
   

45’ ΒΙΝΤΕΟ, POST IT, ΨΑΛΙΔΙΑ, ΚΟΛΛΕΣ 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Χαλαρός ρυθμός- υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης 

• Έμπνευση από  

εφαρμοσμένα 

παραδείγματα καινοτόμων 

λύσεων μείωσης 

ανθρακικού αποτυπώματος 

• Κατασκευή  

• Παρουσίαση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Κριτική σκέψη 

• Φαντασία 

• Δημιουργία/κατασκευή 

• Αξιοποίηση της θεωρίας σε 

πράξη 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ;  

10’• ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η/ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν τι είναι 

καινοτομία. Γίνεται συζήτηση. Κατόπιν ζητείται από τους μαθητές να 

σχεδιάσουν μία εικόνα που αποτυπώνει την ιδέα τους για την καινοτομία. 

Δείχνουν όλοι την εικόνα τους. Όσοι μαθητές θέλουν, εξηγούν την εικόνα 

τους. 

Τι βλέπουμε; Υπάρχουν «γλόμποι» που φωτίζουν πάνω από ένα κεφάλι; 

Υπάρχει πολλή τεχνολογία; 

Ποιο πρόσωπο θα επέλεγαν οι μαθητές ως παράδειγμα καινοτόμου 

σκέψης; Τον Leonardo Da Vinci, τον Steve Jobs, τον Disney, ποιον; 

Μπορούν οι μαθητές να δείξουν ένα αντικείμενο που βρίσκεται στο 

θρανίο τους ή στην τάξη τους που θεωρούν καινοτόμο; 

Στην πραγματικότητα όλα είναι καινοτόμα! Αφού καινοτομία είναι μια νέα 

ιδέα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, λύνει ένα 

πρόβλημα. Το στυλό ήταν μια καινοτομία, ο υπολογιστής αλλά και η 

φωτιά και ο τροχός! Καινοτόμος είναι ο Elon Musk αλλά και ο πρωτόγονος 

άνθρωπος που ανακάλυψε τη φωτιά. 

Πώς έρχονται οι καινοτόμες ιδέες; Εμφανίζονται από το πουθενά σε μια 

στιγμή έκλαμψης σε ένα λαμπρό μυαλό; Όχι. Είναι προϊόν συλλογικής 

ευφυΐας και μακράς διαδικασίας. Ένας μπορεί να φαίνεται στο τέλος, αλλά 

έχουν προηγηθεί πολλές προσπάθειες από άλλους.  

Ο εκπαιδευτικός δείχνει την παρουσίαση. Μπορούν οι μαθητές να 

αναγνωρίσουν αυτά τα αντικείμενα; 

(α) Πρόγονος του mouse 

(β) Πρόγονος του πλυντηρίου ρούχων 

(γ) Πρόγονος του τηλεφώνου 

Όλες οι καινοτόμες ιδέες απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, χρειάζονται 

χρόνο για να τελειοποιηθούν και τη συμβολή πολλών ανθρώπων. Έτσι κι 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk5ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk5ppt.pdf


εμείς θα σχεδιάσουμε καινοτόμες λύσεις για το πρόβλημα που 

εντοπίσαμε. Καινοτόμο μπορεί να είναι και κάτι που ήδη υπάρχει, είναι 

παλιό, αλλά το υιοθετεί και το χρησιμοποιεί με νέο τρόπο μια κοινότητα, 

ένα σχολείο, ένας οργανισμός, η κοινωνία. 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ! 

10’ • ΒΙΝΤΕΟ• ΣΥΖΗΤΗΣΗ• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Θεματική: Απορρίμματα 

Παρακολουθούμε το βίντεο (4:14 – 8:23)με τον Ευγένιο Τριβιζά να μιλάει 

για την καινοτομία σε εκδήλωση Tedex.  

Η/ο εκπαιδευτικός ξεκινά τη συζήτηση: Τι έκανε εντύπωση στους μαθητές;  

Συμφωνούν ότι η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση; Μήπως 

χρειάζονται και τα δυο; Συμφωνούν ότι οι καινοτόμες λύσεις μπορεί να 

μην είναι ακριβές ούτε να απαιτούν ακριβή τεχνολογία;  

Τι υλικά χρειάστηκαν για την εφεύρεση της ηλεκτρικής σκούπας και του 

βέλκρο; Σε ποιο πρόβλημα απαντούσαν αυτές οι δυο εφευρέσεις; Οι 

μαθητές καλούνται να θυμηθούν το πρόβλημα για το ανθρακικό 

αποτύπωμα του σχολείου που έχουν διατυπώσει. Συμβουλεύονται τον 

φάκελο εργασίας (ή τα αναρτημένα στον τοίχο χαρτόνια).  

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 

25’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ• ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

«Για την καινοτομία χρειάζεσαι φαντασία και ...σκουπίδια» λέει ο 

Τριβιζάς! Η/ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα από ένα κουτί με 

«σκουπίδια» (ανακυκλώσιμες συσκευασίες κλπ.)  

Οι ομάδες έχουν 15’ να μετατρέψουν τα σκουπίδια σε μια μικρογραφία 

λύσης για το πρόβλημα που διατύπωσαν! 5’ για να φανταστούν κάτι και 

10’ για να το κατασκευάσουν! Όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα!  

Παρουσιάσεις . Αναστοχασμός. Τι μάθαμε για την καινοτομία;(5’) 

Κλείνουμε με 4’ έμπνευσης από τα παραμύθια. Από το παραπάνω βίντεο  

(13:42 – 17.38). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU
https://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU

