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1Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οι μαθητές καλούνται να αναρωτηθούν

και να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους

σχετικά με τον ρόλο του επιστήμονα

ακολουθώντας την στρατηγική της

ιδεοθύελλας. Ανακαλύπτουν έτσι τον

πολυδιάστατο ρόλο του επιστήμονα και

οικοδομούν το προφίλ του.











2Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ



3Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ
«STEAM, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ»

• Οι μαθητές κατανόησαν πώς εργάζονται οι επιστήμονες και ανακάλυψαν

τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου μετά από συζήτηση και αφού

παρακολούθησαν το παρακάτω βίντεο.

• https://video.link/w/GLQpd

https://video.link/w/GLQpd




• Έπειτα οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και ακολούθησαν τα βήματα της

διερευνητικής επιστημονικής μεθόδου για το άγνωστο περιεχόμενο και

την εσωτερική δομή πέντε σφραγισμένων κιβωτίων.



• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ακολουθώντας τα στάδια της

επιστημονικής μεθόδου, διατύπωσαν υποθέσεις, ώστε να ελέγξουν αν το

πλάτος των φτερών επηρεάζει το μήκος πτήσης ενός χάρτινου

αεροπλάνου. Έπειτα, σχεδίασαν 3 διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων και

πραγματοποίησαν δοκιμαστικές πτήσεις, των οποίων τα αποτελέσματα

κατέγραψαν και παρουσίασαν με τη μορφή διαγράμματος.





4Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ TABOO»

Οι μαθητές, κλήθηκαν σε συγκεκριμένο

χρόνο να αναπαραστήσουν λεκτικά

επιστημονικές έννοιες χωρίς να τις

ονοματίσουν, ώστε να τις βρει η ομάδα

τους και να κερδίσει. 





5Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ», ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

• Οι μαθητές διερεύνησαν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της κλιματικής

αλλαγής. Στη συνέχεια ακολούθησε μια παιγνιώδης δραστηριότητα

εμπνευσμένη από το γνωστό επιτραπέζιο ΣΚΙΤΣΟΜΑΧΙΕΣ. 





6Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που αφορά τη στάση τους

απέναντι στις θετικές επιστήμες μετά το τέλος των εργαστηρίων. 

Αξιολογήθηκαν τυχόν νέες στάσεις που διαμορφώθηκαν. 

• Οι μαθητές σε κύκλο συζήτησαν για την εμπειρία συμμετοχής τους στα

εργαστήρια και εξέφρασαν όλοι την άποψή τους.




