
μ-δραστηριότητες 
και μ-σενάρια 
με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Υλικό από εκπαιδευτικούς, που παρήχθη
στο πλαίσιο της επιμόρφωσης για 
την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(επιμόρφωση Β’ επιπέδου)

Επιμέλεια:
Ασημακόπουλος Γεώργιος
Επιμορφωτής Β’ επιπέδου

Λιβανά Γεώργιο, ΠΕ01
Ασημακόπουλο Γεώργιο, ΠΕ02
Ζώντου Μαρία, ΠΕ02
Κλουκίνα Θεοδοσία, ΠΕ02
Μικελοπούλου Δήμητρα, ΠΕ02
Σίψα Βασιλική, ΠΕ02
Χατζηνικολάου Ειρήνη, ΠΕ02
Ματσάγγου Φιλίτσα, ΠΕ05
Βρόντου Βασιλική, ΠΕ06

Δημοπούλου Στεργιανή, ΠΕ06
Κουζούλη Σοφία, ΠΕ06
Παπαγεωργίου Αγγελική, ΠΕ06
Πρέντζα Λαμπρινή, ΠΕ06
Σκούφη Κανέλλα, ΠΕ06
Ανδρέου Αικατερίνη, ΠΕ08
Γερούκη Αγγελική, ΠΕ08
Σκορδίλη Ελένη, ΠΕ79
Σταματοπούλου Αικατερίνη, ΠΕ79

Το διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε από: 
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Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού – Κουζούλη Σοφία, ΠΕ06 

Food 4 All 

Τάξη: Στ΄ Δημοτικού 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Α1 

Προφίλ μαθητών: 25 μαθητές που κάνουν Αγγλικά στο Δημοτικό Σχολείο από την Α΄ 

Δημοτικού 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

Αίθουσα διεξαγωγής του μαθήματος: Εργαστήριο Η/Υ 

Προϋποθέσεις:  

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι  

 με τη χρήση του εργαστηρίου Η/Υ για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 

 με βασικό λεξιλόγιο σχετικό με τη διατροφή καθώς έχουν ολοκληρώσει την 

ενότητα του σχολικού εγχειρίδιου  

 με τη χρήση του Google Drive - google docs και τη χρήση των εφαρμογών padlet 

(https://padlet.com), canva (https://www.canva.com), answergarden 

(https://answergarden.ch), meetingwords, (http://meetingwords.com), issuu 

(https://issuu.com) και tricider (https://www.tricider.com) 

 με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης 

 

Διδακτικοί Στόχοι/Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Οι μαθητές αναμένεται  

- Να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες / κατανόηση και παραγωγή προφορικού 

και γραπτού λόγου  

 ενίσχυση λεξιλογίου σχετικό με τη διατροφή 

 ακουστική δεξιότητα και δεξιότητα της ομιλίας 

 ανάγνωση και γραφή 

- Να αναπτύξουν ψηφιακό γραμματισμό  

 ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων  

 εξάσκηση στην αναζήτηση και τον εντοπισμό πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 αξιοποίηση online συνεργατικών λογισμικών/εργαλείων web 2.0 

 αξιοποίηση ψηφιακού εργαλείου για παρουσίαση  

 εξοικείωση με την εκπαιδευτική αξία των ιστοτόπων 

- Να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες 

 ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σχετικά με τις κατηγορίες τροφών 

 ενίσχυση της σημασίας που έχει η ποικιλία στη διατροφή μας 
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 ευαισθητοποίηση σε σύγχρονα προβλήματα διατροφής, όπως είναι το 

γρήγορο φαγητό  

- Να αναπτύξουν κριτική σκέψη 

- Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες μετασχηματισμού της 

γνώσης 

- Να γνωρίσουν έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών και να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια εκστρατεία στην επίτευξη του 

στόχου 2, Μηδενική Πείνα - Βελτιώνουμε τη διατροφή μας 

- Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες και επικοινωνιακές στρατηγικές 

 

Σκεπτικό 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών η Διατροφή προτείνεται ως μια θεματική 

ενότητα με την οποία μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις και αξίες ζωής. Επιπλέον, η αξιοποίηση πληροφοριών, η βιωματική εμπλοκή 

και η αλληλεπίδραση αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες που διατρέχουν τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των μαθημάτων. 

Παράλληλα, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

αναφέρεται ως καθοριστικός στόχος της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών η 

κατάκτηση στάσεων ζωής και συμπεριφοράς και η ολόπλευρη καλλιέργεια της 

προσωπικότητάς τους. Τέλος, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων 

και εφαρμογών και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία προσφέρει αυθεντικό υλικό 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλωσσικό πρότυπο, πολυμεσικό υλικό και κίνητρο 

για συμμετοχή και μάθηση. 

 

Συνοπτική περιγραφή 

1η Διδακτική Ώρα 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες με 5 μαθητές η κάθε μια. Τους δίνεται φύλλο 

εργασίας στο οποίο υπάρχει η διεύθυνση του padlet, https://bit.ly/2Qfmj4j, σε μια 

συντομευμένη με το bit.ly μορφή, ώστε η διαδικασία αναζήτησής του να είναι πιο 

εύκολη και γρήγορη. Στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων padlet η εκπαιδευτικός έχει 

αναρτήσει το φύλλο εργασίας. Η εκπαιδευτικός απάντα σε ερωτήσεις, αν υπάρχουν. 

 Ομάδα A Φρούτα-Fruit 

 Ομάδα B Λαχανικά-Vegetables 

 Ομάδα C Γαλακτοκομικά – Dairy 

 Ομάδα D Σιτηρά-Grains 

 Ομάδα Ε Πρωτεΐνες-Proteins 
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Βρίσκουν στη διεύθυνση που έδωσε η εκπαιδευτικός τις λέξεις που αναφέρονται στην 

κατηγορία φαγητού που τους έχει ανατεθεί, 

https://www.choosemyplate.gov/MyPlate, τις διαβάζουν κι ελέγχουν ότι ξέρουν τη 

σημασία τους. Γράφουν τις λέξεις που ανήκουν στην κατηγορία τους στα συνεργατικά 

έγγραφα που έχει δημιουργήσει η εκπαιδευτικός για την κάθε ομάδα, 

https://drive.google.com/. Αναζητούν από τη διεύθυνση που τους δίνεται στο φύλλο 

εργασίας, https://pixabay.com, εικόνες που απεικονίζουν είδη της κατηγορίας που 

έχουν αναλάβει, αποφασίζουν ποιες 5 εικόνες θα διαλέξουν, τις αποθηκεύουν και τις 

ανεβάζουν στο έγγραφο δίπλα στις λέξεις που προσδιορίζουν.  

Γράφουν στην πρώτη σελίδα του εγγράφου τους το όνομα της κατηγορίας φαγητού 

της ομάδας τους, τα δικά τους ονόματα και τους ενεργούς συνδέσμους από τις σελίδες 

που πήραν τις πληροφορίες και τις εικόνες και το κατεβάζουν ως pdf. Ανεβάζουν το 

pdf στο padlet της τάξης.  

Ως εργασία για την επόμενη φορά τούς ανατίθεται να σχολιάσουν την ανάρτηση της 

κάθε ομάδας, αναφέροντας το είδος φαγητού που δεν έχουν συχνά στη διατροφή 

τους.  

 

2η Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές κάθονται με τις ομάδες τους. Τους δίνεται φύλλο εργασίας στο οποίο 

υπάρχει η διεύθυνση του padlet, https://bit.ly/2Qfmj4j, σε μια συντομευμένη μορφή, 

ώστε η διαδικασία αναζήτησής του να είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Στον ψηφιακό 

πίνακα ανακοινώσεων padlet η εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει το φύλλο εργασίας. Η 

εκπαιδευτικός απαντά σε ερωτήσεις, αν υπάρχουν. 

Αναλαμβάνουν να φτιάξουν ένα τριπλό φυλλάδιο με την εφαρμογή canva, με το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό που θα τους δοθεί, με τα τρόφιμα της κατηγορίας που 

έχουν αναλάβει. Η εκπαιδευτικός συντονίζει τη συνεργασία των μαθητών και 

διευκολύνει όταν χρειάζονται βοήθεια. 

Ανεβάζουν στο padlet της τάξης τα φυλλάδιά τους.  

Η κάθε ομάδα θέτει με το διαδραστικό εργαλείο, answergarden, τις ακόλουθες 

ερωτήσεις αντίστοιχα  

 What is your favourite fruit? 

 What is your favourite vegetable? 

 What is your favourite dairy product? 

 What is your favourite protein? 

 What is your favourite grain? 

Αφού κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις, η κάθε ομάδα ανεβάζει το answergarden στο 

padlet της τάξης ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να τα δουν. Τέλος, όλοι οι μαθητές 
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ξεχωριστά, αφού συμβουλευτούν τις σχετικές αφίσες, συμπληρώνουν τη δική τους 

απάντηση στα πέντε answergarden, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ των 

αγαπημένων διατροφικών συνηθειών των μαθητών. 

 

3η Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές κάθονται με τις ομάδες τους. Τους δίνεται φύλλο εργασίας στο οποίο 

υπάρχει η διεύθυνση του padlet, https://bit.ly/2Qfmj4j, σε μια συντομευμένη μορφή, 

ώστε η διαδικασία αναζήτησής του να είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Η εκπαιδευτικός, 

αρχικά, δείχνει στους μαθητές στον προβολέα του εργαστηρίου τη σελίδα που 

αναφέρεται στον 2ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ακολουθεί 

συζήτηση. Οι μαθητές επικεντρώνονται στο πρώτο μέρος των στόχων: 

https://www.globalgoals.org/2-zero-hunger  

Έπειτα παρακολουθούν όλοι μαζί στον προβολέα του εργαστηρίου το βίντεο “Feed 

me Better” από το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/918 

και σχολιάζουν τη δράση. Στη συνέχεια, παρακολουθούν όλοι μαζί το βίντεο που 

παρουσιάζει την ώρα του φαγητού σε ένα σχολείο στην Ιαπωνία, 

https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU. Μετά τη συζήτηση, οι ομάδες 

αποφασίζουν 5 εύκολα αλλά θρεπτικά φαγητά που θα μπορούσαν να έχουν στο 

σχολείο με βάση τα προϊόντα της κατηγορίας που έχουν αναλάβει, όπως για 

παράδειγμα φρουτοσαλάτα, σάντουιτς, σαλάτα κ.ά. Γράφουν τη συνταγή τους στην 

εφαρμογή http://meetingwords.com και ανεβάζουν τον σύνδεσμο στο padlet της 

τάξης. Η εκπαιδευτικός συντονίζει τις ομάδες και διευκολύνει τη δουλειά των 

μαθητών.  

Τέλος, οι μαθητές αναστοχάζονται τις δραστηριότητες που υλοποίησαν στα πλαίσια 

των μαθημάτων τους και απαντούν στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο 

ερωτηματολόγιο στην εφαρμογή tricider: 

https://www.tricider.com/brainstorming/3HJ3tmeacMV). 

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν, εκτός από τις απαντήσεις τους, να προσθέσουν και 

δικά τους σχόλια-ερωτήματα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. 

Για το επόμενο μάθημα οι ομάδες αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν τη συνταγή που 

έγραψαν, να τραβήξουν φωτογραφίες από τη διαδικασία και να ετοιμάσουν μια 

παρουσίαση. 

Η εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών μαθημάτων διευκολύνει τη 

συνεργασία των μαθητών, βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να 

δημιουργηθούν, επιβραβεύει την προσπάθειά τους και συμβάλλει στο ήρεμο, 

παιδαγωγικό, δημιουργικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη. 

 



μ-δραστηριότητες και μ-σενάρια με αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 

 

103 

Επέκταση της δραστηριότητας 

Tα pdf που δημιούργησαν οι μαθητές, τα φυλλάδια και οι απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια στο answergarden μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ebook με την 

εφαρμογή https://issuu.com, το οποίο θα υπάρχει ως σημείο αναφοράς για άλλες 

εργασίες ή θα μπορεί να εκτυπωθεί. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να γράψουν ένα 

άρθρο στη σχολική εφημερίδα σχετικά με το σύνολο της εργασίας τους.  

Τα ερωτηματολόγια και τα φυλλάδια μπορούν να αναρτηθούν στον ιστότοπο 

του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι οι 

μαθητές του σχολείου ώστε να αποτυπωθεί μια εικόνα για τις διατροφικές συνήθειες 

και προτιμήσεις του συνόλου των μαθητών.  

Το μ-σενάριο μπορεί να επεκταθεί χρονικά και να αναδειχθεί η μαθησιακή 

διαδικασία σε συμμετοχική, με συγκεκριμένους στόχους για την εκτέλεση 

προγραμμάτων δράσης στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με την 

υλοποίηση μιας έρευνας με τη συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια του 

μαθήματός τους. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν για την 

ποιότητα του φαγητού που οι ίδιοι καταναλώνουν, την προέλευση, τις διαδικασίες 

και τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να φτάσει ένα προϊόν στον καταναλωτή, τη 

θρεπτική αξία, τη συσκευασία και άλλες σημαντικές παραμέτρους του θέματος, και 

να αξιοποιήσουν πολυτροπικά και πολύπλευρα τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

Το μ-σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια συνεργατικού ευρωπαϊκού 

προγράμματος eTwinning - προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. Διακρατικές ή 

εθνικές ομάδες χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, αναλαμβάνουν μια διατροφική 

ομάδα και εκτελούν συνεργατικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις δραστηριότητες. 

 

To συγκεκριμένο σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του eTwinning 

προγράμματος “Food 4 All”, στο οποίο συμμετείχαν τρία σχολεία, δυο από την Ελλάδα 

και ένα από την Τουρκία, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Τα αποτελέσματα της 

διακρατικής συνεργασίας των μαθητών έχουν αναρτηθεί στο twinspace του 

προγράμματος, https://twinspace.etwinning.net/48612/home, και στο blog της 

εκπαιδευτικού στη σελίδα https://etwinningileia.blogspot.gr/2018/03/food-4-all-

plate-pledge.html και https://blogs.sch.gr/skouzouli/2018/07/06/food-4-all-zero-

hunger-etwinning-project/  
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Φύλλο Εργασίας 1 

Part 1 

Form 5 groups of 5 students each. Visit the padlet of 

the class at https://bit.ly/2Qfmj4j. You will see this 

worksheet uploaded there. It will help you visit the 

following pages. 

Visit this site: 

https://www.choosemyplate.gov/MyPlate. 

Find your food category you are assigned and then 

select The Food Gallery and read the items that belong 

to the category you have chosen. 

 Fruit 

 Vegetables 

 Dairy  

 Proteins 

 Grains 

 

Part 2 

Write the words that belong to your food category in your collaborative documents 

that have been created for every group at https://drive.google.com/. Search for five 

pictures to illustrate your list at https://pixabay.com/  

 Fruit 

 Vegetables 

 Dairy  

 Proteins 

 Grains 

 

Part 3 

Write the name of your group and export it into a pdf. Embed the pdfs in the padlet of 

our class: https://padlet.com/sophiakouz/food 

 

Homework 

For next time, have a look at the 5 food categories on the padlet 

(https://padlet.com/sophiakouz/food) and write underneath which food is not in your 

diet very often. 
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Φύλλο Εργασίας 2 

 

 

Work in the groups of your food categories. Visit the 

padlet of the class at https://bit.ly/2Qfmj4j. You will see 

this worksheet uploaded there. It will help you visit the 

following pages. 

 

 

Part 1 

Log in to Canva with the username and password the teacher will give you and create 

a Trifold Brochure with the food products of your category. Save the picture and upload 

it on the padlet of the class at https://bit.ly/2Qfmj4j. 

 

Part 2 

Use the web tool Answergarden to ask a question depending on your group. 

 What is your favourite fruit? 

 What is your favourite vegetable? 

 What is your favourite dairy product? 

 What is your favourite protein? 

 What is your favourite grain? 

 

Part 3 

Embed your answergardens in the padlet. (https://bit.ly/2Qfmj4j). 

 

Part 4 

Vote your favourite food product, each one of you separately. 
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Φύλλο Εργασίας 3 

 

 
 

Part 1 

Let’s all see the page at https://www.globalgoals.org/2-zero-hunger and discuss how 

we can improve nutrition 

Part 2 

Let’s all watch the video at http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/918 and 

discuss food at school.  

Part 3 

Let’s all watch lunch time at a Japanese school. Look for the habits that show the 

importance on healthy nutrition. https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU.  

Part 4  

In your groups decide on a healthy food that could be eaten at school based on your 

food category, ie. fruit salad, salad, omelette etc.  

Write the recipe at http://meetingwords.com/   

Visit the padlet of the class at https://bit.ly/2Qfmj4j and upload the link of the 

meetingwords. Remember to write the name of your group at the top. 

Part 5 

Visit Tricider at https://www.tricider.com/brainstorming/3HJ3tmeacMV and answer 

the questions. You are welcome to add comments and/or ask questions.  

Homework 

With the members of your group make the recipe you chose and take 6-8 photos of 

the process. Create a presentation for your recipe using your pictures.  


