
 

 

  

 

Ειδικότητα στο Τ4Ε (ΠΕ70) 

 
 

Τίτλος σεναρίου 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τμήμα (Κωδικός 1947) 
 



 

 

Περιεχόμενα 

Ταυτότητα σεναρίου ............................................................................. 3 

Τάξη:    Γ΄ Δημοτικού ............................................................................. 3 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο:  Μελέτη Περιβάλλοντος ..................... 3 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:.......................................... 3 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του 

σεναρίου ............................................................................................... 4 

Χρόνος υλοποίησης .............................................................................. 4 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου............................................................... 4 

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 4 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία ................................................................ 4 

Σύγχρονης διδασκαλίας: ....................................................................... 4 

Ασύγχρονης διδασκαλίας (e-class): ....................................................... 5 

Εξωτερικά εργαλεία: ............................................................................. 5 

Πλαίσιο Υλοποίησης.............................................................................. 7 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα ....................................................... 7 

Εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex: ................... 7 

Εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-class (δημιουργία 

εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού): ....................................................... 7 

Εξωτερικά εργαλεία: ............................................................................. 8 

Χρονοπρογραμματισμός ....................................................................... 9 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου .......................................... 14 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση .......................................................... 25 

Επικοινωνία και συνεργασία ............................................................... 25 

Ρόλος γονέων ...................................................................................... 25 

Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης ........................................................ 26 

 



 

 

Ταυτότητα σεναρίου 
 

 

Τάξη:    Γ΄ Δημοτικού 
 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο:  Μελέτη Περιβάλλοντος 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά κατοικίδια ζώα και να τα 

ταξινομούν, (Στόχος 1) 

• να διακρίνουν βασικά προϊόντα που δίνουν τα κατοικίδια ζώα στον 

άνθρωπο. (Στόχος 2) 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

• να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τα ζώα , (Στόχος 3) 

• να αποκτήσουν  θετικές αξίες και στάσεις  απέναντι στα 

εγκαταλελειμμένα ζώα, (Στόχος 4) 

• να αντιληφθούν πως με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, οι μηχανές 

αντικατέστησαν τα οικόσιτα ζώα, (Στόχος 5) 

• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, 

(Στόχος 6),  

• να επιλέγουν και να οργανώνουν τις πληροφορίες που βρίσκουν, 

(Στόχος 7) 

• να παρουσιάζουν μια εργασία τους. (Στόχος 8) 

Γ. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

• να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση βίντεο και την άντληση 

πληροφοριών μέσα απ’ αυτό, (Στόχος 9) 

• να μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν πληροφορίες που 

χρειάζονται στο διαδίκτυο, (Στόχος 10) 

• να έχουν θετική στάση και συμμετέχουν ενεργά στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. (Στόχος 11) 



 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου 

• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά 

και τις συνήθειες ζώων ως αποτέλεσμα της γνώσης που έχουν 

κατακτήσει στις προηγούμενες τάξεις και μέσα από προσωπικές 

τους εμπειρίες. 

• Να έχουν εξοικειωθεί με τα εργαλεία της e-class και του Webex. 

 

Χρόνος υλοποίησης  

Περίπου 2 διδακτικές ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 

Πρόκειται για ένα σενάριο με δραστηριότητες τόσο ατομικές όσο και 

συνεργατικού χαρακτήρα όπου η διαμορφωτική αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση είναι παρούσα σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το 

θέμα μπορεί να προσεγγιστεί  και διαθεματικά σε συνδυασμό με το 

μάθημα «Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια», από το Β. Γλώσσας της Γ΄ 

δημοτικού, α΄ τεύχος, σελ.50 - 52 (παραγωγή γραπτού λόγου με κριτική 

σκέψη και χρήση επιχειρημάτων  προκειμένου να αναπτύξουν και να 

στηρίξουν τις απόψεις τους σχετικά με την εγκατάλειψη των ζώων και την 

σωστή φροντίδα ενός ζώου). 

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 

• Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο (e-class) 

• Breakout sessions (Webex) 

• Διαδραστικές ασκήσεις για αυτοαξιολόγηση (e-class) 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία  

Σύγχρονης διδασκαλίας: 

• Διαμοιρασμός οθόνης 

• Breakout sessions (Webex) 

• Polling (Webex) 

• Chat (Webex) 

• Μικρόφωνο 

 



 

 

Ασύγχρονης διδασκαλίας (e-class): 

• Τοίχος 

• Ανακοινώσεις 

• Μηνύματα 

• Κουβεντούλα 

• Ασκήσεις 

• Έγγραφα 

• Συνδέσεις Διαδικτύου 

• Πολυμέσα 

• Εργασίες 

Εξωτερικά εργαλεία: 

• Σύνδεσμοι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXkEW989Zk  τραγούδι « Το 

κοκοράκι») 

https://www.youtube.com/watch?v=lIr29nTGouo&ab_channel=oleole  

(βίντεο «Τα ζώα της φάρμας») 

https://www.youtube.com/watch?v=p0pEeLAR8Sg (βίντεο «Από το μαλλί 

στο υφαντό») 

 

• Σύνδεσμοι ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ: (Διαδραστική 

εργασία, διαδραστικά παιχνίδια) 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3557  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11006  

https://www.youtube.com/watch?v=7bXkEW989Zk
https://www.youtube.com/watch?v=lIr29nTGouo&ab_channel=oleole
https://www.youtube.com/watch?v=p0pEeLAR8Sg
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3557
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11006


 

 

Βασική Ροή Σεναρίου 

 

  

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ      
30 ΛΕΠΤΑ

• Δραστηριότητα ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με το θέμα.

• Δραστηριότητα κινητοποίησης της μάθησης με ανακαλυπτική - διερευνητική 
εργασία.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ        
30 ΛΕΠΤΑ

• Polling με ερωτήσεις ενεργοποίησης της προγενέστερης γνώσης.

• Προβολή βίντεο για την παρουσίαση των κατοικίδιων ζώων.

• Παρουσίαση των εργασιών  που ανατέθηκαν κατά την διάρκεια της ασύγχρονης 
διδασκαλίας.

• Συνεργασία, επικοινωνία, ταξινόμηση των κατοικίδιων ζώων.

• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

• Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ    
30 ΛΕΠΤΑ

• Συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με την προσωπική επαφή και εμπειρία τους με 
τα κατοικίδια ζώα και ευσθητοποίηση σχετικά με τα εγκαταλελειμένα ζώα.

• Προβληματισμός  πάνω στο γεγονός ότι παλιότερα οι άνθρωποι είχαν 
περισσότερα ζώα στην αυλή τους.

• Προβολή βίντεο σχετικό με την επεξεργασία του μαλλιού.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ      
15 ΛΕΠΤΑ

• Διαδραστικές ασκήσεις για διασκέδαση και αυτοαξιολόγηση.

• Ασκήσεις για επανάληψη και εμπέδωση.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ       
10 ΛΕΠΤΑ

• Αξιολόγηση κατάκτησης των στόχων του μαθήματος και ανατροφοδότηση.



 

 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
 

Το σενάριο υλοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης 

διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας Webex και της e-class αντίστοιχα. 

Θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία 

του Webex όπως τα Breakout sessions, το Polling και το Chat. Επίσης έχουν 

εργαστεί ξανά στην πλατφόρμα της e-class και γνωρίζουν τα εργαλεία που 

θα χρησιμοποιηθούν.  

 

 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα 
 

Εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex: 

• Διαμοιρασμός οθόνης (Webex , Βίντεο) 

• Breakout sessions (Webex) 

• Polling (Webex) 

• Chat (Webex) 

• Μικρόφωνο 

 

Εργαλεία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-class (δημιουργία 

εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού): 

• Τοίχος  (ανάρτηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού για διευκόλυνση 

των μαθητών) 

• Ανακοινώσεις (ειδοποιήσεις για ανάρτηση ασκήσεων και φύλλων 

εργασιών) 

• Μηνύματα (για επικοινωνία και ανατροφοδότηση μεταξύ μαθητών 

αλλά και  εκπαιδευτικού και μαθητών) 

• Κουβεντούλα (για να μοιράζονται τις ιδέες, τις απόψεις τους και τα 

συναισθήματά τους) 

• Ασκήσεις (δραστηριότητες στην πλατφόρμα της e-class) 

• Έγγραφα (ανάρτηση φύλλων εργασίας για τους μαθητές) 

 



 

 

 

• Εργασίες (ανάρτηση ολοκληρωμένων εργασιών των μαθητών) 

• Συνδέσεις Διαδικτύου (για την ανάρτηση συνδέσμων εξωτερικών 

εργαλείων) 

• Πολυμέσα (για την ανάρτηση σχετικού βίντεο) 

 

Εξωτερικά εργαλεία:  

• Σύνδεσμοι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXkEW989Zk   

ή     https://video.link/w/kxTxc  (τραγούδι « Το κοκοράκι») 

https://www.youtube.com/watch?v=lIr29nTGouo&ab_channel=oleole 

ή   https://video.link/w/ubx2c   (βίντεο «Τα ζώα της φάρμας») 

https://www.youtube.com/watch?v=p0pEeLAR8Sg   

ή    https://video.link/w/OeSxc   (βίντεο «Από το μαλλί στο υφαντό») 

[Περιφέρεια Κρήτης Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΝΙ - Μοναστηράκι ΙΝΑΤΟΣ  

Το παρόν έργο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.] 

• Σύνδεσμοι ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ: (Διαδραστική 

εργασία, διαδραστικά παιχνίδια) 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3557  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11006  

  

https://www.youtube.com/watch?v=7bXkEW989Zk
https://video.link/w/kxTxc
https://www.youtube.com/watch?v=lIr29nTGouo&ab_channel=oleole
https://video.link/w/ubx2c
https://www.youtube.com/watch?v=p0pEeLAR8Sg
https://video.link/w/OeSxc
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3557
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11006


 

 

Χρονοπρογραμματισμός 
 

Χρονοπρογραμματισ
μός 

Δραστηριότητα Περιγραφή Εκπαιδευτικά μέσα 

Φάση 1.  
Ασύγχρονη 30΄ 
Ενεργοποίηση των 
μαθητών σχετικά 
με το θέμα. 
Προετοιμασία της 
σύγχρονης φάσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βίντεο  (τραγούδι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαδραστική εργασία 

Ήδη από το προηγούμενο 
μάθημα στην webex 
ενημερώνονται για τις 
δραστηριότητες που θα 
έχουν στην e-class και 
ελέγχουν καθημερινά τις 
Ανακοινώσεις. 
 
1η  δραστηριότητα 
Υπάρχει αναρτημένο στο 
Χαρτοφυλάκιο, στο 
Μάθημα Μελέτη 
Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης στο 
πεδίο Ενότητες της  e-class , 
το τραγούδι «Το κοκοράκι» 
- Διονύσης Σαββόπουλος. 
 Τους ζητείται να ακούσουν 
το τραγούδι και, στην 
Κουβεντούλα της e-class, να 
επικοινωνήσουν τα 
συναισθήματα που τους 
προκάλεσε καθώς και για το 
ποια ζώα θυμούνται ότι 
αναφέρονται σ’ αυτό.  
 
2η δραστηριότητα 
Στη συνέχεια οι μαθητές 
καλούνται να μπουν στην 
διεύθυνση του 
Φωτόδεντρου που τους 
δίνεται και ακολουθώντας 
τις οδηγίες να αντλήσουν 
τις πληροφορίες που τους 
ζητούνται. Συνεργάζονται 
μεταξύ τους και με τον 
εκπαιδευτικό του τμήματος, 
και ζητούν βοήθεια μέσα 
από τα εργαλεία Συζητήσεις 
και Μηνύματα της e-class. 

Πλατφόρμα 
ασύγχρονης e-class: 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ     
 

(Το βίντεο υπάρχει και 
στο εργαλείο της e-
class: ΠΟΛΥΜΕΣΑ) 
 
 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ   
         ή 
ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3499
https://eclass.sch.gr/modules/announcements/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9051134147&id=947709
https://eclass.sch.gr/modules/video/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/forum/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/chat/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9051134147&id=947709


 

 

Επίσης τους ζητάμε να 
κατεβάσουν από τα 
Έγγραφα το ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  γιατί θα το 
χρησιμοποιήσουν στην 
επόμενη φάση της 
σύγχρονης διδασκαλίας. 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 1, 
2, 7, 9, 10, 11 
 

 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 
 
 
 
 

Φάση 2. 
 Σύγχρονη 30΄ 
 
Παρουσίαση του 
θέματος. 
 
Ανάκληση της 
προγενέστερης 
γνώσης σχετικά με 
τα ζώα. 
 
 
Παρουσίαση των 
εργασιών. 
 
Διερεύνηση του 
θέματος. 
 
Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 
 

Ακρόαση τραγουδιού 
«Το κοκοράκι». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προβολή βίντεο 
σχετικό με το θέμα. 
 
 
 
 
 
Ερωτηματολόγιο και 
συζήτηση των 
αποτελεσμάτων. 
 
 
 
 
 
 
Παρουσίαση των 
εργασιών των 
μαθητών. 
 
 
 

Έως ότου συνδεθούν όλοι οι 
μαθητές στην ηλεκτρονική 
αίθουσα της webex, με 
διαμοιρασμό στην οθόνη 
του σχετικού video link, 
ακούμε ξανά το τραγούδι 
«Το κοκοράκι». 
 
1η δραστηριότητα 
Στη συνέχεια πάλι με 
διαμοιρασμό της οθόνης οι 
μαθητές παρακολουθούν 
βίντεο που παρουσιάζει  
οικόσιτα ζώα ενός 
αγροκτήματος.  
 
2η  δραστηριότητα 
Ακολουθεί Polling  στη     
webex με ερωτήσεις για να 
διαπιστωθεί η 
προγενέστερη γνώση των 
μαθητών σχετικά με τα ζώα. 
 
3η δραστηριότητα 
Οι μαθητές παρουσιάζουν 
τις εργασίες που τους είχαν 
ανατεθεί στην e-class. 
(Κάθε μαθητής παρουσιάζει 
ένα κατοικίδιο ζώο ή 
συμπληρώνει πληροφορίες 
για κάτι που δεν έχει 
αναφερθεί). Εκφράζουν στο 
chat απορίες και γίνονται οι 

Εξωτερικά εργαλεία: 
 
Βίντεο 
 Τραγούδι «Το 
κοκοράκι» 
 
 
 
 
Βίντεο 
«Τα ζώα της φάρμας»   
 
 
 
 
 
 
Πλατφόρμα σύγχρονης 
webex: 
 
Polling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chat 
 
 
 

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=9051134147&openDir=/60bfae8auYRu
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=9051134147&openDir=/60bfae8auYRu
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134147
https://video.link/w/kxTxc
https://video.link/w/kxTxc
https://video.link/w/ubx2c


 

 

 
 
 
 
 
Χωρισμός των 
μαθητών σε ομάδες 
και διερεύνηση του 
θέματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. 
 
Αξιολόγηση των 
ενεργειών, 
ανατροφοδότηση και 
ενημέρωση για την 
επόμενη σύγχρονη 
φάση . 
 

απαραίτητες διευκρινήσεις 
στην ολομέλεια.  
 
 
4η δραστηριότητα 
Οι μαθητές έχοντας στη 
διάθεσή τους το ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 για την 
ταξινόμηση των ζώων - που 
το έχουν κατεβάσει από τα 
Έγγραφα της e-class -  και 
παίρνοντας τις κατάλληλες 
οδηγίες από τον 
εκπαιδευτικό χωρίζονται σε 
ομάδες των τεσσάρων, για 
να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν σε 
συγκεκριμένο χρονικό 
πλαίσιο  (breakout 
sessions).  
Τέλος οι μαθητές 
παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της εργασίας 
τους στην ολομέλεια και 
γίνεται μια σύντομη 
αξιολόγηση της επίτευξης 
των στόχων και η 
ανατροφοδότηση.  
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 1, 
3, 6, 7, 8, 9, 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Breakout sessions 

Φάση 3.  
Σύγχρονη  30΄ 
 
Συζήτηση και 
ευαισθητοποίηση -
Προβληματισμός 
και έκφραση 
απόψεων 
 
 
 
Προβολή βίντεο 

 
 
Διάλογος με την 
ολομέλεια 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η δραστηριότητα 
Οι μαθητές παροτρύνονται 
με κατάλληλες ερωτήσεις 
να καταθέσουν προσωπικές 
τους εμπειρίες με 
κατοικίδια ζώα (κάποια 
ίσως να δείξουν και κάποια 
ζωάκια που έχουν στο 
σπίτι). Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτικός τους θέτει το 
πρόβλημα των αδέσποτων 
ζώων (Φανταζόμαστε τι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακολούθηση 
προβολής βίντεο.  

δυσκολίες αντιμετωπίζουν 
όταν δεν τα φροντίζουμε ή 
όταν κάποιοι τα 
εγκαταλείπουν;). Οι 
μαθητές εκφράζουν την 
γνώμη τους και καταθέτουν 
τις απόψεις τους για το πώς 
μπορεί να λυθεί το 
πρόβλημα των αδέσποτων 
ζώων. (Φυσικά δεν 
παραλείπει ο εκπαιδευτικός 
να δώσει τον λόγο σε όσα 
περισσότερα παιδιά 
γίνεται.) 
 
2η δραστηριότητα 
Στη συνέχεια 
ενημερώνουμε τους 
μαθητές για το περιεχόμενο 
του βίντεο που θα 
ακολουθήσει και  τους 
ζητάμε καθώς το βλέπουν 
να σκεφτούν, αν όλη η 
διαδικασία που θα 
παρακολουθήσουν τους 
φαίνεται εύκολη ή δύσκολη, 
κουραστική ή αν απαιτεί 
πολύ χρόνο. 
Στη συνέχεια κάνουμε 
διαμοιρασμό οθόνης και 
προβάλλουμε το βίντεο 
«Από το μαλλί στο υφαντό». 
Αφού οι μαθητές 
παρακολουθήσουν το 
βίντεο εκφράζουν τις 
απόψεις τους και μέσα από 
κατάλληλες ερωτήσεις (που 
σχετίζονται με το τι γινόταν 
παλιότερα και τι σήμερα) 
βοηθάμε τους μαθητές να 
κατανοήσουν το γιατί 
παλιότερα οι άνθρωποι 
είχαν περισσότερα ζώα στην 
αυλή τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξωτερικά εργαλεία: 
 
Βίντεο: 
«Από το μαλλί στο 
υφαντό» 
 
 

 

https://video.link/w/OeSxc
https://video.link/w/OeSxc


 

 

Κλείνοντας το μάθημα τους 
υπενθυμίζουμε ότι μπορούν 
να συνεχίσουν να 
ανταλλάσσουν τις απόψεις 
τους μέσα από την 
Κουβεντούλα της e-class. 
Τέλος θυμίζουμε να 
κοιτάξουν τις Ανακοινώσεις 
για να ενημερωθούν για τις 
σχετικές με το μάθημα 
ασκήσεις που έχουν να 
κάνουν. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 2, 
3, 4, 5, 9, 11 
 
 

Φάση 4. 
Ασύγχρονη    15΄  
 
 
 

 
 
 
 
Ασκήσεις και Φύλλο 
εργασίας στην e-class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαδραστικές 
ασκήσεις από το 
Φωτόδεντρο 

1η δραστηριότητα 
 
Από τις Ανακοινώσεις και τα 
Μηνύματα οι μαθητές 
ενημερώνονται για τις 
Ασκήσεις και το 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για 
επανάληψη και εμπέδωση 
της νέας γνώσης. 
 
2η δραστηριότητα 
 
Από τις Ανακοινώσεις και τα 
Μηνύματα οι μαθητές 
ενημερώνονται για τις 
διαδραστικές ασκήσεις  
«ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ» και 
«ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 
ΖΩΑ»  για διασκέδαση και 
αυτοαξιολόγηση. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 1, 
2, 11 
 
 

Πλατφόρμα 
ασύχγρονης  e-class: 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 

https://eclass.sch.gr/modules/chat/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/announcements/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/exercise/?course=9051134147
https://eclass.sch.gr/modules/link/?course=9051134147


 

 

Φάση 5.  
Σύγχρονη   10΄  

 Τέλος ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί μέσα από διάλογο 
αν κατακτήθηκαν οι στόχοι 
και κάνει ανατροφοδότηση. 

 

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του σεναρίου  

 

Φάση 1:  Ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με το θέμα. Προετοιμασία 

της σύγχρονης φάσης. 

Ήδη από το προηγούμενο μάθημα στην webex ενημερώνονται για τις 

δραστηριότητες που θα έχουν στην e-class και ελέγχουν καθημερινά τις 

Ανακοινώσεις. 

Υπάρχει αναρτημένο στο Χαρτοφυλάκιο, στο Μάθημα Μελέτη 

Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης στο πεδίο Ενότητες της  e-class (Τοίχος), το 

τραγούδι «Το κοκοράκι» - Διονύσης Σαββόπουλος. 

 Τους ζητείται να ακούσουν το τραγούδι και, στην Κουβεντούλα της e-

class, να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσε καθώς 

και για το ποια ζώα θυμούνται ότι αναφέρονται σ’ αυτό.  

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να μπουν στην διεύθυνση του 

Φωτόδεντρου που τους δίνεται και ακολουθώντας τις οδηγίες να 

αντλήσουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται. Συνεργάζονται μεταξύ 

τους και με τον εκπαιδευτικό του τμήματος, και ζητούν βοήθεια μέσα από 

τα εργαλεία Συζητήσεις και Μηνύματα της e-class. 

Φάση 2:  Έως ότου συνδεθούν όλοι οι μαθητές στην ηλεκτρονική αίθουσα 

της webex, με διαμοιρασμό στην οθόνη του σχετικού video link, ακούμε 

ξανά το τραγούδι «Το κοκοράκι». 

Στη συνέχεια πάλι με διαμοιρασμό της οθόνης οι μαθητές 

παρακολουθούν βίντεο που παρουσιάζει  οικόσιτα ζώα ενός 

αγροκτήματος.  

Ακολουθεί Polling  στη webex με ερωτήσεις για να διαπιστωθεί η 

προγενέστερη γνώση των μαθητών σχετικά με τα ζώα. 



 

 

Κατόπιν οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί 

στην e-class.(Κάθε μαθητής παρουσιάζει ένα κατοικίδιο ζώο ή 

συμπληρώνει πληροφορίες για κάτι που δεν έχει αναφερθεί). Εκφράζουν 

στο chat απορίες και γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην 

ολομέλεια.  

Έπειτα έχοντας στη διάθεσή τους το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 για την 

ταξινόμηση των ζώων - που το έχουν κατεβάσει από τα Έγγραφα της e-

class -  και παίρνοντας τις κατάλληλες οδηγίες από τον εκπαιδευτικό 

χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων, για να επικοινωνήσουν και να 

συνεργαστούν σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο  (breakout sessions).  

Τέλος  παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην ολομέλεια 

και γίνεται μια σύντομη αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων και η 

ανατροφοδότηση.  

Φάση 3: Οι μαθητές παροτρύνονται με κατάλληλες ερωτήσεις να 

καταθέσουν προσωπικές τους εμπειρίες με κατοικίδια ζώα (κάποια ίσως 

να δείξουν και κάποια ζωάκια που έχουν στο σπίτι). Στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός τους θέτει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων 

(Φανταζόμαστε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν όταν δεν τα φροντίζουμε ή 

όταν κάποιοι τα εγκαταλείπουν;). Οι μαθητές εκφράζουν την γνώμη τους 

και καταθέτουν τις απόψεις τους για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα 

των αδέσποτων ζώων. (Φυσικά δεν παραλείπει ο εκπαιδευτικός να δώσει 

τον λόγο σε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται.) 

Στη συνέχεια ενημερώνουμε τους μαθητές για το περιεχόμενο του βίντεο 

που θα ακολουθήσει και  τους ζητάμε καθώς το βλέπουν να σκεφτούν, αν 

όλη η διαδικασία που θα παρακολουθήσουν τους φαίνεται εύκολη ή 

δύσκολη, κουραστική ή αν απαιτεί πολύ χρόνο. 

Κατόπιν κάνουμε διαμοιρασμό οθόνης και προβάλλουμε το βίντεο «Από 

το μαλλί στο υφαντό». Αφού οι μαθητές παρακολουθήσουν το βίντεο 

εκφράζουν τις απόψεις τους και μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις (που 

σχετίζονται με το τι γινόταν παλιότερα και τι σήμερα) βοηθάμε τους 

μαθητές να κατανοήσουν το γιατί παλιότερα οι άνθρωποι είχαν 

περισσότερα ζώα στην αυλή τους. 

Κλείνοντας το μάθημα τους υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν 

να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους μέσα από την Κουβεντούλα της e-



 

 

class. Επίσης θυμίζουμε να δουν στις Ανακοινώσεις ή στην Ενότητα του 

μαθήματος ποιες ασκήσεις θα έχουν για το σπίτι. 

Φάση 4: Από τις Ανακοινώσεις και τα Μηνύματα οι μαθητές 

ενημερώνονται για τις Ασκήσεις και το Φύλλο εργασίας 2  για επανάληψη 

και εμπέδωση της νέας γνώσης. 

Επιπλέον από τις Ανακοινώσεις και τα Μηνύματα οι μαθητές 

ενημερώνονται για τις διαδραστικές ασκήσεις  «ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ» και 

«ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»  για διασκέδαση και αυτοαξιολόγηση. 

Φάση 5:  Τέλος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί μέσα από διάλογο αν 

κατακτήθηκαν οι στόχοι και κάνει ανατροφοδότηση. 

Αποκόμματα εικόνων από τα εργαλεία : 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Polling 

 

 

 



 

 

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση                                 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις τις εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας με σκοπό την καταγραφή της ατομικής 

προόδου, αλλά και της προόδου σε επίπεδο ομάδας και τάξης σχετικά με 

τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 

Επικοινωνία και συνεργασία                                 

 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, επειδή χρειάζεται 

να παρακολουθεί, να καθοδηγεί διακριτικά και να ανακατευθύνει 

συνεχώς τις ομάδες μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Επίσης 

κρίνεται απαραίτητο να επικοινωνεί μαζί τους μέσα από τις πλατφόρμες 

προκειμένου να ενισχύει και να διαφωτίζει σε περίπτωση δυσκολιών ή 

προβληματισμών που αντιμετωπίζουν όλοι μαθητές ή ακόμη περισσότερο 

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Ρόλος γονέων                                 

 

Ο ρόλος των γονέων είναι καλό να χαρακτηρίζεται από ενθάρρυνση, 

βοήθεια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους σε αυτή 

τη διαδικασία μάθησης, όταν: 

 

 



 

 

 

● Παρακολουθούν διακριτικά το μαθητή κάθε φορά που μπαίνει στο 

διαδίκτυο για να ολοκληρώσει μια εργασία ή άσκηση. 

●  Στηρίζουν και ενθαρρύνουν σταθερά το μαθητή έτσι ώστε να διατηρεί 

μια θετική σχέση με συμμετοχή και σεβασμό κατά τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές 

του.  

●  Συζητούν για το μάθημα και τις εντυπώσεις του μαθητή καθώς και για 

την τήρηση του καθημερινού σχολικού προγράμματος με σκοπό να 

λυθούν οι όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.  

 ● Επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και ενημερώνονται για την 

πρόοδο και γενικά τη συμπεριφορά του παιδιού τους έτσι ώστε να 

υπάρχει η κατάλληλη ανατροφοδότηση και διαχείριση των πιθανών 

δυσκολιών.  

 ● Προσπαθούν ο χώρος μάθησης να είναι οργανωμένος , έτσι ώστε ο 

μαθητής να δρα συντονισμένα και ήρεμα .  

 ● Επιδιώκουν τη γόνιμη επικοινωνία με το παιδί και τη δημιουργία 

θετικού κλίματος με διάλογο και συζήτηση έτσι ώστε να καλλιεργούνται 

τα κίνητρα μάθησης και να επιλύονται τα όποια θέματα προκύπτουν. 

 

Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης                                

 

Οι  εναλλακτικοί  τρόποι  υλοποίησης συνδέονται με τρεις βασικές 

συνιστώσες: συζήτηση, επικοινωνία, συνεργασία, ανατροφοδότηση –

αξιολόγηση. Εδώ μπορεί να ενταχθεί και η διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας σε μία τάξη λόγω μαθησιακών δυσκολιών- διαφορετικά 

επίπεδα ελληνομάθειας κ.λ.π.   

 



 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● ∆ιαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών Μελέτης 

Περιβάλλοντος 

● Εγχειρίδια ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση: 

α) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην ΕξΑ σχολική εκπαίδευση 

β) Συνοπτικός Οδηγός για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων 


