
   

45’ POST IT, 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Γρήγορος ρυθμός 

μαθήματος 

Η/ο εκπαιδευτικός τηρεί 

αυστηρά τους χρόνους και 

ενθαρρύνει γρήγορο ρυθμό 

εναλλαγών εκφωνώντας 

δυνατά τον υπολειπόμενο 

χρόνο και τη λήξη.  

(α) Ανακεφαλαίωση 

(β) Ιδεοθύελλα 

(γ) Πρόκριση καλύτερης 

ιδέας 

• Διαρκής καθοδήγηση από 

εκπαιδευτικό για την 

κατανόηση και εφαρμογή 

της μεθοδολογίας 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Συστημική σκέψη 

• Επικοινωνία 

• Ικανότητα παραγωγής ιδεών 

• Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 

• Προσεκτική ακρόαση 

• Ενσυναίσθηση 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΒΡΕΧΕΙ ΙΔΕΕΣ! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

15’• ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ• ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι μαθητές στις ομάδες τους διαβάζουν πάλι τη διατύπωση του 

προβλήματος όπως την έφτιαξαν πρόχειρα στο προηγούμενο μάθημα. Την 

επεξεργάζονται ξανά με βάση τα κριτήρια: 

(α) Είναι «ανθρωποκεντρική», είναι διατυπωμένη στη μορφή 

«Πώς μπορούμε να …..για τους….. κλπ;»; 

(β) Περιέχει το πιο σημαντικό εύρημα από τις συνεντεύξεις;  

(γ) Είναι εντός θέματος (μείωση ανθρακικού αποτυπώματος του 

σχολείου –θεματική της ομάδας); 

(δ) Δημιουργεί ενθουσιασμό ή έστω κίνητρο στην ομάδα για να 

λύσει το πρόβλημα; 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δοκιμάσουν εναλλακτικές διατυπώσεις. 

Γράφουν, σβήνουν… Είναι σημαντικό να αισθανθούν τη δύναμη της 

διατύπωσης ενός προβλήματος. 

Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τις σημειώσεις τους από τις 

συνεντεύξεις τους, τα χαρτιά εργασίας για το ανθρακικό αποτύπωμα του 

σχολείου και τους εννοιολογικούς τους χάρτες για την Κλιματική κρίση. 

(Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές έχουν αρχίσει πια να αποκτούν άνεση στην 

εργασία σε ομάδες ως σχεδιαστές λύσεων: ξέρουν πότε να σηκώνονται για 

να ερευνήσουν κάτι και να επιστρέφουν στην ομάδα, πώς να εναλλάσσουν 

στιγμές ατομικής σκέψης και ομαδικής συζήτησης, πώς να ακούνε ο ένας 

τον άλλον και να συνθέτουν απόψεις. Αν χρειαστεί, η/ο εκπαιδευτικός 

επεμβαίνει για να καθοδηγήσει τους μαθητές σε αυτόν τον τρόπο 

εργασίας.) 

Οι μαθητές γράφουν την τελική διατύπωση του προβλήματος με μεγάλα 

και καθαρά γράμματα σε ένα Α4. Θα είναι η πυξίδα τους από εδώ και 

μπρος στον σχεδιασμό της λύσης. 

 



 

 

 

 

 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Ως την επόμενη φορά οι μαθητές 

σκέπτονται λεπτομέρειες για την 

ιδέα που έχουν προκρίνει ως 

καλύτερη. Μπορούν να γράφουν νέα 

χαρτάκια με τις λεπτομέρειες και να 

τις κολλάνε γύρω από την καλύτερη 

ιδέα. Ο τοίχος της τάξης γίνεται 

πολύχρωμος από τις ιδέες των 

ομάδων. 

 

ΤΟ 3Ο ΜΑΣ ΒΗΜΑ: ΙΔΕΕΣ! 

30’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ 

Τι χρειάζεται  για να γεννηθεί μια καλή ιδέα; Να γεννηθούν ΠΟΛΛΕΣ ιδέες. 

 

(α) Ζέσταμα και εκτίμηση της συλλογικής ευφυΐας (5’) 

«Πόσες χρήσεις μπορείτε να σκεφτείτε για έναν συνδετήρα;» 

Οι μαθητές γράφουν επιγραμματικά τις χρήσεις που σκέφτονται σε μία 

λίστα. Αριθμούν τις χρήσεις. Δίνεται χρόνος: 1’ 

«Πόσες χρήσεις σκεφτήκατε;» Η/ο εκπαιδευτικός ρωτάει πόσες ιδέες 

κατέγραψαν οι μαθητές. Διαβάζει τη λίστα του όποιος έχει βρει τις 

περισσότερες. Οι άλλοι μαθητές ακούν προσεκτικά και διαγράφουν από 

τον κατάλογό τους όποια λύση έχει ειπωθεί. Στη συνέχεια διαβάζουν τις 

νέες λύσεις που δεν διαβάστηκαν. Πόσες ιδέες βρήκαμε όλοι μαζί; Πολύ 

περισσότερες από όσες σκέφτηκε ο ένας. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να 

νικήσει την ομάδα! Η ομάδα είναι πιο έξυπνη από το άτομο.  

 

(β)  Ατομική ιδεοθύελλα (5’) 

Η/ο εκπαιδευτικός δίνει τις οδηγίες και κατευθύνει αυτό το στάδιο.  

Οι μαθητές, καθισμένοι στις ομάδες, τοποθετούν στη μέση των θρανίων 

την διατύπωση του προβλήματος έτσι ώστε να είναι ορατή από όλα τα 

μέλη. Κατόπιν εργάζονται ατομικά. Για 3’ γράφουν (σε χαρτάκια post it ή 

κομμένα χαρτιά) όσες ιδέες μπορούν να σκεφτούν για την επίλυση του 

προβλήματος. Ενθαρρύνονται να σκεφτούν ακόμη και τρελές ιδέες γιατί 

από αυτές μπορεί να προκύψει κάτι χρήσιμο. Σε αυτό το στάδιο πάμε για 

ποσότητα, όχι ποιότητα.  

Κανόνας: σε κάθε χαρτάκι ή post it αναγράφεται συνοπτικά ΜΙΑ μόνο 

ιδέα. Ιδέα και χαρτάκι/post it. 

Μετά την παρέλευση 3’ η/ο εκπαιδευτικός λέει δυνατά: «τέλος χρόνου-

μαρκαδόροι ή μολύβια κάτω». 

 

(γ) Επεξήγηση και ομαδοποίηση ιδεών (10’) 

Οι μαθητές τώρα μοιράζονται όλοι τις ιδέες τους και τις ομαδοποιούν. 

Μετακινούν τα χαρτάκια καθώς συνδυάζουν, προσθέτουν, εμπλουτίζουν, 

συζητούν, διευκρινίζουν και δίνουν τίτλο σε κάθε ομάδα ιδεών.  

Π.χ. μία ιδέα που προτείνει ένα σύστημα για να κλείνει το φως αυτόματα 

όταν οι μαθητές βγαίνουν από την τάξη και μία άλλη ιδέα που προτείνει 

τον ορισμό υπεύθυνου για ένα μήνα για τα φώτα της τάξης μπορούν να 
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ομαδοποιηθούν κάτω από τον τίτλο «μείωση σπατάλης από ξεχασμένα 

φώτα ανοιχτά». Ο τίτλος αναγράφεται σε χωριστό χαρτάκι. 

 

(δ) Η πιο αποτελεσματική και ρεαλιστική ιδέα (10’) 

Τώρα οι μαθητές είναι έτοιμοι να ιεραρχήσουν τις ιδέες τους 

χρησιμοποιώντας δύο άξονες. Ο κάθετος είναι της αποτελεσματικότητας 

της ιδέας (για την επίλυση του προβλήματος) και ο οριζόντιος είναι ο 

βαθμός ρεαλισμού, πόσο εφικτή και πραγματοποιήσιμη μπορεί να είναι η 

ιδέα στην πράξη. Οι μαθητές τοποθετούν στο σχήμα με τους  άξονες τα 

χαρτάκια με τους τίτλους των ομαδοποιημένων ιδεών αφού συζητήσουν 

και συμφωνήσουν πού τοποθετείται η κάθε μία.  

Επιλέγεται τελικά για έρευνα και υλοποίηση σε μικρή κλίμακα η ιδέα που 

βρίσκεται πιο ψηλά στο σχήμα με τους δύο άξονες ιεράρχησης. Το σχήμα 

της κάθε ομάδας αναρτάται στον τοίχο. 
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https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk3axonesierarxisisideon.pdf

