


Θεματικός Άξονας Δημιουργώ και Καινοτομώ

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

➢ Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ
➢ STEM/ STEAM

➢ Pομποτική
➢ Επιχειρηματικότητα
➢ Νέες Τεχνολογίες
➢ Γνωριμία με επαγγέλματα



Δεξιότητες

Δεξιότητες Μάθησης: Κριτική σκέψη (Critical thinking) − Επικοινωνία (Communication) − 
Συνεργασία (Collaboration) − Δημιουργικότητα (Creativity).

Δεξιότητες Ζωής: Υπευθυνότητα - Πρωτοβουλία - Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός – 
Παραγωγικότητα - Κοινωνικές Δεξιότητες - Προσαρμοστικότητα − Ανθεκτικότητα − Υπευθυνότητα. 

Δεξιότητες MIT (τεχνολογίας και επιστήμης): Δεξιότητες Μοντελισμού και Προσομοίωσης - 
Πληροφορικός γραμματισμός - Τεχνολογικός γραμματισμός - Δεξιότητες διεπιστημονικής και 
διαθεματικής  χρήσης των νέων τεχνολογιών -Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, 
επικοινωνίας και συνεργασίας.

Δεξιότητες Ζωής: Στρατηγική σκέψη − Επίλυση προβλημάτων − Κατασκευές − Πλάγια σκέψη



Στόχοι
Να είναι ικανοί οι μαθητές να:

➢ αξιοποιήσουν τις πρότερες γνώσεις τους με σκοπό τη δημιουργία χρονικής ακολουθίας για το φαινόμενο του 
κύκλου του νερού

➢ δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες
➢ αναπαραστήσουν τον κύκλο του νερού με το σώμα τους
➢ εκφραστούν δημιουργικά σχεδιάζοντας την κάθε φάση του κύκλου του νερού
➢ κάνουν κατασκευές χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά (ισορροπία, επίλυση προβλημάτων)
➢ πειραματιστούν για να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού
➢ συνεργαστούν για να δημιουργήσουν την μακέτα
➢ προγραμματίσουν το ρομπότ beebot και να σχηματίσουν διαδρομές σχεδιάζοντας τον κύκλο του νερού
➢ αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη του κόσμου και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης, μέσα από τη 

δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας
➢ χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους

Σύνδεση με το Π.Σ. του Νηπιαγωγείου: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Μαθηματικά, Γλώσσα, 
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Τέχνες



Αφόρμηση
Αναζήτηση σημείων στο 

χώρο του σχολείου που 

υπάρχει νερό, καθώς και 
αντικειμένων που το 

περιέχουν.

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 1: Εισαγωγή

Παραμύθια, βιβλία και 
εγκυκλοπαίδειες από 

τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου με θέμα το 

νερό

Μαργαρίτα Σαμουτιάν 
& Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 1: Εισαγωγή

Παρακολούθηση του βίντεο

https://youtu.be/StPobH5ODTw

Επεξεργασία και εκμάθηση του τραγουδιού “Το ποταμάκι”

του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Στέλλα Τάτσιου

https://youtu.be/StPobH5ODTw


Εργαστήριο 1: Εισαγωγή

Ζωγραφική του 

κύκλου του νερού

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 1: Δημιουργία λεξικού

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 1: Δημιουργία λεξικού

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 1: Δημιουργία λεξικού

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 1: Δημιουργία λεξικού

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 2: Ψηφιακά εργαλεία

Χρησιμοποιήσαμε το 

Cmap για να 

δημιουργήσουμε έναν 

εννοιολογικό χάρτη 

και το kidspiration για 

να παίξουμε παιχνίδια

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Αναπαράσταση του 
κύκλου του νερού με 
θεατρικό παιχνίδι

Μαργαρίτα Σαμουτιάν 
& Στέλλα Τάτσιου



Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου



Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου



Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού
Αναπαράσταση του κύκλου του νερού με δημιουργία κώδικα

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για το 
φαινόμενο της τήξης και 

της πήξης

Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για το 
φαινόμενο της τήξης και 

της πήξης

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για την 

τήξη και την πήξη

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για την 

διαλυτότητα

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για την 

άνωση και τη βύθιση

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πειράματα για το 

φαινόμενο της τήξης 

και της πήξης - 

υποθέσεις

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Καταγραφή πίνακα διπλής 

εισόδου
Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού

Πείραμα για τη διαπνοή 

φυτών

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 3: Αφίσα και παζλ

Κατασκευή αφίσας με θέμα 
τον κύκλο του νερού και 

δημιουργία παζλ

και σε ψηφιακή μορφή

https://www.jigsawplanet.co
m/?rc=play&pid=3a37fe925f7

8

Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a37fe925f78
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a37fe925f78
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a37fe925f78


Εργαστήριο 3: Αφίσα και παζλ

Ελένη Τσιργιώτη



Εργαστήριο 3: Αφίσα και παζλ

Ελένη Τσιργιώτη



https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a2402a389
27

Εργαστήριο 3: Αφίσα και παζλ

Ελένη Τσιργιώτη

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a2402a38927
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a2402a38927


Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού
Δημιουργία 

φράγματος

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 3: Ο κύκλος του νερού
Δημιουργία 

φράγματος

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 4: Κατασκευή μακέτας

Δημιουργία 2D και 3D 

μακέτας

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 4: Κατασκευή μακέτας

Δημιουργία 2D και 3D 

μακέτας

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εργαστήριο 5: Ρομποτική
Κωδικοποίηση του κύκλου του νερού με το σώμα

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 5: Ρομποτική

Χρήση της 2D και 3D 

μακέτας και 
προγραμματισμός του 

ρομπότ Beebot

Στέλλα Τάτσιου



Εργαστήριο 5: Ρομποτική
Χρήση της 2D και 3D μακέτας και προγραμματισμός του ρομπότ Beebot

Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Εscape room

https://view.genial.ly/607c08fabb02
d50d32ad4222/interactive-content-

o-kyklos-toy-neroy

Διαμορφωτική Αξιολόγηση

Μαργαρίτα Σαμουτιάν

https://view.genial.ly/607c08fabb02d50d32ad4222/interactive-content-o-kyklos-toy-neroy
https://view.genial.ly/607c08fabb02d50d32ad4222/interactive-content-o-kyklos-toy-neroy
https://view.genial.ly/607c08fabb02d50d32ad4222/interactive-content-o-kyklos-toy-neroy


Προσομοίωση ρομποτικής
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Μαργαρίτα Σαμουτιάν



Αξιολόγηση

1. Τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος από τους 
μαθητές 

2. Καθημερινό ημερολόγιο 
καιρού που θα 
συμπληρώνεται από τα 
παιδιά  

3. Ερωτηματολόγιο προς το 
εκπαιδευτικό προσωπικό 

4. Ηλεκτρονικό 
Ερωτηματολόγιο το οποίο 
απευθύνονταν στους γονείς

Μαργαρίτα Σαμουτιάν & Στέλλα Τάτσιου



Συνεργασίες

- Συνεργασία με 

γονείς 

- Εμπλοκή ειδικού π.

χ. από εταιρεία 

ύδρευσης 

- Συνεργασία με την 

τοπική κοινωνία 



Διάδοση

Η διάχυση του έργου περιλάμβανε:

● τη ψηφιακής παρουσίαση των αποτελεσμάτων
● τη δημιουργία προωθητικού υλικού όπως: δημιουργία παιχνιδιών, 

ψηφιακές αφίσες, κ.α.
● ανακοίνωση σε τοπική εφημερίδα
● ανάρτηση δράσεων στο ιστολόγιο και στις σελίδες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου

https://blogs.sch.gr/nipavlon/

https://www.facebook.com/kindergartenofavlonari

https://blogs.sch.gr/nipavlon/
https://www.facebook.com/kindergartenofavlonari


Διάδοση

Παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος 
που υλοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο 
Αυλωναρίου, από την εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 
Σαμουτιάν, στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με 
τίτλο: "Το STE(A)M και η Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μέσα από τον Κύκλο του Νερού...
ταξιδεύει. 2021 Scientix Campaign!" που 
διοργάνωσε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, κα Παρασκευή 
Φώτη. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν η κ. 
Ντορέττα Αστέρη, Σύμβουλος Α' , Δρ. Ειδικής 
Παιδαγωγικής στο ΙΕΠ και ο κ. Παναγιώτης 
Πήλιουρας, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ενώ 
παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες από 
Πιλοτικά Νηπιαγωγεία του Προγράμματος 
Δεξιοτήτων του ΙΕΠ βασισμένα στο 
εγκεκριμένο  πρόγραμμα. Η νηπιαγωγός 
Μαργαρίτα Σαμουτιάν παρουσίασε και ένα 
βιωματικό εργαστήριο.




