
   

45’ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Έντονος-χαλαρός ρυθμός-

υψηλός βαθμός ενέργειας 

• Παιχνίδι με τα απίθανα 

αντικείμενα 

• Έμπνευση από  

εφαρμοσμένα 

παραδείγματα καινοτόμων 

λύσεων μείωσης 

ανθρακικού αποτυπώματος 

• Οριστικοποίηση της ιδέας 

προς υλοποίηση  

• Παρουσίαση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Κριτική σκέψη, 

οργανωσιακή σκέψη 

• Φαντασία 

• Δημιουργικότητα 

• Επίλυση προβλήματος 

• Αξιοποίηση της θεωρίας σε 

πράξη 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
ΤΑ 3Π: ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 7  

ΣΚΕΨΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ! 

15’• ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΕΜΠΝΕΥΣΗ• ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Η/ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι θα δείξει 5 ...παράλογα 

αντικείμενα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρατηρήσει καλά το αντικείμενο 

που της αναλογεί και να σκεφτεί, στη συνέχεια, πώς θα το «πουλήσει» στο 

κοινό. 

Πρώτα παρατηρούμε καλά τα αντικείμενα. (Ενθαρρύνεται το γέλιο! Δεν 

υπάρχει δημιουργικότητα και καινοτομία χωρίς χιούμορ και ανοιχτή 

διάθεση.) 

Στη συνέχεια οι ομάδες έχουν 5’ να σκεφτούν πώς θα πουλήσουν το 

αντικείμενό τους στους άλλους. Σε τι χρησιμεύει; Τι πλεονεκτήματα έχει; 

Πρέπει να σκεφτούν και πάλι έξω από τα κουτάκια! Οι ομάδες πρέπει να 

δουλέψουν γρήγορα, να συντονίσουν τις ιδέες, ένας αναλαμβάνει 

«διαφημιστής» που θα εκπροσωπήσει την ομάδα στην ολομέλεια. 

«Τέλος χρόνου» στα 5’  Ακολουθούν τα «διαφημιστικά» των ομάδων 

(2΄παρουσίαση για κάθε ομάδα). 

Πώς τα πήγαμε;  

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ! 

10’ • ΒΙΝΤΕΟ• ΣΥΖΗΤΗΣΗ• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Θεματική: Διατροφή-πόροι 

Mία φυτική κυρίως διατροφή, με περιορισμένη κατανάλωση κρέατος, 

είναι και μία διατροφή συμβατή με την προστασία του κλίματος. Το ¼ των 

αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την παραγωγή και κατανάλωση 

κρέατος.  

Ποιες ιδέες θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για να εξαφανίσουμε το 

κρυμμένο κρέας από το κολατσιό μας στο σχολείο (αλλαντικά π.χ.) αλλά 

και τα έτοιμα, βιομηχανοποιημένα σνακ, προς όφελος μιας φυτικής 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk7ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk7ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_dk7ppt.pdf


διατροφής; Ποιες λύσεις ανακαλεί η λέξη «μικρολαχανικά;». Ιδεοθύελλα-

συζήτηση. 

Προβολή του βίντεο (διάρκειας 2’) με το παράδειγμα από το 2ο 

Πειραματικό γυμνάσιο Κιλκίς. Πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την 

ιδέα των μικρολαχανικών για μια μεταφορά στα δικά μας δεδομένα; 

Αν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να δείτε και ένα ακόμη σύντομο βίντεο  (2’) 

με το παράδειγμα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

Θεσσαλονίκης.  

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 

20’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Επισκεπτόμαστε ξανά τη διατύπωση του προβλήματος και τις ιδέες μας.  

Υπάρχει κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε είτε στη διατύπωση του 

προβλήματος είτε στις ιδέες μας ως αποτέλεσμα όλων αυτών των 

παραδειγμάτων που είδαμε στα τελευταία μαθήματα;  

Τώρα πια είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε το ‘πρωτότυπο’ της λύσης 

μας, να ζητήσουμε τη γνώμη των συμμαθητών μας (ιδανικά από αυτούς 

που πήραμε συνέντευξη), να το βελτιώσουμε και να δοκιμάσουμε την 

εφαρμογή στο σχολείο. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9P1NPEzQpj8
https://www.youtube.com/watch?v=KEuwPJXxl2Y

