοινούς σκοπούς 
και ενδιαφέροντα 

    

Ενσυναίσθηση     

Λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα των 
άλλων όταν παίρνει αποφάσεις 

    

Μπορεί να αναγνωρίζει πότε ένας σύντροφος 
χρειάζεται τη βοήθειά του/της 

    

Προσπαθεί να κατανοεί καλύτερα τους φίλους 
του/της προσεγγίζοντας τα πράγματα από τη 
δική τους σκοπιά 

    

Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα     

Αλλάζει τις απόψεις του/της, εφόσον του/της 
αποδείξουν με λογικά επιχειρήματα ότι κάτι 
τέτοιο είναι απαραίτητο 

    

Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις 
επιστρατεύοντας μια καινούργια δεξιότητα 
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Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις 
εφαρμόζοντας τις γνώσεις του/της με 
διαφορετικό τρόπο 

    

Υιοθετεί τις κοινωνικοπολιτισμικές συμβάσεις 
άλλων πολιτισμικών ομάδων όταν 
αλληλεπιδρά με μέλη αυτών των ομάδων 

    

Μπορεί να αλλάζει αποφάσεις που έχει λάβει 
εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω των 
συνεπειών τους 

    

Δεξιότητες του νου     

Αναλυτική Σκέψη & Κριτική Σκέψη     

Μπορεί να αναγνωρίζει τις ομοιότητες και τις 
διαφορές ανάμεσα στις καινούργιες 
πληροφορίες και σε όσα είναι ήδη γνωστά 

    

Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να 
στηρίζει τις απόψεις του/της 

    

Δείχνει ότι σκέφτεται κατά πόσον οι 
πληροφορίες που χρησιμοποιεί είναι σωστές 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τα 
συναισθήματα και τα αισθήματα του/της σε 
πολλές διαφορετικές καταστάσεις 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τον εαυτό 
του/της από της διαφορετικές σκοπιές 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις αξίες και 
τις πεποιθήσεις του/της 

    

Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τους 
κινδύνους που απειλούν τα δάση και να 
προτείνει τρόπους προστασίας του δάσους 

    

Χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για να 
στηρίζει τις απόψεις του/της 

    

Ψηφιακές δεξιότητες     

Μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες μέσα από 

μηχανές αναζήτησης και να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικές λέξεις-κλειδιά για να βρει τις 

πληροφορίες που θέλει 
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Χρησιμοποιεί εργαλεία για τη δημιουργία, 

επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού 

περιεχομένου 

    

 
 

 1ο επίπεδο 
εκδήλωσης της 
δεξιότητας 

2ο επίπεδο εκδήλωσης 
της δεξιότητας 

3ο επίπεδο 
εκδήλωσης της 
δεξιότητας 

4ο επίπεδο 
εκδήλωσης της 
δεξιότητας 

Διαβαθμίσεις Αρχόμενη Αναπτυσσόμενη Ικανοποιητική Εξαιρετική 
Παρατηρούμενες ανταποκρίνεται καταβάλει προσπάθεια, αναλαμβάνει Εκδηλώνει 

ενδείξεις ως προς ως προς την συμμετέχει ενεργά, πρωτοβουλίες και αυθεντική 

τη δεξιότητα (ο 
μαθητής/η 
μαθήτρια) 

δεξιότητα σε 
επιδείξεις, 
υποδείξεις, σε 
δραστηριότητα 

δοκιμάζει/πειραματίζεται, 
δεν εγκαταλείπει, ζητά 
υποστήριξη κατά την 
εμπλοκή του/της στη 

προωθεί 
συνεργατικές 
στρατηγικές κατά 
την εμπλοκή του 

διάθεση για 
γενίκευση, 
μεταφέρει την 

εκδηλούμενη 
δεξιότητα σε 

 καθοδήγησης δραστηριότητα στη άλλες 
   δραστηριότητα δραστηριότητες, 
    συμμετέχει 
    ολόπλευρα στη 
    δραστηριότητα 

 
 

Σε όλα τα εργαστήρια προκαλούνται στους μαθητές/τριες διεργασίες αναστοχασμού. 

Οι μαθητές/τριες αναστοχάζονται σχετικά με την πορεία της διαδικασία της 

μάθησης τους, τον εμπλουτισμό των πρότερων γνώσεων τους και αξιολογούν τη 

συνεισφορά τους στη μαθησιακή διαδικασί 
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