
   

45’ ΒΙΝΤΕΟ, POST IT, 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Χαλαρός ρυθμός 

• υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης 

• Έμπνευση από  

εφαρμοσμένα 

παραδείγματα καινοτόμων 

λύσεων μείωσης 

ανθρακικού αποτυπώματος 

• Οι εργασίες που έχουν γίνει 

ως τώρα από τις ομάδες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Ιδεοθύελλα 

• Κριτική σκέψη 

• Ανάλυση λύσεων 

• Επίλυση προβλήματος 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

15’• ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Η/ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ατμόσφαιρα χαλάρωσης αλλά υψηλής 

συγκέντρωσης. Ας ταξιδέψουμε σε ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα στα 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων με θέμα την Κλιματική κρίση και το ανθρακικό 

αποτύπωμα του σχολείου. 

(α) Γνωρίσαμε σε βάθος το θέμα «Κλιματική κρίση» και δημιουργήσαμε 

ένα κοινό λεξιλόγιο 

(β) Κατανοήσαμε την έννοια του ανθρακικού αποτυπώματος 

(γ) Καταλάβαμε από τι αποτελείται το ανθρακικό αποτύπωμα ενός 

σχολείου 

(δ) Χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με την πτυχή του ανθρακικού 

αποτυπώματος που θέλουμε να μελετήσουμε και να δώσουμε λύσεις για 

τη μείωσή του.  

Γίναμε ομάδες σχεδιαστών λύσεων. 

(ε) Γνωρίσαμε την ανθρωποκεντρική μέθοδο επίλυσης προβλήματος 

(στ) Πήραμε συνεντεύξεις & κατανοήσαμε την οπτική των συμμαθητών 

μας 

(ζ) Διατυπώσαμε το πρόβλημα από την πλευρά των μαθητών (και 

εκπαιδευτικών). Επιλέξαμε διατύπωση που να μας κινητοποιεί για να 

αναλάβουμε δράση! 

(η) Σκεφτήκαμε πολλές ιδέες για λύσεις στο πρόβλημα και επιλέξαμε την 

πιο αποτελεσματική και ρεαλιστική. 

Εδώ βρισκόμαστε! Ωραίες οι λύσεις που σκεφτήκαμε ως τώρα. Μήπως 

υπάρχουν νέες ιδέες που εξειδικεύουν την ιδέα που διάλεξε η κάθε ομάδα 

και που προστέθηκαν στο σχήμα ιδεών της ομάδας κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας; 

Παρουσιάζεται η ιδέα που πρόκρινε η κάθε ομάδα.  



Αν οι ομάδες συνάντησαν δυσκολίες σε όλη αυτή τη διαδικασία και δεν 

κατέληξαν σε ιδέα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει αρκετός χρόνος 

για να επισκεφτούμε ξανά το σχήμα των ιδεών και να παράγουμε νέες 

ιδέες. Ώσπου να καταλήξουμε σε αυτή που θα αγαπήσουμε περισσότερο 

για να την κατασκευάσουμε σε μικρή κλίμακα! 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ! 

20’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ• ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

Στα επόμενα τέσσερα μαθήματα αυτού του κύκλου Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων θα ... «λερώσουμε τα χέρια μας», θα δράσουμε, θα 

κατασκευάσουμε πρόχειρες λύσεις για ζέσταμα.   

Θεματική: Ενέργεια 

Στις ομάδες εργασίες συσκέπτεσθε και σκέφτεστε το εξής πρόβλημα: Στην 

πόλη Χ ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας. Ζει 

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συχνά τα φτωχικά σπίτια τους παίρνουν φωτιά 

επειδή χρησιμοποιούν κεριά για φωτισμό. Στην πόλη αυτή υπάρχει 

μεγάλη ηλιοφάνεια. Οι στέγες των σπιτιών είναι φτιαγμένες από τσίγκο, 

υπάρχει άφθονος τσίγκος και ...πλαστικά μπουκάλια στην περιοχή. 

Μπορείτε να σκεφτείτε μία λύση για τον φωτισμό αυτών των σπιτιών 

αξιοποιώντας τον τσίγκο, τα πλαστικά μπουκάλια και τον ήλιο;  

Οι ομάδες καταγράφουν τις ιδέες τους και τις παρουσιάζουν. 

Προβάλλεται το βίντεο (6’). Σχολιασμός. Πώς σκέφτηκε ο «εφευρέτης»; 

Ποια προβλήματα έλυσε η λύση που σκέφτηκε;  

Αν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να δείτε και ένα ακόμη σύντομο βίντεο (3’)  

με οδηγίες για την κατασκευή ενός ηλιακού φωτός με φθηνά υλικά: 

Και ένα ακόμη παράδειγμα (5’) μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος 

σχολείου, από το δημόσιο σχολείο Φιλοθέης. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΑΣ 

10’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΑΝΑΛΥΣΗ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Τι μάθαμε; Οι ομάδες επισκέπτονται τη διατύπωση του προβλήματος που 

επέλεξαν να λύσουν με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 

του σχολείου. 

Πώς το βίντεο που είδαμε από τον «εφευρέτη» στις Φιλιππίνες μας 

βοηθάει να σκεφτούμε λύσεις; 

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η λύση μας; Οι μαθητές γράφουν στα 

χαρτάκια ή στα post it τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η λύση που 

τελικά θα επιλέξουν (π.χ. φθηνά υλικά, προσιτά στο σχολείο, υλικά από 

πράγματα που υπάρχουν ήδη σε αφθονία, επίλυση ενός υπαρκτού 

προβλήματος, διαρκής πειραματισμός, κλπ.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPXjzsXJ1Y0
https://www.youtube.com/watch?v=rYTIYUUK70I
https://www.youtube.com/watch?v=8PfrECVQsqo

