
 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

 

 Συγγραφέας/Συντάκτης: Ραουνά Μαρία / Χατζηττοφή Παναγιώτα 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών 

Χώρα: Κύπρος 

Γλώσσα: Ελληνική 

 

 

Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Γεωγραφία 

Ενότητα / Τίτλος Μαθήματος Κεφάλαιο 5 - Εισαγωγή στην Ευρώπη 

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Δημοτικό 

Τάξη Ε΄ Τάξη 

Διάρκεια 5 Χ 80΄ 

Περιγραφή   Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο οι μαθητές/μαθήτριες να εισαχθούν στην ενότητα Ευρώπη και να  

γνωρίσουν τα βασικά γεωγραφικά και πολιτικά της στοιχεία, να γνωρίσουν τα φυσικά και 

κλιματολογικά χαρακτηριστικά της, να γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους για τη βιομηχανική, 

κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη και να μάθουν τα εισαγωγικά στοιχεία για την Ε.Ε. 

(Σύντομο ιστορικό- εγκαθίδρυση, χώρες μέλη) και τη σχέση της Κύπρου με την Ευρώπη.  

 

Φιλοξενείτε (URL):  http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=363 
 

 

 

 

  

http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=363


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα:  Γεωγραφία – Εισαγωγή στην Ευρώπη                                                           Επίπεδο/Τάξη: Ε΄ 

Δημοτικού 

Ψηφιακά εργαλεία 

(δυνατότητες) 
- Internet access 

- Mahara 

- My Learning (Journals) 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα 

Υπό Έμφαση 

Συνεργασία και Επικοινωνία 

1. Αλληλεπίδραση, συνεργασία και 

κοινοποίηση με τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 

εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω 

ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων. 

2. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών 

και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, 

αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και μεθόδων. 

3. Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (project) 

για την παραγωγή αυθεντικών έργων ή για 

την επίλυση προβλημάτων. 

Δημιουργικότητα και Καινοτομία 

1. Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με 

καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο. 

2. Δημιουργία αυθεντικού έργου ως μέσο 

έκφρασης 

Πληροφοριακός Γραμματισμός 

1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 

2. Αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριακών 

πηγών και εργαλείων, με βάση την 

καταλληλόλητα για το σχετικό έργο. 

3. Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, 

αξιολόγηση, σύνθεση  και ηθική χρήση 

πληροφοριών από ποικιλία πηγών και 

μέσων. 

4. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση 

νέας γνώσης. 

Αναδυόμενες 
1. Ψηφιακές Δεξιότητες 

2. Αυτόνομη μάθηση 

3. Κριτική σκέψη 

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 

πρόγραμμα) 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τα βασικά 

γεωγραφικά στοιχεία (π.χ. θέση Ευρώπης, σύνορα, 

οροσειρές, θάλασσα, ποτάμια) και πολιτικά 

στοιχεία (π.χ. πληθυσμός, θρησκείες, ονόματα 

χωρών / πρωτεύουσες, ώρα) της Ευρώπης. 

2. Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τα φυσικά 

και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης. 

3. Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τις βασικές 

παραμέτρους για τη βιομηχανική, κοινωνική και 

πολιτιστική της ανάπτυξη. 

 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 

- Ερωτηματολόγια Google Form για την Ευρώπη. 

- Ιστολόγιο για την ενότητα Ευρώπη. 

- «Παιχνίδια Κλίματος» για την Ευρώπη. 

- Άβαταρ-παρουσιαστή δελτίου καιρού. 

- Παρουσίαση για την Ανάπτυξη της Ευρώπης 

- Αυτοαξιολόγηση. 

- Ανατροφοδότηση – Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό. 

- Αξιολόγηση από συμμαθητές/συμμαθήτριες. 

- Ημερολόγιο «Η Μάθησή μου» για την ενότητα 

«Εισαγωγή στην Ευρώπη». 

- Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων (ePortfolio) για 

την ενότητα «Εισαγωγή στην Ευρώπη». 

 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές προς 

τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

- Να επιλύσουν φύλλα εργασίας για την ενότητα Ευρώπη. 

- Να διερευνήσουν ομαδικά για τα γεωγραφικά, πολιτικά και 

πολιτιστικά στοιχεία της Ευρώπης. 

- Να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για την 

Ευρώπη (google forms). 

- Να δημιουργήσουν ιστολόγιο για την ενότητα Ευρώπη. 

- Να δημιουργήσουν «Παιχνίδια Κλίματος» για την Ευρώπη. 

- Να δημιουργήσουν λεκτικό περιεχόμενο δελτίου καιρού για 

τις περιοχές της Ευρώπης. 

- Να δημιουργήσουν άβαταρ-παρουσιαστή δελτίου καιρού 

για τις περιοχές της Ευρώπης. 

- Να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις σε forum. 

- Να συμμετέχουν σε διαδικτυακό debate 

- Να δημιουργήσουν παρουσίαση για την ανάπτυξη της 

Ευρώπης. 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

ATS2020 LD Μικροεπίπεδο, «Η μάθησή μου» και αξιολόγηση 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ΜΑΘΗΜΑ 1 

Δραστηριότητα 1: 

Εισαγωγή στην 

Ενότητα 

Καταχώρηση 

Ημερολογίου «Η 

Μάθησή μου» 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

αναγνωρίσο

υν βασικές 

ανάγκες για 

μάθηση με 

βάση την 

προ 

υπάρχουσα 

γνώση. 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

καθορίσουν 

στόχους για 

κατάκτησή 

τους και να 

αναπτύξουν 

στρατηγική 

για την 

επίτευξή 

τους. 

 

 

Εργασία 1.1:  

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

αναφορικά με τους υπό 

έμφαση στόχους της 

ενότητας. 

Ειδικότερα, ενημερώνει 

τους μαθητές/μαθήτριες 

ότι στόχος της ενότητας 

είναι να τους εισαγάγει 

στην Ευρώπη, ώστε: 

 Να διδαχθούν τα 

βασικά γεωγραφικά 

στοιχεία (θέση, 

σύνορα, οροσειρές, 

θάλασσες, ποτάμια) 

και πολιτικά στοιχεία 

(πληθυσμός, 

θρησκείες, ονόματα 

χωρών/πρωτεύουσες, 

ωρα) της Ευρώπης 

γενικότερα.  

 Να γνωρίσουν τα 

φυσικά και 

κλιματολογικά 

- Η εκπαιδευτικός 

ετοιμάζει το μάθημα 

(οδηγίες, 

παρουσιάσεις, 

google forms) στο 

Mahara. 

 

- Η εκπαιδευτικός  

ενημερώνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τους στόχους της 

ενότητας. 

- Η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

να συμπληρώσουν το 

ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου». 

 

- Mahara 

- Ημερολόγιο 

«Η 

Μάθησή 

μου». 
 

- Ατομική 

Εργασία 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

συμπληρώ

σουν στο 

ημερολόγι

ο «Η 

Μάθησή 

μου» τη 

προηγούμε

νη τους 

γνώση για 

την 

Ευρώπη, 

τους 

στόχους 

τους και 

την 

στρατηγικ

ή, δηλαδή 

τον τρόπο 

με τον 

οποίο θα 

εργαστούν 

ώστε να 

επιτύχουν 

τους 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

 

 

 

 

 

χαρακτηριστικά της 

Ευρώπης.  

 Να γνωρίσουν βασικές 

παραμέτρους για τη 

βιομηχανική, 

κοινωνική και 

πολιτιστική της 

ανάπτυξη. 

Εργασία 1.2: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου» και να 

σημειώσουν στην ενότητα 

«Προηγούμενη Γνώση» 
τι γνωρίζουν ήδη για την 

Ευρώπη; 

Στη συνέχεια καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

σημειώσουν στην ενότητα 

«Στόχοι» τι δεν ξέρουν 

και θα ήθελαν να μάθουν 

για την Ευρώπη και στην 

ενότητα «Στρατηγικές» 

να σημειώσουν πως θα 

ήθελαν να εργαστούν σε 

αυτή την ενότητα, κατά 

στόχους 

τους. 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

κύριο λόγο; Ατομικά, 

ζευγάρια ή ομαδικά; 

Δραστηριότητα 2: 

Ας Αρχίσουμε … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωσιολογικο

ί Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

αναγνωρίζου

ν και να 

γνωρίσουν 

πολιτιστικά 

στοιχεία της 

Ευρώπης. 

 Εργασία 2.1:  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

παρακολουθήσουν στο 

Mahara το βίντεο με 

τίτλο  «Ευρωπαϊκές 

Πρωτεύουσες»  και να 

αναρτήσουν 

στο φόρουμ ποιες χώρες 

και μνημεία έχουν 

αναγνωρίσει ή ξεχωρίσει 

μέσα από αυτό. 

Η εκπαιδευτικός 

σημειώνει, παράλληλα, ότι 

θα πρέπει να  μοιραστούν 

μεταξύ τους πιθανές δικές 

τους προσωπικές 

αναμνήσεις  από κάποιες 

από αυτές τις 

πόλεις/πρωτεύουσες 

καθώς και συναισθήματα 

που πιθανόν να τους έχει 

προκαλέσει το βίντεο, 

ακόμα και η μουσική του.  

 

 

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη 

δραστηριότητα που 

θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν. 

- Η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 

- Η εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη 

συζήτηση. 

 

- Mahara 

- Βίντεο – 

αφόρμηση  

«Ευρωπαϊκ

ές 

Πρωτεύουσ

ες»   

- Forum 

(συζήτηση) 

- Ατομική 

εργασία 

- Ομαδική 

συζήτηση 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

γράψουν 

στο 

φόρουμ 

Ευρωπαϊκ

ές χώρες 

και 

ευρωπαϊκά 

μνημεία 

και να 

μοιραστού

ν δικές 

τους 

προσωπικέ

ς 

αναμνήσει

ς και 

συναισθήμ

ατα από 

κάποιες 

από αυτές 

τις πόλεις / 

πρωτεύου

σες. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY
https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY
http://mahara.ats2020.eu/interaction/forum/topic.php?id=295
https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY
https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY
https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY
https://www.youtube.com/watch?v=ksq6w5VLRKY


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 3: 

Ας Γνωρίσουμε 

λοιπόν την 

Ευρώπη 

καλύτερα! 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

γνωρίσουν 

τα βασικά 

γεωγραφικά 

στοιχεία (π.χ. 

θέση 

Ευρώπης, 

σύνορα, 

οροσειρές, 

θάλασσα, 

ποτάμια) και 

πολιτικά 

στοιχεία (π.χ. 

πληθυσμός, 

θρησκείες, 

ονόματα 

χωρών / 

πρωτεύουσες

, ώρα) της 

Ευρώπης. 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

γνωρίσουν 

φυσικά και 

κλιματολογικ

ά 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Συνεργασία & 

Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

αλληλοεπιδ

ρούν, να 

συνεργάζοντ

αι και να 

κοινοποιούν 

με τους/τις 

συμμαθητές/

συμμαθήτρι

ες, τους/τις 

εκπαιδευτικ

ούς ή και 

άλλους, 

μέσω 

ποικιλίας 

εργαλείων 

και 

ηλεκτρονικ

ών 

περιβαλλόντ

ων 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες 

μεταδίδουν 

Εργασία 3.1:  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

παρακολουθήσουν την 

παρουσίαση «Ευρώπη – 

Η Γηραιά Ήπειρος » και 

να εργαστούν ομαδικά και 

συνεργατικά.  

Ειδικότερα, η 

εκπαιδευτικός καλεί τα 

μέλη κάθε ομάδας να  

επικεντρωθούν στις 

αντίστοιχες σελίδες που 

έχει καθορίσει, όπως 

φαίνεται, παρακάτω, για 

κάθε ομάδα: 

Ομάδα 1: Σελίδες 1-13 

Ομάδα 2: Σελίδες 14-21 

Ομάδα 3: Σελίδες 22-52 

Ομάδα 4: Σελίδες 53- 67 

Και ζητά από κάθε ομάδα 

να γράψει 10 

ερωτήσεις  (πολλαπλής 

επιλογής ή σύντομης 

απάντησης) προς τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη 

δραστηριότητα που 

θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν. 

- Η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 

- Η εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη 

διαδικασία όπου 

χρειάζεται. 

-  

- Mahara 

- Παρουσίασ

η για την 

Ευρώπη 

«Ευρώπη – 

Η Γηραιά 

Ήπειρος »  
- Google 

Forms 

- Ερωτηματο

λόγιο 

«Αυτοαξιολ

όγηση 

Κουίζ 

Ομάδων». 

- Ομαδική 

εργασία 

(συνεργασία

σε ομάδες) 

- Να 

ετοιμάσει 

η κάθε 

ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

ένα google 

forms με 

ερωτήσεις 

πολλαπλής 

επιλογής, 

αναφορικά 

με τα 

γεωγραφικ

ά στοιχεία 

της 

Ευρώπης. 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αξιολογήσ

ουν το 

περιεχόμε

νο του 

ερωτηματ

ολογίου 

που 

δημιούργη

σαν. 

Αυτοαξιολό

γηση ως 

προς το 

περιεχόμενο 

του 

ερωτηματολ

ογίου. 

 

 

http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-932644/
http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-932644/
http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-932644/
http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-932644/
http://www.authorstream.com/Presentation/gregzer-932644/


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 

χαρακτηριστι

κά της 

Ευρώπης. 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

γνωρίσουν 

βασικές 

παραμέτρους 

για τη 

βιομηχανική, 

κοινωνική 

και 

πολιτιστική 

ανάπτυξη. 

 

 

αποτελεσμα

τικά 

πληροφορίε

ς και ιδέες 

σε 

πολλαπλά 

ακροατήρια, 

αξιοποιώντα

ς ποικιλία 

μέσων και 

μεθόδων. 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες 

συμμετέχου

ν σε 

ομαδικές 

εργασίες 

(project) για 

την 

παραγωγή 

αυθεντικών 

έργων ή για 

την επίλυση 

προβλημάτω

ν. 

 

 

τους με βάση τις σελίδες 

που έχουν μελετήσει.  

Οι ερωτήσεις θα 

δημιουργηθούν στο 

Google Forms. 

Ομάδα 1 

Ομάδα 2 

Ομάδα 3 

Ομάδα 4 

Εργασία 3.2:  

Αφού ολοκληρωθούν τα 

ερωτηματολόγια, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

απαντήσουν στις 

ερωτήσεις των άλλων 

ομάδων. 

Εργασία 3.3:  

Τέλος, η εκπαιδευτικός 

καλεί τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

αξιολογήσουν το 

περιεχόμενο του 

ερωτηματολογίου που 

έφτιαξαν, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezn0woQu8MrT-ECR8NmdL1Y79lIasCTV-gROoZ0s3XxCO_cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4O80qwEOzeCLirh34P7v-8F_YILqCwniYPv65f4T9ntIXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9s4NOfv_Hw8FVEUn9ebsOq-FdtbGbngpU8FcmWntRW39bWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNRHNk7uqskFqVfBqZTvw9NERlXzdiPtxhuZJxCDd-GnRmA/viewform


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 

συμπληρώνοντας το 

αξιολογικό εργαλείο 

«Αυτοαξιολόγηση Κουίζ 

Ομάδων». 

Δραστηριότητα 4: 

«Ιστολόγιο για την 

Ευρώπη» 

 

 
  Εργασία 4.1:  

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει ότι μια από τις 

δραστηριότητες που θα 

πρέπει να 

πραγματοποιήσουν οι 

μαθητές/μαθήτριες, στο 

πλαίσιο της ενότητας, θα 

είναι η δόμηση ενός 

«Ιστολόγιο για την 

Ευρώπη», εφόσον όλα τα 

επόμενα μαθήματα της 

Γεωγραφίας θα είναι για 

τις χώρες της Ευρώπης.  

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει ότι στην κύρια 

σελίδα θα γίνονται 

αναρτήσεις, οι οποίες θα 

πρέπει να σχετίζονται  με 

την περίληψη/κύρια 

στοιχεία του μαθήματος 

και ότι κάθε ομάδα θα έχει 

τη δική της σελίδα μέσα 

στο ιστολόγιο, για να 

κάνει τις αναρτήσεις των 

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για το «Ιστολόγιο 

για την Ευρώπη», 
που θα 

δημιουργήσουν και 

τους παραπέμπει  

στο 

http://europelympia

class5.blogspot.com.

cy/ για να γνωρίσουν 

το ιστολόγιο που θα 

δημιουργήσουν. 

 

- Mahara 

- Ιστολόγιο 

«Ιστολόγιο 

για την 

Ευρώπη» 

- Ενημέρωση 

από 

εκπαιδευτικ

ό στην 

ολομέλεια 

της τάξης. 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

περιηγηθο

ύν στο 

ιστολόγιο, 

το οποίο 

θα 

δημιουργή

σουν σε 

αυτή την 

ενότητα. 

 

 

http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 

ψηφιακών / δημιουργικών 

εργασιών που θα 

προκύπτουν από τα 

διάφορα μαθήματα.  

Δραστηριότητα 5: 

Παιχνίδι για την 

Ευρώπη 

 

 
 Εργασία 5.1:  

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες  ότι 

στη σελίδα του 

μαθήματος, στο Mahara, 

υπάρχει ένα παιχνίδι, 

σχετικά με τον εντοπισμό 

χωρών της Ευρώπης στο 

χάρτη και ότι μπορούν, 

όποτε θέλουν να παίξουν 

και να εξασκηθούν σε 

αυτό, είτε ατομικά είτε 

ομαδικά. 

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για το παιχνίδι. 

 

- Mahara 

- Παιχνίδι 

Ευρώπη: 

Χώρες - 

Map Quiz 

Games 

- Ατομική ή 

ομαδική 

δραστηριότ

ητα στον 

ελεύθερο 

τους χρόνο. 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

μέσω της 

διαδικασία

ς του 

παιχνιδιού 

να 

ψυχαγωγο

ύνται και 

να 

εντοπίζουν 

τις χώρες 

της 

Ευρώπης. 

 

 

Δραστηριότητα 6: 

Καταχώρηση 

Μάθησης 

 

 
Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

αξιολογήσο

υν τη 

διαδικασία 

και τα 

Εργασία 6.1:  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους μαθητές/μαθήτριες 

να πάνε στο ημερολόγιο 

«Η Μάθησή μου» και να 

προσθέσουν στο πεδίο 

«Τεκμήρια» το 

ερωτηματολόγιο της 

ομάδας τους (σύνδεσμος ή 

κωδικός- embed)  

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη καταχώρηση 

στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου» και να 

αυτοαξιολογηθούν 

ως προς την 

ικανότητά τους για 

- Mahara 

- Ημερολόγιο 

«Η 

Μάθησή 

μου». 

- Ερωτηματο

λόγιο 

αυτοαξιολόγ

ησης στο 

Drive 

 - Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αναπτύξου

ν την 

ικανότητα 

να 

αξιολογού

ν την 

ικανότητα 

Αυτοαξιολό

γηση για 

την 

ικανότητα 

τους να 

συνεργάζοντ

αι και να 

επικοινωνού

ν.  

http://online.seterra.com/el/vgp/3007
http://online.seterra.com/el/vgp/3007
http://online.seterra.com/el/vgp/3007
http://online.seterra.com/el/vgp/3007


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματ

α / προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 

αποτελέσμα

τα και να 

παρέχουν 

αποδεικτικά 

στοιχεία για 

τα 

επιτεύγματά 

τους. 

 

Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο Drive και να 

συμπληρώσουν το δικό 

τους πίνακα 

αυτοαξιολόγησης. 

 Στη συνέχεια, τους/τις 

καλεί να πάνε στο 

ημερολόγιο «Η Μάθησή 

μου» και στο πεδίο 

«Αυτοαξιολόγηση» να 

δώσουν το σύνδεσμο του 

δικού τους πίνακα 

αυτοαξιολόγησης στο 

Drive 

 

 

 

 

 

συνεργασία και 

επικοινωνία. 

 

τους να 

συνεργάζο

νται και να 

επικοινων

ούν 

αποτελεσμ

ατικά. 

 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ΜΑΘΗΜΑ 2 

Δραστηριότητα 1: 

Το κλίμα της 

Ευρώπης 
 

 

 

 

 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

διδαχθούν τα 

βασικά 

γεωγραφικά 

(θέση, 

σύνορα, 

οροσειρές, 

θάλασσες, 

ποτάμια). 

- Οι 

μαθητές/μαθ

ήτριες να 

γνωρίσουν 

τα φυσικά 

και 

κλιματολογικ

ά 

χαρακτηριστι

κά της 

Ευρώπης.  

 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Συνεργασία  

& Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες 

μεταδίδουν 

αποτελεσματι

κά 

πληροφορίες 

και ιδέες σε 

πολλαπλά 

ακροατήρια, 

αξιοποιώντας 

ποικιλία 

μέσων και 

μεθόδων. 

 

 

 

 

 

 

Εργασία 1.1: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

παρακολουθήσουν στο 

Mahara το βίντεο με τίτλο  

«Το Κλίμα της 

Ευρώπης» και αφού 

μελετήσουν το 

γεωμορφολογικό χάρτη 

της Ευρώπης: http://e-

geografia.eduportal.gr/m

aps/map_europe_1/map_

europe1.html να 

αναρτήσουν στο φόρουμ 

τα συμπεράσματα τους 

αναφορικά με τις 

παρατηρήσεις τους σε 

σχέση με τη διαμόρφωση 

του εδάφους της Ευρώπης. 

 

 

 

 

- Η εκπαιδευτικός να 

ετοιμάσει το 

μάθημα (οδηγίες, 

παρουσιάσεις, 

βίντεο, 

γεωμορφολογικό 

χάρτη) στο 

Mahara. 

 

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη 

δραστηριότητα που 

θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν. 

- Η εκπαιδευτικός  

να κατευθύνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 

- Η εκπαιδευτικός να 

διευκολύνει τη 

συζήτηση. 

 

 

- Mahara 

- Εισαγωγικό 

Βίντεο «Το 

Κλίμα της 

Ευρώπης» 

- Γεωμορφολ

ογικός 

χάρτης της 

Ευρώπης  

http://e-

geografia.e

duportal.gr

/maps/map

_europe_1/

map_europ

e1.html 

- Forum 

(συζήτηση) 

- Ατομική 

εργασία 

- Ομαδική 

συζήτηση 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

γράψουν 

στο 

φόρουμ 

παρατηρή

σεις για τη 

διαμόρφω

ση του 

εδάφους 

της 

ηπείρου. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
https://www.youtube.com/watch?v=f83RG99SUfk
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html
http://e-geografia.eduportal.gr/maps/map_europe_1/map_europe1.html


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 2: 

Σε δυάδες! 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μα

θήτριες να 

διδαχθούν 

τα βασικά 

γεωγραφικ

ά (θέση, 

σύνορα, 

οροσειρές, 

θάλασσες, 

ποτάμια). 

- Οι 

μαθητές/μα

θήτριες να 

γνωρίσουν 

τα φυσικά 

και 

κλιματολογ

ικά 

χαρακτηρισ

τικά της 

Ευρώπης.  

 

 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Συνεργασία  

& Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

αλληλοεπιδρο

ύν, να 

συνεργάζοντα

ι και να 

κοινοποιούν 

με τους/τις 

συμμαθητές/σ

υμμαθήτριες, 

τους/τις 

εκπαιδευτικο

ύς ή και 

άλλους, μέσω 

ποικιλίας 

εργαλείων 

και 

ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντ

ων 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες 

συμμετέχουν 

σε ομαδικές 

εργασίες 

Εργασία 2.1: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

διαβάσουν προσεκτικά 

τις σελίδες 95,96 και 97 

του βιβλίου τους. 

Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

εργαστούν σε δυάδες και 

να δημιουργήσουν ένα 

παιχνίδι εικόνας με 

ερωτήσεις στο 

σύνδεσμο http://www.pur

posegames.com/ χρησιμοπ

οιώντας ένα 

γεωμορφολικό χάρτη της 

Ευρώπης, 

π.χ. https://drive.google.c

om/file/d/0B0v83a5JoZB

PMVRxc1o0d05CSEE/vi

ew?usp=sharing. 

Συγκεκριμένα, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πλαισιώσουν το παιχνίδι 

τους με 10 ερωτήσεις, οι 

- Η εκπαιδευτικός να 

ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη 

δραστηριότητα που 

θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν. 

- Η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 

- Η εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη 

διαδικασία όπου 

χρειάζεται. 

 

- Mahara 

- Βιβλίο 

Γνωρίζω 

τον κόσμο - 

Ευρώπη και 

Μέση 

Ανατολή για 

την Ε' 

Δημοτικού 

- Ψηφιακό 

εργαλείο 

δημιουργία

ς 

παιχνιδιών 

http://ww

w.purpose

games.com

/  

- Γεωμορφολ

ογικοί 

χάρτες στο 

https://driv

e.google.co

m/file/d/0B

0v83a5JoZ

BPMVRxc

1o0d05CSE

E/view?usp

=sharing. 

- Ομαδική 

εργασία 

(συνεργασία 

σε δύο 

άτομα) 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

δημιουργή

σουν ένα 

«Παιχνίδι 

Κλίματος 

– 

Ευρώπη» 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

κοινοποιή

σουν το 

παιχνίδι 

τους στο 

φόρουμ. 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

καταγράψ

ουν στο 

φόρουμ 

κριτήρια 

αξιολόγησ

ης του 

παιχνιδιού

(ετεροαξιο

- Ετεροαξιο

λόγηση (οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να θέσουν 

δικά τους 

κριτήρια 

ως προς 

την 

αξιολόγησ

η του 

παιχνιδιού 

που έχουν 

δημιουργή

σει). 

- Ανατροφο

δότηση 

από 

μαθητές/μ

αθήτριες 

στο forum. 

 

http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0v83a5JoZBPMVRxc1o0d05CSEE/view?usp=sharing


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

(project) για 

την 

παραγωγή 

αυθεντικών 

έργων ή για 

την επίλυση 

προβλημάτων 

 

Δημιουργικότητ

α & Καινοτομία 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

αξιοποιούν 

εργαλεία και 

πηγές με 

καινοτόμο 

και 

δημιουργικό 

τρόπο. 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

δημιουργούν 

αυθεντικό 

έργο ως μέσο 

έκφρασης 

 

 

οποίες να προκύπτουν από 

το περιεχόμενο των 

σελίδων αυτών, σε σχέση 

με το κλίμα στις διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης.  

Εργασία 2.2: 

Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες αφού 

μοιραστούν το παιχνίδι 

τους φόρουμ, να 

παίξουν  με τα παιχνίδια 

που έφτιαξαν οι άλλοι 

συμμαθητές/συμμαθήτριες 

τους. 

Εργασία 2.3: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες αφού 

θέσουν σχετικά κριτήρια 

αξιολόγησης (καταγραφή 

στο φόρουμ) να δώσουν 

ανατροφοδότηση 

στους/στις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες 

τους για τυχόν 

αλλαγές/τροποποιήσεις 

που πρέπει να γίνουν. 

- Forum 

(ετεροαξιολ

όγηση) 

- Μπλοκ http

://europely

mpiaclass5.

blogspot.co

m.cy/ 

λόγηση / 

ανατροφο

δότηση 

από 

συμμαθητ

ές/συμμαθ

ήτριες). 

- Ετεροαξιο

λόγηση / 

ανατροφο

δότηση 

από 

συμμαθητ

ές/συμμαθ

ήτριες 

- Κοινοποίη

ση 

παιχνιδιού 

(μετά από 

τυχόν 

διορθώσει

ς / 

βελτιώσεις

) στο 

μπλοκ htt

p://europe

lympiacla

ss5.blogsp

ot.com.cy/ 

http://mahara.ats2020.eu/interaction/forum/topic.php?id=310
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Εργασία 2.4: 

Τέλος, η εκπαιδευτικός 

καλεί τους/τις  

μαθητές/μαθήτριες, αφού 

κάνουν τις απαραίτητες 

διορθώσεις στο παιχνίδι 

τους, να το ανεβάσουν  

στο μπλοκ http://europely

mpiaclass5.blogspot.com.

cy/ για την ενότητά τους 

στην αντίστοιχη 

σελίδα «Παιχνίδια 

Κλίματος- Ευρώπη». 

 

Δραστηριότητα 3: 

Καταχώρηση 

Μάθησης 

 

 
Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

αξιολογήσουν 

τη διαδικασία 

και τα 

αποτελέσματ

α και να 

παρέχουν 

αποδεικτικά 

στοιχεία για 

τα 

Εργασία 3.1: 

Η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά να πάνε στο 

ημερολόγιο «Η Μάθησή 

μου» και να προσθέσουν 

στο πεδίο «Τεκμήρια» το 

σύνδεσμο του παιχνιδιού 

τους. 

Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο Drive και να 

συμπληρώσουν το δικό 

- Η εκπαιδευτικός  

ενημερώνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

για τη καταχώρηση 

στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου». 

- Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει για τη 

συμπλήρωση της 

αυτοαξιολόγησης 

τους ως προς την 

ικανότητά τους για 

συνεργασία & 

επικοινωνία και ως 

προς την ικανότητα 

- Mahara 

- Ημερολόγιο 

«Η 

Μάθησή 

μου». 

- Ερωτηματο

λόγιο 

αυτοαξιολόγ

ησης στο 

Drive 

 - Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αναπτύξου

ν την 

ικανότητα 

να 

αξιολογού

ν τη 

δυνατότητ

α τους να 

συνεργάζο

νται και να 

επικοινων

ούν 

Αυτοαξιολό

γηση για 

την 

ικανότητα 

τους να 

συνεργάζοντ

αι και να 

επικοινωνού

ν.  

Αυτοαξιολό

γηση για 

την 

ικανότητα 

τους να 

δημιουργού

http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/blog-page.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/blog-page.html


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

επιτεύγματά 

τους. 

 

τους πίνακα 

αυτοαξιολόγησης. 

 Στη συνέχεια, τους/τις 

καλεί να πάνε στο 

ημερολόγιο «Η Μάθησή 

μου» και στο πεδίο 

«Αυτοαξιολόγηση» να 

δώσουν το σύνδεσμο του 

δικού τους πίνακα 

αυτοαξιολόγησης στο 

Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τους για 

δημιουργικότητα 

και καινοτομία. 

 

αποτελεσμ

ατικά και 

να 

δημιουργο

ύν 

αυθεντικά 

έργα, με 

την 

αξιοποίησ

η 

εργαλείων 

και πηγών. 

 

ν και να 

καινοτομούν  

 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ΜΑΘΗΜΑ 3 

Δραστηριότητα 1: 

Δελτία Καιρού 
 

 

 

 

 

 

 Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αναγνωρίσουν 

βασικές 

ανάγκες για 

μάθηση με 

βάση την προ 

υπάρχουσα 

γνώση. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

καθορίσουν 

στόχους για 

κατάκτησή 

τους και να 

αναπτύξουν 

στρατηγική για 

την επίτευξή 

τους. 

 

 

 

 

Εργασία 1.1: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου» και να 

σημειώσουν στην ενότητα 

«Προηγούμενη Γνώση», 

τι γνωρίζουν ήδη σχετικά 

με τα δελτία καιρού, σε τι 

χρησιμεύουν, τι 

πληροφορίες δίνουν, πού 

τα συναντάμε ή τα 

παρακολουθούμε κ.λπ.  

 

Στη συνέχεια καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

σημειώσουν στην ενότητα 

«Στόχοι» τι δεν ξέρουν 

και θα ήθελαν να μάθουν 

σχετικά με τα δελτία 

ειδήσεων.  

 

 

 

 

 

 

- Η 

εκπαιδευτικός 

ετοιμάζει το 

μάθημα 

(οδηγίες, 

παρουσιάσεις,) 

στο Mahara. 

 

- Η 

εκπαιδευτικός 

κατευθύνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

συμπληρώσου

ν το 

«Ημερολόγιο 

η Μάθησή 

μου». 

 

- Mahara 

- Ημερολόγιο 

«Η 

Μάθησή 

μου» 
 

- Ατομική 

Εργασία 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

συμπληρώ

σουν στο 

ημερολόγι

ο «Η 

Μάθησή 

μου» τα 

δύο πρώτα 

πεδία. 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 2: 

Ακραία Καιρικά 

Φαινόμενα στη 

Ευρώπη … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθήτρ

ιες να 

γνωρίσουν 

φυσικά και 

κλιματολογικά 

χαρακτηριστικά 

της Ευρώπης. 

 

 Εργασία 2.1:  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

παρακολουθήσουν στο 

Mahara το βίντεο με τίτλο  

«Ακραία Καιρικά 

Φαινόμενα στην 

Ευρώπη»  και να 

συζητήσουν στην 

ολομέλεια της τάξης 

αναφορικά με τα καιρικά 

φαινόμενα στην Ευρώπη.  

 

 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες για τη 

δραστηριότητα 

που θα πρέπει 

να 

πραγματοποιή

σουν. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να διευκολύνει 

τη συζήτηση. 

- Mahara 

- Βίντεο – 

«Ακραία 

Καιρικά 

Φαινόμενα 

στην 

Ευρώπη».   

 

- Ομαδική 

συζήτηση 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αναπτύξου

ν 

προφορικά 

τις 

απόψεις 

και τις 

σκέψεις 

τους, 

σχετικά με 

τα καιρικά 

φαινόμενα 

και τις 

κλιματολο

γικές 

συνθήκες 

στην 

Ευρώπη.  

 

Δραστηριότητα 3: 

Ομαδική Δράση! 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθήτρ

ιες να 

γνωρίσουν 

φυσικά και 

κλιματολογικά 

χαρακτηριστικά 

της Ευρώπης. 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Πληροφοριακός 

Γραμματισμός 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

σχεδιάζουν 

στρατηγικές 

για διερεύνηση 

Εργασία 3.1:  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει 

στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες ότι 

σήμερα θα πρέπει να 

γίνουν μετεωρολόγοι!  

Ειδικότερα, αναφέρει 

στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες ότι 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες για τη 

δραστηριότητα 

που θα πρέπει 

να 

- Mahara 

- Αρχείο κάθε 

ομάδας στο 

Google 

Drive 

Ομάδα 

Α: Ανατολι

κή Ευρώπη 

- Ομαδική 

εργασία 

(συνεργασία

) 

- Να 

εντοπίσει 

η κάθε 

ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

τις 

απαραίτητ

ες 

πληροφορί

- Ετεροαξιο

λόγηση  

(οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

αξιολογήσ

ουν το 

περιεχόμε

νο του 

δελτίου 

https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

 

 
- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αξιολογούν και 

να επιλέγουν 

πληροφοριακές 

πηγές και 

εργαλεία, με 

βάση την 

καταλληλόλητ

α για το 

σχετικό έργο. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

εντοπίζουν, να 

οργανώνουν, 

να αναλύουν, 

να αξιολογούν, 

να συνθέτουν 

και να 

χρησιμοποιούν 

με ηθικό τρόπο 

πληροφορίες 

από ποικιλία 

πηγών και 

μέσων. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

αφού χωριστούν σε 

ομάδες, κάθε ομάδα θα  

πρέπει να αναλάβει ένα 

διαφορετικό τμήμα της 

Ευρώπης (Ανατολική, 

Δυτική, Βόρεια, Νότια), 

ώστε να δημιουργήσει ένα 

δελτίο καιρού σύμφωνα με 

τα στοιχεία που θα βρει 

για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. 

Ομάδα Α: Ανατολική 

Ευρώπη 

Ομάδα Β: Δυτική 

Ευρώπη 

Ομάδα Γ: Βόρεια Ευρώπη 

Ομάδα Δ: Νότια Ευρώπη 

 

Αναλυτικότερα, η 

εκπαιδευτικός αναφέρει 

ότι οι μαθητές/μαθήτριες, 

της κάθε ομάδας, θα 

πρέπει να βρουν 

πληροφορίες, για τα 

ακόλουθα: 

(α) Πληροφορίες για τη 

θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 

πραγματοποιή

σουν. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να κατευθύνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη 

διαδικασία 

όπου 

χρειάζεται. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει 

το ρόλο της 

διευθύντριας 

ειδήσεων.   

Ομάδα 

Β: Δυτική 

Ευρώπη 
Ομάδα 

Γ: Βόρεια 

Ευρώπη 
Ομάδα 

Δ: Νότια 

Ευρώπη 

- Διαδίκτυο 

- Πρόγραμμα 

VOKI 

- Forum για 

παρουσίαση 

παρουσιαστ

ή καιρού. 

- Μπλοκ 

http://euro

pelympiacl

ass5.blogsp

ot.com.cy/ 

στο 

'Μετεωρόλ

οι-δελτία 

καιρού- 

Voki'   

ες για το 

κλιματολο

γικό 

πλαίσιο 

της 

περιοχής 

που θα 

απασχολη

θούν   

Ομάδα 

Α: Ανατολι

κή 

Ευρώπη 

Ομάδα 

Β: Δυτική 

Ευρώπη 

Ομάδα 

Γ: Βόρεια 

Ευρώπη 

Ομάδα 

Δ: Νότια 

Ευρώπη 

 

- Να 

ετοιμάσει η 

κάθε ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

το λεκτικό 

καιρού 

που έχουν 

δημιουργή

σει) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B7zJWgPjqzhQVnQwwdN21pDsdYL4a05lFEp3Ky4WtsI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBPzH_uhtj1Nz-2-qeCrTuL3qpKxRfZ7cfxW-x0afu0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B7zJWgPjqzhQVnQwwdN21pDsdYL4a05lFEp3Ky4WtsI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B7zJWgPjqzhQVnQwwdN21pDsdYL4a05lFEp3Ky4WtsI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBPzH_uhtj1Nz-2-qeCrTuL3qpKxRfZ7cfxW-x0afu0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBPzH_uhtj1Nz-2-qeCrTuL3qpKxRfZ7cfxW-x0afu0/edit?usp=sharing
http://www.voki.com/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xLetIW2wT_6U-SDSX7Ac5tN9ahVed-SBnpgBpbNJv8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nYtBdsDBXQVvjnv7G4EutEu4_utuiPVVkSu-FaSuADw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B7zJWgPjqzhQVnQwwdN21pDsdYL4a05lFEp3Ky4WtsI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B7zJWgPjqzhQVnQwwdN21pDsdYL4a05lFEp3Ky4WtsI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBPzH_uhtj1Nz-2-qeCrTuL3qpKxRfZ7cfxW-x0afu0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBPzH_uhtj1Nz-2-qeCrTuL3qpKxRfZ7cfxW-x0afu0/edit?usp=sharing


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ριες να 

επεξεργάζονται 

πληροφορίες 

και να 

οικοδομούν 

νέα γνώση. 

Συνεργασία  

& Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αλληλοεπιδρού

ν, να 

συνεργάζονται 

και να 

κοινοποιούν με 

τους/τις 

συμμαθητές/συ

μμαθήτριες, 

τους/τις 

εκπαιδευτικούς 

ή και άλλους, 

μέσω ποικιλίας 

εργαλείων και 

ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες 

μεταδίδουν 

αποτελεσματικ

βροχόπτωση την τελευταία 

εβδομάδα 

(β) Άλλες πληροφορίες για 

τον καιρό, π.χ. υγρασία, 

ταχύτητα ανέμου 

(γ) Σύγκριση 

θερμοκρασιών ανάλογα με 

το κλίμα της περιοχής 

(σύνδεση με προηγούμενες 

δραστηριότητες) 

και στη συνέχεια, αφού 

παρουσιάσουν σε αυτήν (η 

οποία θα αναλάβει το ρόλο 

της διευθύντριας του 

δελτίου) τον στόχο της 

ομάδας τους, τις ιδέες τους 

και το σχέδιο δράσης τους 

(δηλ. τί θα κάνουν για να 

υλοποιήσουν τον στόχο 

τους, τί μέσα ακριβώς θα 

χρησιμοποιήσουν για να 

βρουν τις πληροφορίες 

τους και τί μέσα θα 

χρησιμοποιήσουν για να 

γράψουν το δελτίο κ.λπ.) 

ώστε να τους δοθεί η 

απαραίτητη 

ανατροφοδότηση και η 

κάθε δυνατή βοήθεια ως 

του δελτίου 

τους μέσα 

στο αρχείο 

της ομάδας 

τους στο 

Google 

Drive.  

- Να 

δημιουργήσ

ει κάθε 

ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

ένα./μια 

άβαταρ-

παρουσιαστ

ή/παρουσιά

στρια 

δελτίου 

καιρού, στο 

πρόγραμμα 

VOKI  

- Να 

κοινοποιήσ

ει η ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών  

στο φόρουμ 

αλλά και 

στο μπλοκ 

'Μετεωρόλ

http://www.voki.com/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ά πληροφορίες 

και ιδέες σε 

πολλαπλά 

ακροατήρια, 

αξιοποιώντας 

ποικιλία μέσων 

και μεθόδων. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες 

συμμετέχουν 

σε ομαδικές 

εργασίες 

(project) για 

την παραγωγή 

αυθεντικών 

έργων ή για 

την επίλυση 

προβλημάτων. 

 

 

 

Δημιουργικότητα 

& Καινοτομία 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αξιοποιούν 

εργαλεία και 

πηγές με 

καινοτόμο και 

προς τους πόρους και τα 

υλικά, θα πρέπει να 

καταγράψουν  τις 

πληροφορίες και το 

λεκτικό περιεχόμενο του 

δελτίου τους μέσα στο 

αρχείο της ομάδας τους 

στο Google Drive.  

 

Εργασία 3.2:  

Μετά την ολοκλήρωση 

του λεκτικού περιεχομένου 

του δελτίου της κάθε 

ομάδας, η εκπαιδευτικός, 

αναφέρει ότι θα πρέπει να 

μεταφερθούν  στο 

πρόγραμμα VOKI  και να 

δημιουργήσουν ένα/μια 

άβαταρ-

παρουσιαστή/παρουσιάστρ

ια δελτίου καιρού, τον/την 

οποίο/α θα πρέπει να 

κοινοποιήσουν  στο 

φόρουμ, για να δεχθούν 

την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση από 

τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριές 

τους. 

 

οι-δελτία 

καιρού- 

Voki', τον 

παρουσιαστ

ή ειδήσεων 

που 

ετοίμασαν. 

http://www.voki.com/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

δημιουργικό 

τρόπο. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

δημιουργούν 

αυθεντικό έργο 

ως μέσο 

έκφρασης 

 

 

 

 

Εργασία 3.3:  

Τέλος, η εκπαιδευτικός 

αναφέρει ότι αφού 

προχωρήσουν σε τυχόν 

απαραίτητες διορθώσεις, 

στη βάση της 

ανατροφοδότησης που 

δέχθηκαν, θα πρέπει να 

αναρτήσουν το δελτίο 

καιρού που ετοίμασαν στο 

μπλοκ «Μετεωρόλοι-

δελτία καιρού- Voki».  

 

Δραστηριότητα 4: 

Αξιολόγηση από 

εκπαιδευτικό 

 

 
  Εργασία 4.1:  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει 

στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες ότι θα 

προχωρήσει σε 

αξιολόγηση της 

δραστηριότητάς τους, ως 

προς το περιεχόμενο του 

δελτίου, το λεξιλόγιο, τη 

σύνταξη, την ορθογραφία, 

τη δημιουργικότητα, τις 

ψηφιακές δεξιότητες και 

την αποτελεσματική 

συνεργασία,  η οποία θα 

είναι στη διάθεση τους, 

στο προσωπικό τους 

Google Drive της τάξης 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες για τη 

διαδικασία της 

αξιολόγησης. 

 

- Mahara 

- Ανατροφοδ

ότηση/Αξιο

λόγηση  από 

εκπαιδευτικ

ό στο 

Google 

Drive της 

τάξης. 

 - Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

ενημερωθ

ούν για 

την 

επίδοσή 

τους στο 

γνωστικό 

τομέα και 

στην 

ανάπτυξη 

κομβικών 

δεξιοτήτω

ν.  

 

Αξιολόγηση 

από 

εκπαιδευτικ

ό της τάξης 

σε 

γνωσιολογικ

ό επίπεδο 

και σε 

επίπεδο 

δεξιοτήτων. 

http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/voki.html


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι 

- αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

και την οποία θα μπορούν 

να κοινοποιήσουν στα 

τεκμήρια τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ΜΑΘΗΜΑ 4 

Δραστηριότητα 1: 

Βιομηχανική 

Ανάπτυξη… 
 

 

 

 

 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι: 

- Οι 

μαθητές/μαθήτρ

ιες να 

γνωρίσουν 

βασικές 

παραμέτρους 

για τη 

βιομηχανική, 

ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία 1.1: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

μελετήσουν στο Mahara, 

το χάρτη  «Χάρτης 

βιομηχανικών περιοχών 

της Ευρώπης» και να  

αναφέρουν πέντε χώρες 

στις οποίες βρίσκονται 

σήμερα κάποιες από τις 

κυριότερες βιομηχανικές 

περιοχές της Ευρώπης.  

 

Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

παρατηρήσουν στον ίδιο 

χάρτη τις περιοχές της 

Ευρώπης που έχουν 

ανθρακωρυχεία και να 

αναφέρουν εάν εντοπίζουν 

κάποια σχέση ανάμεσα 

στην παρουσία 

ανθρακωρυχείων και στην 

παρουσία βιομηχανιών 

στην ίδια περιοχή; 

 

 

 

- Η 

εκπαιδευτικός 

ετοιμάζει το 

μάθημα 

(οδηγίες, 

παρουσιάσεις,) 

στο Mahara. 

 

- Η 

εκπαιδευτικός 

διευκολύνει τη 

συζήτηση. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

κατευθύνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

συμπληρώσου

ν το 

ημερολόγιο 

«Η Μάθησή 

μου». 

 

- Mahara 

- Χάρτης 

βιομηχανικ

ών 

περιοχών 

της 

Ευρώπης 

- Ημερολόγιο 

«Η Μάθησή 

μου» 

 

- Ομαδική 

Συζήτηση 

- Ατομική 

Εργασία 

 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αναπτύξου

ν 

προσωπικέ

ς απόψεις 

και 

σκέψεις 

για τη 

βιομηχανι

κή 

ανάπτυξη 

στην 

Ευρώπη. 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

συμπληρώ

σουν στο 

ημερολόγι

ο «Η 

Μάθησή 

μου» τα 

δύο πρώτα 

πεδία. 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3194


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Εργασία 1.2: 

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου» και να 

σημειώσουν στην ενότητα 

«Προηγούμενη Γνώση», 
τι γνωρίζουν ήδη σχετικά 

με τις συγκεκριμένες δύο 

ερωτήσεις, δηλαδή να 

αναφέρουν : 

1. Πέντε χώρες Της 

Ευρώπης στις οποίες 

βρίσκονται σήμερα 

κάποιες από τις 

κυριότερες 

βιομηχανικές περιοχές 

της Ευρώπης.  

2. Εάν εντοπίζουν κάποια 

σχέση ανάμεσα στην 

παρουσία 

ανθρακωρυχείων και 

στην παρουσία 

βιομηχανιών στην ίδια 

περιοχή, στον 

Ευρωπαϊκό χώρο; 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Δραστηριότητα 2: 

Διαδικτυακό 

Debate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

γνωρίσουν 

βασικές 

παραμέτρους 

για τη 

βιομηχανική, 

ανάπτυξη. 

 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Συνεργασία και 

Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αλληλοεπιδρού

ν, να 

συνεργάζονται 

και να 

κοινοποιούν με 

τους/τις 

συμμαθητές/συ

μμαθήτριες, 

τους/τις 

εκπαιδευτικούς 

ή και άλλους, 

μέσω ποικιλίας 

εργαλείων και 

ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες 

μεταδίδουν 

αποτελεσματικ

ά πληροφορίες 

και ιδέες σε 

πολλαπλά 

ακροατήρια, 

Εργασία 2.1:  

Η εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

γράψουν στο πρόχειρό 

τους τρείς λόγους υπέρ της 

εγκατάστασης μιας 

βιομηχανίας στην περιοχή 

τους και τρεις λόγους 

εναντίον μιας τέτοιας 

πιθανότητας, ώστε να 

προετοιμαστούν για ένα 

διαδικτυακό  debate 

στο φόρουμ. 

 

Παράλληλα, η 

εκπαιδευτικός ενημερώνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες ότι για 

την προετοιμασία τους 

μπορούν να  

συμβουλευτούν το 

διαδίκτυο και να 

εντοπίσουν πολλαπλές 

πηγές. 

 

Εργασία 2.2:  

Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες για τις 

δραστηριότητε

ς που θα 

πρέπει να 

πραγματοποιή

σουν. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να διευκολύνει 

τη συζήτηση 

και τη 

διαδικασία. 

- Mahara 

- Προσωπικό 

σημειωματά

ρια 

μαθητών/μα

θητριών 

- Forum 

(φόρουμ) 

(συζήτηση) 

 

- Ομαδική 

εργασία 

(συνεργασία

) 

- Ατομική 

εργασία 

(αυτοαξιολό

γηση) 

- Οι 

μαθητές/μα

θήτριες να 

εντοπίζουν 

σχετικό 

υλικό με 

λόγους 

υπέρ ή 

εναντίον 

της 

εγκατάστασ

ης  

βιομηχανιώ

ν σε μια 

περιοχή. 

- Οι 

μαθητές/μα

θήτριες να 

αλληλοεπιδ

ρούν, να 

συνεργάζον

ται και 

κοινοποιού

ν 

αποτελεσμ

ατικά 

στους/στις 

συμμαθητέ

ς/συμμαθήτ

ριες τους, 

μέσω του 

Google 

Apps 

Εργαλεία 

αυτοαξιολόγ

ησης 

debate. 

 

http://mahara.ats2020.eu/interaction/forum/topic.php?id=312
http://mahara.ats2020.eu/interaction/forum/topic.php?id=312


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

αξιοποιώντας 

ποικιλία μέσων 

και μεθόδων. 

Πληροφοριακός 

Γραμματισμός 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αξιολογούν και 

να επιλέγουν 

πληροφοριακές 

πηγές και 

εργαλεία, με 

βάση την 

καταλληλόλητ

α για το 

σχετικό έργο. 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

εντοπίζουν, 

οργανώνουν, 

αναλύουν, 

ανιολογούν, 

συνθέτουν και 

και 

χρησιμοποιούν 

ηθικά 

πληροφορίες 

μαθητές/μαθήτριες να 

χωριστούν σε δύο ομάδες.  

 

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες ότι θα 

συμμετέχουν σε ένα 

διαδικτυακό debate στο 

φόρουμ, όπου θα πρέπει να 

αντιπαραβάλουν τα 

επιχειρήματά τους, υπέρ ή 

όχι της εγκατάστασης μιας 

βιομηχανίας στην περιοχή 

τους, δηλαδή στην 

Κοινότητα Λυμπιών. 

 

 Η εκπαιδευτικός 

σημειώνει, ειδικότερα, ότι 

η μια ομάδα θα πρέπει να 

λάβει θέση υπέρ της 

εγκατάστασης μιας 

βιομηχανίας στην περιοχή 

τους και ότι η άλλη ομάδα 

θα πρέπει να λάβει θέση 

εναντίον της 

εγκατάστασης μιας 

βιομηχανίας στην περιοχή 

τους. 

 

Τέλος η εκπαιδευτικός 

αναφέρει ότι  κατά τη 

φόρουμ, 

απόψεις 

υπέρ και 

εναντίον 

της 

εγκατάστασ

ης μιας 

βιομηχανία

ς στην  

περιοχή 

τους. 

- Οι 

μαθητές/μα

θήτριες να 

αξιολογούν 

τις 

ικανότητές 

τους ως 

προς τον 

πληροφορι

ακό 

γραμματισμ

ός και τη 

συνεργασία 

και 

επικοινωνία

. 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

από ποικιλία 

πηγών και 

μέσων. 

Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αξιολογήσουν 

τη διαδικασία 

και τα 

αποτελέσματα 

και να 

παρέχουν 

αποδεικτικά 

στοιχεία για τα 

επιτεύγματά 

τους. 

 

διάρκεια του Debate 

μπορούν να παραθέτουν 

τους συνδέσμους των 

σελίδων που ενισχύουν τα 

επιχειρήματά τους (π.χ. 

μια ιστοσελίδα μπορεί να 

μιλά για τους ρύπους από 

τις βιομηχανίες).  

 

Εργασία 2.3:  

Μετά την ολοκλήρωση 

του διαδικτυακού debate η 

εκπαιδευτικός ενημερώνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες ότι με 

βάση κάποια κριτήρια 

όπως:  

-Η συνεργασία της ομάδας 

μου ήταν αποτελεσματική. 

-Ήμασταν ξεκάθαροι και 

θέσαμε σωστά τα 

επιχειρήματά μας. 

-Τα επιχειρήματά μας ήταν 

τεκμηριωμένα (π.χ. 

ενισχύονταν από 

ιστοσελίδες, πηγές κ.α.) 

-Μεταδώσαμε τις απόψεις 

μας με σεβασμό.   

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Θα πρέπει να ψηφίσουν 

ποια ομάδα θεωρούν ότι τα 

πήγε καλύτερα. 

 

Εργασία 2.4:  

Η εκπαιδευτικός καλεί τα 

παιδιά, σε προσωπικό τους 

χρόνο, να πάνε στο 

ημερολόγιο «Η Μάθησή 

μου» και να προσθέσουν 

στο πεδίο «Τεκμήρια» το 

αρχείο από το Google 

Drive. 

Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός αναφέρει 

στους/τις 

μαθητές/μαθήτριες ότι θα 

πρέπει να πάνε στο Drive 

και να συμπληρώσουν την 

αυτοαξιολόγηση τους. 

 Τέλος, η εκπαιδευτικός 

καλεί τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να 

πάνε στο ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου» και στο 

πεδίο «Αυτοαξιολόγηση» 

να δώσουν το σύνδεσμο 

του δικού τους πίνακα 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

αυτοαξιολόγησης στο 

Drive. 

Δραστηριότητα 3: 

Ανάπτυξη της 

Ευρώπης 

Γνωσιολογικοί 

Στόχοι 

1. Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

γνωρίσουν 

βασικές 

παραμέτρους 

για τη 

κοινωνική και 

πολιτιστική 

ανάπτυξη της 

Ευρώπης. 

 

 

 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες 

Συνεργασία  

& Επικοινωνία 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

αλληλοεπιδρο

ύν, να 

συνεργάζοντα

ι και να 

κοινοποιούν 

με τους/τις 

συμμαθητές/σ

υμμαθήτριες, 

τους/τις 

εκπαιδευτικο

ύς ή και 

άλλους, μέσω 

ποικιλίας 

εργαλείων 

και 

ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντ

ων 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες 

Εργασία 3.1:  

Η εκπαιδευτικός αναφέρει 

στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες ότι 

αφού μελετήσουν τις 

σελίδες 98-99 του βιβλίου 

τους και αφού 

παρακολουθήσουν την 

παρουσίαση 

Αποικιοκρατία στην 

Ευρώπη, να βρουν τους 

λόγους που συνέβαλαν 

στην ανάπτυξη της 

Ευρώπης και να 

δημιουργήσουν σε 

ζευγάρια μια σύντομη 

παρουσίαση 4 διαφανειών 

στο Google Slides.  

Εργασία 3.2:  

Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός ενημερώνει 

τους/τις  

μαθητές/μαθήτριες ότι θα 

πρέπει να στείλουν με 

email την εργασία τους 

στη δασκάλα τους για 

ανατροφοδότηση. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες για τη 

δραστηριότητα 

που θα πρέπει 

να 

πραγματοποιή

σουν. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να κατευθύνει 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτ

ριες. 

- Η 

εκπαιδευτικός 

να διευκολύνει 

τη διαδικασία 

όπου 

χρειάζεται. 

 

- Mahara 

- Βιβλίο 

Γνωρίζω 

τον κόσμο - 

Ευρώπη και 

Μέση 

Ανατολή για 

την Ε' 

Δημοτικού 

- Παρουσίασ

η – 

Αποικιοκρα

τία στην 

Ευρώπη 

- Google 

Slides 

- Ηλεκτρονικ

ό 

ταχυδρομείο 

- Ατομική 

εργασία 

- Ομαδική 

εργασία 

(συνεργασία

) 

- Να 

εντοπίσει 

η κάθε 

ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

τις 

απαραίτητ

ες 

πληροφορί

ες για τους 

λόγους 

που 

συνέβαλαν 

στην 

Ανάπτυξη 

της 

Ευρώπης 

- Να 

ετοιμάσει  

κάθε ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 4 

διαφάνειες 

σχετικά με 

την 

ανάπτυξη 

- Ανατροφο

δότηση 

από 

εκπαιδευτι

κό 

 

 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

μεταδίδουν 

αποτελεσματι

κά 

πληροφορίες 

και ιδέες σε 

πολλαπλά 

ακροατήρια, 

αξιοποιώντας 

ποικιλία 

μέσων και 

μεθόδων. 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες 

συμμετέχουν 

σε ομαδικές 

εργασίες 

(project) για 

την 

παραγωγή 

αυθεντικών 

έργων ή για 

την επίλυση 

προβλημάτων

. 

Δημιουργικότητα 

& Καινοτομία 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

αξιοποιούν 

Η εκπαιδευτικός αναφέρει 

ότι στο ηλεκτρονικό 

μήνυμα κύριος αποδέκτης 

θα είναι η ίδια (to). 

 Ωστόσο, η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει ότι θα πρέπει 

να πάρει ένα αντίγραφο 

(cc) του μηνύματος ο 

παραλήπτης 

hadjittofi.p@cyern.pi.ac.

cy (η εκπαιδευτικός 

επεξηγεί ότι με τον τρόπο 

αυτό όποιος γίνει αναφορά 

στο cc παίρνει ένα 

αντίγραφο και μπορεί να 

δει σε ποιόν άλλο έχει 

σταλεί το αντίγραφο του 

μηνύματος) και ότι θα 

πρέπει να πάρει και ένα 

αντίγραφο (bcc) του 

μηνύματος ο παραλήπτης 

constantinos.charalambo

us@gmail.com (η 

εκπαιδευτικός επεξηγεί ότι 

με τον τρόπο αυτό όποιος 

γίνει αναφορά στο Bcc 

παίρνει ένα αντίγραφο του 

μηνύματος αλλά δεν 

μπορεί να τον δει κανείς 

άλλος). 

της 

Ευρώπης. 

- Να στείλει 

με 

ηλεκτρονικ

ό μήνυμα 

κάθε ομάδα 

μαθητών/μ

αθητριών 

την εργασία 

που έχει 

κάνει 

αξιοποιώντ

ας όλα τα 

πεδία 

αποστολής 

ενός 

ηλεκτρονικ

ού 

μηνύματος 

(δηλ. to, cc, 

bcc). 

 

 

mailto:hadjittofi.p@cyern.pi.ac.cy
mailto:hadjittofi.p@cyern.pi.ac.cy
mailto:constantinos.charalambous@gmail.com
mailto:constantinos.charalambous@gmail.com


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι – 

αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος 

εκπαιδευτικού 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 

– 

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

εργαλεία και 

πηγές με 

καινοτόμο 

και 

δημιουργικό 

τρόπο. 

- Οι 

μαθητές/μαθή

τριες να 

δημιουργούν 

αυθεντικό 

έργο ως μέσο 

έκφρασης 

 

 

 

 

 

 

Εργασία 3.2:  

Η εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τα παιδιά ότι 

αφού τους στείλει την 

ανατροφοδότηση και 

προβούν στις απαραίτητες 

διορθώσεις, θα πρέπει να 

μοιραστούν την 

παρουσίασή τους 

στο ιστολόγιο της 

ενότητας 

τους  http://europelympia

class5.blogspot.com.cy/.   

Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός αναφέρει 

ότι οι μαθητές/μαθήτριες  

θα πρέπει να πάνε στο 

ημερολόγιο «Η Μάθησή 

μου» και να προσθέσουν 

στο πεδίο «Τεκμήρια» το 

σύνδεσμο της 

παρουσίασής τους. 

 

 

 

 

 

http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/p/blog-page_15.html
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/
http://europelympiaclass5.blogspot.com.cy/


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτ

ικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

ΜΑΘΗΜΑ 5 

Δραστηριότητα 1: 

My ePortfolio 
 

 

 

 

 

 Αναδυόμενες 

Δεξιότητες 

Αυτόνομη 

Μάθηση 

- Οι 

μαθητές/μαθήτ

ριες να 

αξιολογήσουν 

τη διαδικασία 

και τα 

αποτελέσματα 

και να 

παρέχουν 

αποδεικτικά 

στοιχεία για τα 

επιτεύγματά 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία 1.1: 

Η εκπαιδευτικός 

καλεί τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

να δημιουργήσουν 

τον ηλεκτρονικό 

φάκελο των 

επιτευγμάτων τους. 

 

Ειδικότερα, η 

εκπαιδευτικός καλεί 

τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

να δημιουργήσουν 

κάποιες ενότητες 

στο ePortfolio: 

- Προφίλ: να 

παρουσιάσουν 

τον εαυτό τους 

(π.χ., όνομα, 

επίθετο, 

φωτογραφία, 

ενδιαφέροντα). 

- Ημερολόγιο «Η 

Μάθησή μου»: 
να ελέγξουν αν το 

ημερολόγιο τους 

είναι 

ενημερωμένο και 

εμφανίζεται στο 

ePortfolio (αν όχι 

- Η εκπαιδευτικός 

ετοιμάζει το μάθημα 

(οδηγίες) στο 

Mahara. 

 

- Η εκπαιδευτικός 

κατευθύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες 

να δημιουργήσουν το 

«ePortfolio» τους 

για την Εισαγωγή 

στην Ευρώπη.  

 

- Mahara 

- «ePortfolio 

– Εισαγωγή 

στην 

Ευρώπη» 

- Ατομική 

Εργασία 

 

- Οι 

μαθητές/μ

αθήτριες 

να 

αξιολογήσ

ουν τη 

διαδικασία 

και τα 

αποτελέσμ

ατα των 

μαθημάτω

ν και να 

παρέχουν 

αποδεικτικ

ά στοιχεία 

για τα 

επιτεύγματ

ά τους. 

 

Υπόδειγμα 

ePortfolio

u 

Εργαλείο 

Αξιολόγησης 

του 

Ηλεκτρονικο

ύ Φάκελου 

Επιτευγμάτω

ν των 

μαθητών/μαθ

ητριών από 

την 

εκπαιδευτικό 

 

 Εργαλείο 

Αξιολόγησης 

των 

Κομβικών 

Δεξιοτήτων 

(ATS2020) 

των 

μαθητών/μαθ

ητριών από 

την 

εκπαιδευτικό 



 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτ

ικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

από το ePortfolio 

να πατήσουν 

επεξεργασία και 

από το «Γενικά» 

να προσθέσουν 

«Καταχώρηση 

Μάθησης»). 

- Εμπειρία:  
να περιγράψουν 

την εμπειρία τους 

(πώς εργάστηκα;, 

τι νομίζω ότι 

έμαθα;, τι θα 

μπορούσα να 

έκανα καλύτερα;, 

τι θα άλλαζα;, 

ποια εργασία μου 

άρεσε 

περισσότερο και 

γιατί;). 

- 1ο μάθημα- 

περιγραφή 

(εργασία και 

παράθεση- 

σύνδεσμος και 

εικόνα). 

- 2ο μάθημα- 

περιγραφή 

(εργασία και 

παράθεση- 
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Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτ

ικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

σύνδεσμος και 

εικόνα). 

- 3ο μάθημα- 

περιγραφή 

(εργασία και 

παράθεση- 

σύνδεσμος και 

εικόνα). 

- 4ο μάθημα- 

περιγραφή 

(εργασία και 

παράθεση- 

σύνδεσμος και 

εικόνα). 

- Αξιολόγηση 

Κομβικών 

Δεξιοτήτων: 
Δεξιότητες που 

ανάπτυξα στην 

ενότητα αυτή 

(δείτε τις 

αυτοαξιολογήσεις 

σας και 

συμπληρώστε 

δεξιότητες αλλά 

και παραθέστε 

τους συνδέσμους) 
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Τίτλος 

δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες 

(μαθητή/εκπαιδευτ

ικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία 

–  

Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 

μαθησιακά 

προϊόντα 

Εργαλείο 

αξιολόγησης 
Γνωσιολογικοί Δεξιότητες 

Εργασία 1.2: 

Η εκπαιδευτικός 

καλεί τους 

μαθητές/μαθήτριες 

αφού 

ολοκληρώσουν το 

ePortfolio τους να 

το μοιραστούν μαζί 

της. 
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Αξιολογικά Εργαλεία 

Formative assessment scaffolding tool - Lesson 1:  

 

Προτείνεται, όπως το εργαλείο είναι διαθέσιμο, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται (Mahara, Office356), σε ηλεκτρονική μορφή.  

Αυτοαξιολόγηση ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. 
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Formative assessment scaffolding tool - Lesson 1:  

 

Προτείνεται, όπως το εργαλείο είναι διαθέσιμο, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται (Mahara, Office356), σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Αυτοαξιολόγηση για τις δεξιότητες Συνεργασίας και Επικοινωνίας. 
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Formative assessment scaffolding tool - Lesson 2:  

 

Προτείνεται, όπως το εργαλείο είναι διαθέσιμο, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται (Mahara, Office356), σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Αυτοαξιολόγηση για τις δεξιότητες Δημιουργικότητας και Καινοτομίας / Συνεργασία και Επικοινωνία.  
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Formative assessment scaffolding tool - Lesson 3:  

 Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό της τάξης σε γνωσιολογικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

Formative assessment scaffolding tool - Lesson 4:  

 

Προτείνεται, όπως το εργαλείο είναι διαθέσιμο, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται (Mahara, Office356), σε ηλεκτρονική μορφή.  

Google Apps - Self-assessment tools for the debate. 
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Assessment scaffolding tool - Lesson 5:  

 

It is suggested that the tool is available through the online learning environment they are using (Mahara, Office356) in its electronic version.  

Assessment Scaffolding Tool for Students' ePortfolios 

 

https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0253651cbc3b948f690f79d48caacea75&authkey=

AZvJPj8vlFkUJ25vYtFK_Gc 

 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0253651cbc3b948f690f79d48caacea75&authkey=AZvJPj8vlFkUJ25vYtFK_Gc
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0253651cbc3b948f690f79d48caacea75&authkey=AZvJPj8vlFkUJ25vYtFK_Gc
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0253651cbc3b948f690f79d48caacea75&authkey=AZvJPj8vlFkUJ25vYtFK_Gc


 
 

 

 
 

 
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 

 

Assessment scaffolding tool - Lesson 5:  

 

It is suggested that the tool is available through the online learning environment they are using (Mahara, Office356) in its electronic version.  

Assessment Scaffolding Tool of Students' Competences and Skills for Teachers 

 

https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0ce9b0186277b4f8daf6078167ddcac9d&authkey=Aa

w1g8GXRZu1OmGwGDXKGEY 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0ce9b0186277b4f8daf6078167ddcac9d&authkey=Aaw1g8GXRZu1OmGwGDXKGEY
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0ce9b0186277b4f8daf6078167ddcac9d&authkey=Aaw1g8GXRZu1OmGwGDXKGEY
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/panayiota_hatzittofi_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0ce9b0186277b4f8daf6078167ddcac9d&authkey=Aaw1g8GXRZu1OmGwGDXKGEY
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Exemplar ePortfolio - Lesson 5:  

 

It is suggested that the tool is available through the online learning environment they are using (Mahara, Office356) in its electronic version.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mahara.ats2020.eu/view/view.php?t=8HsfgD6YvE5p3mVLaxAo 
 

http://mahara.ats2020.eu/view/view.php?t=8HsfgD6YvE5p3mVLaxAo

