
   

45’ ΒΙΝΤΕΟ, POST IT, ΨΑΛΙΔΙΑ, ΚΟΛΛΕΣ 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Χαλαρός ρυθμός- υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης 

• Παιχνίδι από το φύλλο 

εργασίας 

• Έμπνευση από  

εφαρμοσμένα 

παραδείγματα καινοτόμων 

λύσεων μείωσης 

ανθρακικού αποτυπώματος 

• Κατασκευή  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Κριτική σκέψη 

• Φαντασία 

• Δημιουργία/κατασκευή 

• Επίλυση προβλήματος 

• Αξιοποίηση της θεωρίας σε 

πράξη 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 6  

ΣΚΕΨΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ! 

15’• ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η/ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές από ένα φύλλο εργασίας. Θα 

χρειαστούν μολύβι και γόμα.  

Μπορούν να ενώσουν τις 9 τελείες χωρίς να σηκώσουν καθόλου το μολύβι 

από το χαρτί και χωρίς να κάνουν περισσότερες από 4 ευθείες γραμμές;  

Αφήνουμε χρόνο για πειραματισμούς, γράψε-σβήσε. Τα κατάφερε κανείς; 

Μπορεί να δείξει την πορεία του μολυβιού του;  

Η μόνη περίπτωση για να το πετύχουμε είναι να σκεφτούμε έξω από το 

κουτί! Η γραμμή μας πρέπει να φύγει έξω από το τετράγωνο πλαίσιο που 

σχηματίζουν νοητά οι τελείες. Όπως στην εικόνα. Από αυτή την άσκηση 

προέρχεται η έκφραση «σκέφτομαι έξω από το κουτί». Στα αγγλικά: out of 

the box thinking. 

Η καινοτομία προϋποθέτει σκέψη έξω από το κουτί. Πρέπει, δηλαδή,  να 

δραπετεύουμε από τις φυλακές που φτιάχνει το ίδιο μας το μυαλό! Δεν 

είναι εύκολο γιατί οι «φυλακές» είναι χρήσιμες. Μας βοηθάνε να 

επιβιώνουμε, μας δείχνουν τον δρόμο που έχουμε διανύσει και είναι 

ασφαλής. Αλλά για να ανοίξουμε νέους δρόμους, πρέπει να τολμήσουμε 

και μάλιστα να κάνουμε λάθη.  

Σήμερα, θα βαθμολογήσουμε με άριστα την ομάδα που θα κάνει 

τα…περισσότερα λάθη! 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ! 

5’ • ΒΙΝΤΕΟ• ΣΥΖΗΤΗΣΗ• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Θεματική: Πράσινο-νερό 

Προβάλλεται το βίντεο (1:60)με το παράδειγμα της οικολογικής 

πιατοθήκης που επινόησαν μαθητές της Γεωργικής Σχολής Θεσ/νίκης.  

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk6outofthebox.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk6outoftheboxsolution.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=U8oz3y-sc6U


Ποιο πρόβλημα λύνει η πιατοθήκη; Πόσο προσιτά, από οικονομική 

άποψη, είναι τα υλικά κατασκευής; Σε ποια αρχή της Φυσικής βασίζεται η 

ιδέα; 

Μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν το ανάλογο αυτής της λύσης για ένα 

σχολείο; (Πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το νερό που χύνεται, π.χ. από 

τις βρύσες του σχολείου για το πότισμα του πρασίνου;) Υπενθυμίζουμε ότι 

μένουμε στο θέμα μας, στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του 

σχολείου. Το πράσινο είναι απορρυπαντής του αέρα και ρυθμίζει το 

μικροκλίμα.  

Τι μας διδάσκει γενικότερα αυτό το παράδειγμα;  

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 

25’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ• ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Όπως και στο προηγούμενο μάθημα, κάθε ομάδα παίρνει το κουτί της με 

τα υλικά, φαντάζεται, σχεδιάζει και κατασκευάζει κάτι που θα συμβάλλει 

στην επίλυση του προβλήματος που έχει διατυπώσει. 

Μπορούν να φτιάξουν κάτι όλοι μαζί που να είναι εμπνευσμένο από το 

παράδειγμα που είδαμε; Λάθη επιτρέπονται και επιβραβεύονται! Αλλά 

θέλουμε μια καλή ιδέα και μια καλή εκτέλεση σε ελάχιστο χρόνο! 

 


