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Περιγραφή του έργου

Στη γειτονιά του ήλιου

Το έργο βασίζεται στη προσέγγιση STEAM και επικεντρώνεται στον 4ο κύκλο των 
εργαστηρίων δεξιοτήτων: «Δημιουργώ και Καινοτομώ». Τα παιδιά των 

συνεργαζόμενων σχολείων, δουλεύοντας μέσω της πλατφόρμας TwinSpace και 
χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία του Web2, θα αναμειχθούν σε ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια και 
την ενίσχυση σημαντικών δεξιοτήτων και τη διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το 
διάστημα, το πλανητικό σύστημα, την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, όπως και τις 

αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση αυτών. 
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# SkillsLabs



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
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3 Δημοτικά Σχολεία
Δ.Σ. Αδριανής- Νικηφόρου Δράμας

Δ.Σ. Γόμφων Τρικάλων

3ο Δ.Σ. Νεάπολης Θεσ/κης

5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70
Κοτζαγιώργη Καλλιόπη

Γκρίμπας Βασίλειος
Δήμου Γεώργιος

Μερεντίτη Ευαγγελία
Πατένταλη Βασιλική

51 μαθητές
Α’ τάξη 7 μαθητές
Γ’ τάξη 9 μαθητές
Δ’ τάξη 11 μαθητές
Ε’ τάξη 7 μαθητές

Στ’ τάξη 17 μαθητές



ΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Εβδομάδα 3 
2η αποστολή: Γράμμα Τ

Δημιουργία και επίλυση κώδικα

Εβδομάδα 2
1η αποστολή: Γράμμα S

Δημιουργία παρουσίασης του 
ηλιακού μας συστήματος 

συνεργατικά 

Εβδομάδα 1
Γνωριμία με

τους συνεργάτες

Εβδομάδα 4 
3η αποστολή: Γράμμα Ε

Συναρμολόγηση υλικών με στόχο 
την μοντελοποίηση κινήσεων 

πλανητών- Δημιουργία Εικονικής 
έκθεσης & βίντεο

Εβδομάδα 6 
5η αποστολή: Γράμμα Μ
Προσομοίωση μεγεθών και 

αποστάσεων μεταξύ πλανητών 

Εβδομάδα 5 
4η αποστολή: Γράμμα Α

Δημιουργία συνεργατικού ποιήματος 
και εικονογράφησή του για τη 

δημιουργία βίντεο
7

Εβδομάδα 7 
Αξιολόγηση-

Διάχυση
αποτελεσμάτων

Τηλεσυνάντηση 
μαθητών



1ο  Εργαστήριο
Γνωριμία με τους συνεργάτες
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1ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τους συνεργάτες

1η δραστηριότητα

“Κανονες e-Safety”

❑ Είδαμε σχετικά βίντεο 
στην τάξη

❑ Συζητήσαμε για την 
ασφαλή πλοήγηση

❑ Δημιουργήσαμε μια 
συνεργατική αφίσα με 
κανόνες ασφαλούς 
πλοήγησης στο padlet
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1ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τους συνεργάτες

2η δραστηριότητα

“Πρώτη γνωριμία”

❑ Συστηθήκαμε ασύγχρονα 
μέσω συζήτησης στο 
twinspace

❑ Τοποθετήσαμε το στίγμα 
του σχολείου μας σε 
χάρτη στο padlet
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1ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τους συνεργάτες

3η δραστηριότητα “Live 
συνάντηση” : Με το εργαλείο 
ahaslides:

❑ Συστηθήκαμε με τους 
συνεργάτες (συννεφόλεξο)

❑ Διερευνήθηκαν η διάθεση, 
οι προτιμήσεις και οι 
προσδοκίες των μαθητών 
και έγινε η προετοιμασία 
για το θέμα

❑ Μοιράστηκαν τα 
γράμματα για τη 
δημιουργία του logo μας 
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Δημιουργία λογότυπου

Κάθε τμήμα δημιούργησε σε συννεφόλεξο το γράμμα της λέξης STEAM που έτυχε στον
τροχό, χρησιμοποιώντας το εργαλείο: wordart (όπου ήταν δυνατό) και το ανέβασε στο
twinspace στη σελίδα: “Το logo μας”. Έπειτα προστέθηκαν τα υπόλοιπα στοιχεία.



1ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τους συνεργάτες

4η δραστηριότητα 
“Ψηφοφορία για το όνομα 
βοηθού- avatar” : 

Με το εργαλείο voki:

❑ Δημιουργήθηκε avatar με 
φωνητικές οδηγίες για 
κάθε αποστολή

❑ Η κάθε τάξη, πρότεινε ένα 
όνομα

❑ Οι προτάσεις τέθηκαν σε 
ψηφοφορία στο 
twinspace
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2ο  Εργαστήριο
Αποστολή για το γράμμα “S”

Από τη λέξη: Science- Φυσικές επιστήμες
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Στόχος αποστολής “S”
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Δημιουργία 
συνεργατικής 

παρουσίασης για τα 
ηλιακά σώματα

Εργαλείο: 
google slides, 

twinboard



2ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “S”

❑ Συγκεντρώσαμε πληροφορίες από 
βίντεο και ιστοσελίδες (wikipedia και 
στην πλατφόρμα «Αίσωπος»)

❑Φιλοτεχνήσαμε τις εικόνες για την 
παρουσίαση
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2ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “S”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
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3ο  Εργαστήριο
Αποστολή για το γράμμα “Τ”

Από τη λέξη: Technology- Τεχνολογία
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Στόχος αποστολής “Τ”
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Ολοκλήρωση μιας 
εικόνας με pixel, μέσω 
ανταλλαγής οδηγιών 

στη γλώσσα του 
υπολογιστή!

Εργαλείο: 
twinspace &
google docs

Κάθε ομάδα μαθητών γνώριζε μόνο 
ένα μέρος της εικόνας και έπρεπε:

1. Να δημιουργήσει έναν 
αλγόριθμο στη γλώσσα του 
υπολογιστή (0, 1)  και να 
αναρτήσει την κωδικοποιημένη 
οδηγία στο twinspace. 

2. Να αποκωδικοποιήσει τον 
αλγόριθμο που έχει 
δημιουργήσει άλλη 
συνεργαζόμενη ομάδα, 
χρωματίζοντας κουτάκια σε 
ένα συνεργατικό έγγραφο. 



3ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “T”

“Αποκωδικοποιήσαμε τις σειρές 
της ομάδας μας”

❑ Κάθε ομάδα πήρε το στοιχείο 
της (μέρος της τελικής 
εικόνας)

❑ Kωδικοποιήσαμε την εικόνα 
σε γλώσσα υπολογιστή (0 , 1)

❑ Αναρτήσαμε τον κώδικά της 
ομάδας μας σε σελίδα στο 
twinspace
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3ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Τ”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Κάθε ομάδα έλυσε τον κώδικα που δημιούργησαν οι 
συνεργάτες σε ένα συνεργατικό έγγραφο goggle docs



4ο  Εργαστήριο
Αποστολή για το γράμμα “Ε”

Από τη λέξη: Engineering- Μηχανική
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Στόχος αποστολής “Ε”
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Δημιουργία εικονικής 
έκθεσης & βίντεο με 

κατασκευές 
κινούμενων ηλιακών 

μοντέλων που 
προσομοιάζουν τις 

κινήσεις των πλανητών

Εργαλεία: 
tricider, 

twinboard, 
emaze και 

movie maker



4ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Ε”

Στο εργαλείο tricider οι μαθητές:
❑κατέθεσαν τις ιδέες τους για τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
και για τον τρόπο 
συναρμολόγησης, 

❑επιχειρηματολόγησαν και 
❑ψήφισαν ώστε να 

συναποφασίσουν τον τρόπο 
κατασκευής ενός μοντέλου που να 
προσομοιάζει σωστά τις κινήσεις 
των πλανητών γύρω από τον ήλιο. 
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4ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Ε”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:
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Κάθε ομάδα κατασκεύασε το ηλιακό της σύστημα, το 
βιντεοσκόπησε και ανέβασε το βίντεο σε εικονική έκθεση στο 
emaze.

Τα βίντεο ενώθηκαν στο 
movie maker και η 
έκθεση δημοσιεύτηκε στο 
YouTube. 



2η Τηλεσυνάντηση μαθητών

❑ Παρουσίαση ηλιακών συστημάτων 3ης αποστολής,
❑ Συμφωνία για τη μελωδία του τραγουδιού της αποστολής Α
❑ Παιχνίδι escape room (εργαλείο: google slides)
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ΣΤΟΧΟΣ:  να ξεφύγουμε από ένα εικονικό δωμάτιο και να 
βοηθήσουμε ένα διαστημόπλοιο με χαλασμένο σύστημα 
πλοήγησης να γυρίσει πίσω στο διαστημικό σταθμό Κένεντι.



5ο  Εργαστήριο
Αποστολή για το γράμμα “Α”

Από τη λέξη: Art- Τέχνη
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Στόχος αποστολής “Α”
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Συνεργατική σύνθεση 
μουσικού κομματιού 
& δημιουργία βίντεο 
του τραγουδιού με 

εικόνα και ήχο 

Εργαλεία: 
twinboard, 
εφαρμογή 

ηχογράφησης 
και movie 

maker



5ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Α”

Οι μαθητές κάθε σχολείου:

❏ έγραψαν ένα μέρος από τους στίχους ενός 
συνεργατικού τραγουδιού

❏ κατασκεύασαν ζωγραφιές, πίνακες, πόστερ 
❏ τραγούδησαν, ηχογράφησαν και ανήρτησαν 

το τραγούδι
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5ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Α”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Μόλις ολοκληρώθηκε η δουλειά από όλους τους συμμετέχοντες, έγινε η τελική 
επεξεργασία του τραγουδιού,η δημιουργία του τελικού video (ανάρτηση στο youtube).



6ο  Εργαστήριο
Αποστολή για το γράμμα “Μ”

Από τη λέξη: Mathematics- Μαθηματικά
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Στόχος αποστολής “Μ”
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Προσομοίωση του 
ηλιακού μας 

συστήματος στον 
υπολογιστή και στο 
χώρο (μετρήσεις σε 

κλίμακα)

Εργαλεία: 
google sheets, 

Genially, 
twinboard



6ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “M”

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων (Δ , Ε , 
Στ΄ τάξεων) συμπλήρωσαν, σε ένα 
συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο 
google, τον πίνακα με τις αποστάσεις 
των πλανητών από τον ήλιο, 
υπολογίζοντας την απόσταση με 
εκτίμηση και κλίμακα:
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❏ 1: 10.000.000 (για την προσομοίωση στον χώρο)
❏ 1: 100.000.000 (για την προσομοίωση στον υπολογιστή)



6ο Εργαστήριο: Αποστολή για το γράμμα “Μ”

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του πίνακα:

❏ οι μεγάλοι μαθητές (Δ , Ε , Στ΄ τάξεων) 
μοντελοποίησαν το ηλιακό μας σύστημα 
στον υπολογιστή (εργαλείο genilly), 

❏ οι μικροί μαθητές (Α , Γ  τάξεων) 
μοντελοποίησαν το ηλιακό μας σύστημα 
στο χώρο χρησιμοποιώντας απλά υλικά 
και τοποθετώντας τους πλανήτες στη 
σωστή απόσταση από τον ήλιο
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7ο  Εργαστήριο
Αξιολόγηση- Διάχυση
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Ανασκόπηση 
εννοιολογικού 

χάρτη

coggle

Αρθρογραφία από μαθητές 
για δημοσίευση στο περιοδικό του 

έργου 

School press

Αξιολόγηση μαθητών μέσω κουίζ 

kahoot

Αξιολόγηση 

έργου από 

τους μαθητές

Google forms

Αξιολόγηση 

έργου από 

τους εκπ/κούς

Google forms

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση



YouTube
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Ομάδες 
viber & 

facebook

Άρθρα στο schΙστοσελίδες σχολείων

ΔιάχυσηΔιάχυση

Τοπικές εφημερίδες


