
 

 

 

3. Your students respond well 
to music stimuli: 

Check out MUSIC IN THE AIR 
for games and activities, as well as 
for ideas how to take care of your 
voice as a major work instrument. 

 

 

1. You want to optimize 
learning via visual tools: 

Go to our DRAW YOUR MIND 
set of tools and pick what suits 
your classroom best. 

 

 

 

2. You want to make your 
lessons captivating by turning 
them into stories: 

Go to our STORIES TO REMEMBER 
set of tools and start creating! 

 

Golden ratio 
teaching programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. You want to use IT tools and 
the flipped classroom 
approach: 

Go to FLIP THE FUTURE set 
of tools and transform your 
lesson plans. 
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Εισαγωγή 

 Η μέθοδος Golden Ration Teaching, όπως υποδηλώνει το όνομά της, δίνει μεγάλη 

έμφαση στην αρμονία και στην ισορροπία. Όλα τα διαφορετικά στοιχεία 

οποιουδήποτε συστήματος που βασίζεται στις αρχές της Χρυσής Αναλογίας θα πρέπει 

να χαρακτηρίζονται από σαφή συνοχή μεταξύ όλων των μερών του και επίσης κι από 

συνοχή μεταξύ των μερών και του συστήματος ως σύνολο. Μπορεί να χρησιμοποιεί 

μοτίβα στη φύση και να αναλύσει τις αναλογίες φυσικών σωμάτων και τεχνητών 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. 

Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το όνομα είναι η προσδοκία μας να προτείνουμε, να 

συνδυάσουμε, νέες ή λιγότερο χρησιμοποιημένες προσεγγίσεις και μεθόδους 

διδασκαλίας ακολουθώντας συγκεκριμένα μία μέθοδο και τελικά να βεβαιωθούμε ότι 

μπορούν να είναι εμπνευσμένες κι ωφέλιμες για τους μαθητές. 

Η βασική προϋπόθεση να έχουμε εμπνευσμένους μαθητές στην τάξη είναι οι 

εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί καθοδηγώντας στην κρίση, αναπλάθοντας το μέλλον.” 

είναι το μότο της UNICEF για το 2020. Κρίνοντας από την πανδημία και όλες τις 

αλλαγές και προκλήσεις που επέφερε, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί συμβάλλουν στη 

διασφάλιση της συνεχούς μάθησης και στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας κι 

ευημερίας των μαθητών τους. 

Ως εκ τούτου, οι κύριες αρχές που τήρησαν οι ειδικοί του GRT κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί είναι η ραχοκοκαλιά κάθε κοινωνίας. Χωρίς αυτούς και την 

αφοσίωσή τους δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Και για να μπορούν να είναι 

πετυχημένοι σε αυτό το δύσκολο έργο χρειάζονται έμπνευση, 

δημιουργικότητα και κίνητρα. Η GRT έχει ως στόχο την υποστήριξη αυτών 

στοιχείων, έχοντας στο επίκεντρο το σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών. 

2. Αν θέσουμε τα ίδια τα θεμέλια της προσέγγισής μας σε δύο από τις βασικές 

ανάγκες του ανθρώπου - αγάπη κι ελευθερία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι 

ότι θα επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα στην τάξη. Στη δική μας 

περίπτωση η αγάπη εκδηλώνεται μέσα από το πάθος για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση και η ελευθερία εκδηλώνεται στην επιλογή και χρήση εργαλείων που 

βοηθούν στη μετάδοση/αφομοίωση της γνώσης. Εάν ένας εκπαιδευτικός είναι 

παθιασμένος με το αντικείμενο που διδάσκει, τότε το πάθος αυτό 

αποτυπώνεται στο μυαλό των μαθητών και θα βρουν αυτό το μάθημα 
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αυθεντικό και συναρπαστικό. Επιπρόσθετα, αν οι μαθητές νιώσουν ότι 

βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου δεν κρίνονται ή χλευάζονται για τα 

λάθη τους και το μαθησιακό τους στυλ, εάν έχουν την ελευθερία να διαλέξουν 

τον τρόπο με τον οποίο κατακτούν κι αφομοιώνουν καλύτερα τη γνώση, τα 

αποτελέσματα θα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ομοίως, ο 

εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του μία ποικιλία από εργαλεία και μπορεί 

ελεύθερα να διαλέξει. Το Golden Ratio Teaching στοχεύει στην υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να 

ενθαρρύνουμε την ανθεκτικότητα, την ηγεσία και την καινοτομία. Έχουμε 

θέσει φιλόδοξες δραστηριότητες που εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς, 

αναζωπυρώνοντας τη λάμψη της δημιουργικότητάς τους και παρέχοντας τους 

εργαλεία δοκιμασμένα στην τάξη για τη διδασκαλία της απαιτούμενης ύλης. 

ποιο από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί στο αντικείμενο που διδάσκει, καθώς 

και στα ενδιαφέροντά του, τα ταλέντα του, η διαδικασία της διδασκαλίας 

μπορεί να γίνει συναρπαστική κι αβίαστη.  

3. Έμπνευση. Μετά από συζητήσεις με δασκάλους στη Βουλγαρία 

καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μαθητές που 

χαρακτηρίζονται από έμπνευση, περιέργεια και κα κίνητρο για μάθηση. Εμείς 

πιστεύουμε ότι αυτό ισχύει παντού στην εκπαίδευση και ότι οι δάσκαλοι 

πρέπει να έχουν θετικές στάσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να εμπνέονται από τη 

προσέγγιση, τα εργαλεία τις προτάσεις του GRT. Γι’ αυτό, χρειάζεται μια 

περαιτέρω εξερεύνηση της έμπνευσης ως κατευθυντήρια αρχή σε κάθε μέρος, 

φράσεις, ορολογία, προσέγγιση, όραμα του Οδηγού. 

4. Το GRT αφορά στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων στα υπάρχοντα μαθήματα 

και υλικό. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τρέχον 

αναλυτικό πρόγραμμα και διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό, και 

εφαρμόζοντας τις αρχές, προσεγγίσεις και δομές, μπορούμε να ενθαρρύνουμε 

τους δασκάλους να τις δοκιμάσουν και να τις χρησιμοποιήσουν στις τάξεις 

τους. Παρακάτω παρέχεται βήμα προς βήμα η προσέγγιση και οι ομάδες 

ειδικών το προετοιμασία των εργαλείων. 

5. Δημιουργικότητα, που περιγράφεται ως η διαδικασία να έχει κανείς 

πρωτότυπες ιδέες που έχοντας πρωτότυπες ιδέες ή/και ο συνδυασμός τους με 

ήδη αναπτυγμένες μεθόδους, θα φέρει και αξιοπιστία στα αποτελέσματα. 
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Γιατί είναι απαραίτητο το GRT και τι διαφορά μπορεί να κάνει 

Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται εδώ και πολύ καιρό με το διαφορετικό 

υπόβαθρο, τα επίπεδα ικανότητας, τις προκλήσεις, συνδέσεις στο διαδίκτυο, 

κίνητρα, ενδιαφέροντα και προσωπικότητες των μαθητών τους.  

γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τα στυλ που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές, ποιες πληροφορίες και να διατηρήσουν τα 

σημαντικά κομμάτια, ειδικά όταν εξετάζουμε την πλημμύρα που όλοι 

βιώνουμε.  

Πιστεύουμε ότι μόνο με τη χρήση πολλαπλών αισθήσεων για τη διδασκαλία 

μιας έννοιας ή ενός μαθήματος με διαφορετικές στρατηγικές έχουμε την 

ευκαιρία να πετύχουμε τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών μας.  

Το Golden Ratio Teaching προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 

πάρουν πρώτα μια ιδέα γιατί ποικίλλουν οι μαθησιακές προτιμήσεις των 

μαθητών τους (μέσω του ερωτηματολογίου μαθησιακών του οδηγού για την 

ανάγνωση των αποτελεσμάτων του προκειμένου να διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο αποτελεσματική) και στη συνέχεια να επιλέξουν και να συνδυάσουν 

διάφορα εργαλεία για να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές τους ανάγκες. 

Αυτό που προτείνουμε με το ερωτηματολόγιο «στυλ μάθησης» είναι ένα 

εργαλείο για τη δημιουργία και μαθησιακών προτιμήσεων, να 

ευαισθητοποιήσουμε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με αυτά και να μέσα από 

ένα πολύπλευρο πρίσμα. Η λεγόμενη θεωρία των «μορφών μάθησης» είναι 

μόνο μία από τις διάφορες υπάρχουσες θεωρίες και προσεγγίσεις σε αυτόν 

τον τομέα και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το νόημα, το πλαίσιο και η 

οργάνωση υλικού είναι εξίσου σημαντικά με το στυλ που χρησιμοποιούμε για 

να τα παρουσιάσουμε. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι όποιο στυλ μάθησης 

ή συνδυασμός στυλ μπορεί να έχει ένα άτομο, είναι σημαντικό για 

αυτόν/αυτήν να υποβληθεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις προκειμένου να 

σημειωθεί καλύτερη κατανόηση και διατήρηση της νέας γνώσης. Το 

ερωτηματολόγιο για τα «μαθησιακά στυλ» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιείται για βαθμολόγηση αλλά κυρίως για να εστιάσουν την προσοχή 

τους στην ποικιλία των μεθόδων που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε ένα 

θέμα ή να μάθουν για ένα καινούριο.  

Στο παράρτημα 1 παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με «Ποια είναι τα 

διαφορετικά στυλ μάθησης και είναι σημαντικά για τις βέλτιστες διδακτικές 
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προσεγγίσεις, ένας Οδηγός για τη χρήση του ερωτηματολογίου καθώς και το 

ίδιο το ερωτηματολόγιο. 

Η χρήση των εργαλείων GRT κάνει τη διαφορά με τους μαθητές, γιατί δίνει 

στη σχολική τους εκπαίδευση την ευκαιρία να βιώνουν νέες δραστηριότητες 

και ερεθίσματα, που ενεργοποιούν μαθησιακούς δεσμούς μεταξύ των 

διαφορετικών μερών επιστημονικού περιεχομένου και εννοιών, 

διαβεβαιώνοντας ότι αυτές οι έννοιες γίνονται κατανοητές και η γνώση 

διατηρείται πολύ περισσότερο από ότι μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Οι δάσκαλοι μπορούν να ελέγξουν τη διαφορά που κάνει το GRT συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν ενισχυμένη διδασκαλία GRT και αυτά 

που αποτελούν αντικείμενα παραδοσιακής διδασκαλίας. Με στόχο την 

περαιτέρω υποστήριξη της αυτοπαρακολούθησης και αυτοδιαχείρισης των 

μαθητών και την αίσθηση της ιδιοκτησίας  

των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων, οι δάσκαλοι μπορούν να προτείνουν 

ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης βασικών ικανοτήτων το οποίο οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυξάνεται το επίπεδο αυτοπεποίθησής 

τους. 

 Το ερωτηματολόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, 

βρίσκεται στο παράρτημα 2. 
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Τίτλος μεθόδου Αφήγηση Ιστορίας 
Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από την αυγή της 
ανθρωπότητας. Ο ιδιοκτήτης της προσέγγισης, που παρουσιάζεται 
εδώ, είναι η Ina Petkova, ειδικός στο πλαίσιο της ομάδας του έργου 
Golden Ratio Teaching από τη Βουλγαρία. 

Πώς η μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις 
καθοδηγητικές 
αρχές του  
Golden Ratio 
Teaching 

Golden Ratio – η σημασία του δασκάλου 
Η αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο διαδικτυακό όσο 

και στο περιβάλλον της τάξης. Μόλις ένας δάσκαλος εμπνευστεί να 
δοκιμάσει τα βήματα που προτείνονται παρακάτω, η άμεση εστίαση 
της προσοχής είναι σχεδόν εγγυημένη. Μαθητές αναζητούν  νέες 
προκλήσεις, εκπλήξεις και έμπνευση. 

Χρυσή Αναλογία Golden ratio  - ανθρώπινες αξίες. Αγάπη και 
ελευθερία. 

Βασική προϋπόθεση της μάθησης και της απόκτησης γνώσης των 
μαθητών 

είναι να έχεις έναν καλό, στοργικό, συμπονετικό άνθρωπο για 
δάσκαλο. 

Η αφήγηση ιστοριών βοηθά τους δασκάλους να συνδεθούν με τον 
εσωτερικό τους ήρωα, με τα δικά τους όνειρα και αναμνήσεις. Ο 
καθένας έχει το δικό του στυλ μάθησης και πρέπει να δώσουμε στους 
μαθητές μας την ελευθερία να επιλέξουν τον δικό τους συγκεκριμένο 
τρόπο απόκτησης γνώσεων. 

Golden Ratio – η έμπνευση είναι ζωτικής σημασίας για τους 
εκπαιδευτικούς στις μέρες μας. 

Η γραφή ως εργαλείο που προκαλεί πνευματική διέγερση. Η 
εξίσωση «Εμπνευσμένοι δάσκαλοι = εμπνευσμένοι μαθητές είναι 
παλιά και δοκιμασμένη. Η εξουθένωση (Burnout) των εκπαιδευτικών 
είναι μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το 
εκπαιδευτικό σύστημα.  Αν καταφέρουμε να εμπνεύσουμε τους 
δασκάλους να ένα δουν με μια φρέσκια, νέα άποψη τη δουλειά τους, 
μπορούμε να τους βοηθήσουμε να χτίσουν μια καλύτερη σχέση με 
τους μαθητές αλλά και με τον εαυτό τους. 

Golden Ratio – εστίαση στο πρόγραμμα σπουδών 
Ο κύριος στόχος κάθε εκπαιδευτικού σχολείου είναι το πρόγραμμα 

σπουδών. Δεν προτείνουμε μια επανάσταση στο υπάρχον σύστημα 
διδασκαλίας· λαμβάνονυμε υπόψη όλες τις απαιτήσεις του 
προγράμματος σπουδών και το αναμορφώνουμε χωρίς να αλλάξει ο 
πυρήνας. 

Golden Ratio – η δημιουργικότητα είναι το κλειδί 
Μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Drexel διαπίστωσε ότι μόλις 45 λεπτά 

σε μια δημιουργική δραστηριότητα θα μπορούσαν να τονώσουν την 
ικανότητα και την αυτοπεποίθηση κάποιου να ολοκληρώσει εργασίες. 
Εάν αυτή η δημιουργική δραστηριότητα εμπλακεί στη δουλειά ενός 
δασκάλου, τότε το αποτέλεσμα διπλασιάζεται. Και τριπλασιάζεται, αν 
οι μαθητές εστιάσουν περισσότερο και προκληθούν να δημιουργήσουν 
τις δικές τους ιστορίες με βάση πάντα το πρόγραμμα σπουδών. 

Προετοιμασία 
που απαιτείται 

Σχέδια μαθήματος με υπογραμμισμένους κύριους μαθησιακούς 
στόχους και σημαντικά στοιχεία του μαθησιακού περιεχομένου, τα 
οποία πρέπει να διδάσκονται στους μαθητές. 

Οπτικοποιήσεις, που μπορούν να υποστηρίξουν την ιστορία. 
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Φρέσκια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών, δημιουργικότητα και 
πρόβες εκ των προτέρων. 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Φορητός υπολογιστής για εργασία στην εισαγωγή και την ιστορία 
και επίσης την παρουσίαση της ιστορίας, αν το μάθημα γίνεται 
διαδικτυακά. 

Προβολέας – σε περίπτωση που το μάθημα γίνεται δια ζώσης – για 
παρουσίαση τυχόν οπτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την ιστορία. 

Εκτυπωτής και χαρτί για την προετοιμασία τυχόν έντυπων 
αντιγράφων των υλικών οι μαθητές (αν χρειάζεται). 

Πρόσθετο 
υποστηρικτικό 
προσωπικό που 
απαιτείται ή 
συνδυασμοί με 
άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
προαιρετικά) 
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Περιγραφή 
μεθόδου 

Πώς να δημιουργήσω μια ιστορία - Γιατί χρειαζόμαστε ιστορίες 
 “Docendo Discimus” - Διδάσκοντας μαθαίνουμε 

Λατινική παροιμία που προέρχεται από τον Σενέκα τον νεότερο 
(περ. 4 π.Χ. – 65 μ.Χ.).  

Το να είσαι δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια κλήση. Και 
σκληρή δουλειά επίσης. 

Έτσι, βρήκαμε και συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες που προκαλούν σκέψη. Οι 
ειδικοί υποστηρίζουν ότι «μερικοί μαθητές αποδίδουν καλύτερα όταν 
γνωρίζουν 

τι μπορούν να περιμένουν. Η αντιμετώπιση νέου υλικού μπορεί 
μερικές φορές να είναι εκφοβιστική, αλλά προετοιμάζοντας τους 
μαθητές παρουσιάζοντας πληροφορίες πριν το μάθημα μπορεί να 
βοηθήσει». 

Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «priming» και σημαίνει εισαγωγή 
ενός  ερεθίσματος που αργότερα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι ανταποκρίνονται σε ένα επόμενο κίνητρο. Το priming 
λειτουργεί με την ενεργοποίηση ενός συσχετισμού ή αναπαράσταση 
στη μνήμη λίγο πριν από ένα άλλο ερέθισμα ή εργασία εισαχθεί. Αυτό 
το φαινόμενο συμβαίνει χωρίς τη υποσυνείδητα , ωστόσο μπορεί να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας. 

Η βασική τεχνική που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια τάξη 
είναι απλή – βρίσκουμε νέους τρόπους παρουσίασης της νέας ύλης 
ακόμη και πριν αυτή διδαχθεί ώστε να ακούγεται τουλάχιστον αόριστα 
οικείο και να επιτρέπει έτσι στον μαθητή να νιώθει άνετα με αυτό 
μόλις εισαχθεί στο νέο μάθημα. 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους και επίσης έναν από τους 
αρχαιότερους τρόπους για να δώσεις αυτή την προκαταρκτική 
πληροφορία είναι για να πεις μια ιστορία. 

 
«Οι ιστορίες είναι πραγματικά συμβιωτικοί 

οργανισμοί με τους οποίους ζούμε, που επιτρέπουν 
στα ανθρώπινα όντα να προχωρήσουν». 

Neil Gaiman 
 
Οι ιστορίες φέρνουν τους ακροατές τους στην κατάσταση της 

«έκπληκτης διασκέδασης» (όρος που χρησιμοποιείε ο ψυχολόγος 
Jerome Bruner όταν μιλάει για δημιουργικότητα) και με τη βοήθειά 
τους μπορούμε να «πρωτοποιήσουμε» ή να εισαγάγουμε νέα 
πληροφορία στους μαθητές, αλλά και να εισάγουν νέες ιδέες, ή, ακόμη 
καλύτερα, να τους δώσουμε την δυνατότητα να υπερασπιστούν τη 
δημιουργία νέων ιστοριών, νέων κόσμων, νέων ιδεών. 

«Το να είσαι ηθικός άνθρωπος σημαίνει 
δίνω, είμαι υποχρεωμένος να δίνω, συγκεκριμένη προσοχή..” 

Σούζαν Σόνταγκ 
 

Δείτε το εισαγωγικό βίντεο της Ina Petkova: 

 
https://youtu.be/cEv8b1VIn1U 
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Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Λοιπόν, πώς ακριβώς διδάσκουμε μέσα από μια ιστορία; 
Άνετα. ΠΡΩΤΑ, πρέπει να προετοιμάσουμε αυτό που πρέπει να 

διδάξουμε (γεγονότα, έννοιες, πληροφορίες, γνώσεις).  ΔΕΥΤΕΡΟ, 
επισημαίνουμε τα περισσότερα σημαντικά γεγονότα, λέξεις κλειδιά και 
νέους όρους. ΤΡΙΤΟ, τα συνδυάζουμε σε μια μικρή ιστορία. 
Ετοιμάζουμε επίσης μια σύντομη εισαγωγή ώστε να προϊδεάσουμε το 
κοινό για την ιστορία που πρόκειται να διδάξουμε. ΤΕΤΑΡΤΟ, τα 
παρουσιάζουμε στους μαθητές μας. Η εισαγωγή θα μπορούσε να είναι 
μια προσωπική αφήγηση, ενώ η πραγματική ιστορία διαβάζεται στους 
μαθητές. Αν παίξουμε κάποια κλασική μουσική ως φόντο, η ανάγνωση 
εξ ου και η συναισθηματική σύνδεση και η διατήρηση της γνώσης 
γίνεται ακόμη πιο ενττυπωσιακή. ΠΕΜΠΤΟ, δουλεύουμε μαζί τους – 
κάντε ασκήσεις, αξιοποιήστε τη 

σύνδεση μεταξύ εικόνων και γεγονότων, ακρόαση κλασικής 
μουσικής, παίξτε παιχνίδια, προκαλέστε θετικά συναισθήματα, 
ενθαρρύνετε, εμπνεύστε τους μαθητές να είναι δημιουργικοί, 
συμπεριλάβετε κάποιο παιχνίδι ρόλων (ρωτήστε τους μαθητές σας για 
να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με το LARP, ίσως σας 
εκπλήξουν!), ζωγραφίστε, τραγουδήστε ή χορέψτε μαζί τους – 
χρησιμοποιήστε διαφορετικά κανάλια για να αναβιώσετε τα κομμάτια 
των πληροφοριών που διδάσκετε. 

Δείτε το βίντεο ν.1 από την Ina Petrova 
https://youtu.be/zZLtZwIYNdY 
 
Και μετά ελέγχουμε την κατανόηση και τη γνώση. 
Πώς δημιουργούμε μια ιστορία είναι το ερώτημα που θα 

συζητήσουμε τώρα. Πως 
ξεκινάμε, πώς θα το κάνουμε  αξέχαστο, εμπνευσμένο; 
Η αφήγηση μιας ιστορίας, η ανάπτυξη χαρακτήρων και γραμμών 

πλοκής ήταν κάτι που όλοι έχουμε σπουδάσει στο σχολείο. Επιπλέον, 
διδάσκουμε όλα αυτά τα θέματα στους μαθητές μας. Όλοι γνωρίζουμε 
τη θεωρία και τους νόμους της αφήγησης. 

Ωστόσο, ακόμη και ο πιο έμπειρος μάγειρας χρειάζεται μερικές 
φορές να δει τη συνταγή για να θυμηθεί  τα υλικά και ίσως δοκιμάσει 
μερικές διαφορετικές γεύσεις έτσι ώστε να είναι ένα εντελώς νέο και 
απροσδόκητο πιάτο που θα δημιουργηθεί. 

Οι ειδικοί λένε ότι «η καλύτερη δημιουργική γραφή ικανοποιεί τις 
αισθήσεις μας, προκαλεί το μυαλό μας και εμπλέκει ένα ευρύ φάσμα 
συναισθηματικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης και 
του θυμού, της λύπης και της χαράς, της περιφρόνησης και της  
ενσυναίσθησης.  Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι μόνο τι 
προσπαθούμε να πούμε ή να διδάξουμε αλλά και τι θέλουμε να 
νιώθουν οι αναγνώστες ή οι μαθητές μας; Θλίψη; Ναι, και πώς θα μας 
βοηθούσε στη διαδικασία κατανόησης; Συμπόνια; Πώς θα επηρεάσει 
αυτό την τάξη; Ο τόνος της φωνής όταν διαβάζουμε ή λέμε την ιστορία 
μας πώς θα είναι; Ποια μουσική υπόκρουση μπορούμε να παίξουμε; 
Πώς εικονογραφούμε την ιστορία μας; Υπάρχει διάλογος ώστε θα 
μπορούμε να υποδυόμαστε τους χαρακτήρες; 
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Μέθοδοι 

«Μην ξεκινάτε με μια μεγάλη ιδέα. 
Ξεκινήστε με μια φράση, μια γραμμή, μια αναφορά 

 Οι ερωτήσεις είναι πολύ βοηθητικές. 
 Ξεκινήστε με κάτι που 

κουβαλάτε αυτή τη στιγμή." 
Ναόμι Σιχάμπ Νάι 

Η Naomi Shihab Nye είναι βραβευμένη με το Your People's Poet, και 
αυτή προωθεί την ιδέα της δημιουργικής γραφής σε μια παράγραφο 
που μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί να ασχοληθώ με την 
αφήγηση και να αφιερώσω περισσότερο χρόνο γράφοντας. 

«Αν εμπιστευτούμε τις λέξεις και τη δική τους μυστηριώδη σχέση, 
θα μας βοηθήσει να μάθουμε πράγματα… Σκεφτείτε την ευχαρίστηση 
που νιώθουμε όταν πάμε σε μια παραλία. Η πλατιά παραλία, ο  αέρας, 
η ατελείωτη κίνηση και το σκηνικό του ήχου. Νιώθουμε ανεβασμένοι, 
ενθουσιασμένοι. Το να γράφουμε τακτικά μπορεί να μας βοηθήσει να 
το νιώθουμε αυτό πάρα πολύ." 

Αλλά ακόμη και πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μια ιστορία, 
μπορεί να θέλουμε να ακολουθήσουμε μερικά βήματα. Απλά για να 
κάνουμε κάποιο προγραμματισμό από πριν. Είναι σαν τα λίστα με τα 
ψώνια που ετοιμάζουμε, πριν ακόμα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα 
πιάτο. 

Πρώτον, χρειαζόμαστε: 
1. Κατανόηση. Καθορίστε την περίπτωσή σας. Προσπαθήστε να 

προσδιορίσετε τους στόχους σας ή τον όγκο των πληροφοριών 
που χρειάζεστε για να διδάξετε. Ποιο είναι το δικό σας θέμα;  
Ποια μαθήματα θέλετε να συμπεριλάβετε σε μια ιστορία; Ο 
κύριος στόχος είναι η διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών, 
επομένως πρέπει να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη άποψη του τι 
πρόκειται να γίνει μέρος της ιστορίας μας. 

2. Επαναπροσδιορίστε τους στόχους. Κατανοήστε βαθύτερα τόσο 
την ιστορία όσο και τα μαθήματα. Διευκρινίστε τι πρέπει να 
κάνετε πετύχετε. Σκεφτείτε το βασικό μήνυμα που θέλετε να 
δώσετε. Η διδασκαλία τριών ή πέντε μαθημάτων και η 
συμπερίληψή τους σε ιστορία είναι το ένα θέμα. Μπορούμε 
όμως πάντα να μεταφέρουμε κάποια άλλα μηνύματα. 
Προσπαθήστε να φανταστείτε μια κατάσταση - οι μαθητές μας 
περιμένουν ένα μάθημα Γεωμετρίας, για παράδειγμα, και έχει 
γίνει κάποια σύγκρουση στην τάξη πρόσφατα, έτσι 
ενσωματώνουμε πολύ απαλά και ουσιαστικά μερικές 
συμβουλές για τη μη βίαιη επικοινωνία στη ροή της ιστορίας 
μας. Αυτό μπορεί να εξυπηρετεί έναν υψηλότερο σκοπό - 
επαναφέροντας την ειρήνη στην τάξη και ενισχύοντας την 
κατανόηση και ενσυναίσθηση. 

3. Μοιράζοντας  τις ιδέες μας με άλλους - συναδέλφους, φίλους,  
παιδιά μας βοηθά να βελτιωθούμε και να τις διορθώσουμε. Αν 
ακολουθήσουμε τον κύκλο Οικοδομώ-μετρώ-μαθαίνω και 
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δοκιμάζουμε τις ιδέες μας, μπορεί να καταλήξουμε με μια πολύ 
καλύτερη ιστορία και καλύτερη διδασκαλία. 

Υπάρχουν και άλλα σημεία που θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε 
εδώ, αλλά αν χρειαστούμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε, μπορεί να 
μην αρχίσουμε ποτέ να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, ας δούμε τη συνταγή. 

Δείτε το βίντεο ν. 2 από την Ina Petrova 
https://youtu.be/DqHtw6mZ_Pg 
 
 
Πώς γράφεται μια καλή ιστορία;  
1. Το πρώτο συστατικό μιας ιστορίας είναι μια λέξη.  Οι λέξεις 

που επιλέξαμε εξαρτώνται από το πλαίσιο, το κοινό και τη 
δική μας επάρκεια Γλώσσας. Τις περισσότερες φορές οι απλές 
και σύντομες λέξεις μπορούν προκαλέσουν περισσότερα 
συναισθήματα, περισσότερη φαντασία και να είναι πιο 
πλούσιες. 

Και αφού αναφέρθηκε η πρόκληση, όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις - 
αφή, γεύση, όσφρηση, ακοή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 
χτίζεται ένας χαρακτήρα ή μια σκηνή. Θα μπορούσαν να μεταφερθούν 
νόημα και ιδέες με απλές περιγραφές ή με λέξεις και συνειρμούς 
ειδικά για να προκαλούν όλες τις αισθήσεις μας - μία τη φορά ή όλες, 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. 

Αν ποτέ μπούμε στον πειρασμό να γράψουμε μια σκοτεινή 
σοφιστικέ λέξη που για να την κατανοήσει το κοινό μας πρέπει να 
ανοίξει ένα λεξικό, η ιστορία που λέμε δεν θα ωφεληθεί πάρα πολύ 
από αυτό. Από την άλλη πλευρά, ως δάσκαλοι χρησιμοποιούμε 
ιστορίες για να εισάγουμε νέο λεξιλόγιο όταν διδάσκουμε μια ξένη 
γλώσσα ή μια νέα ορολογία στη χημεία, για παράδειγμα. Τότε θα 
πρέπει να παρέχουμε πολύ λεπτή και σαφή εξήγηση ή συνώνυμο της 
νέας και περίπλοκης λέξης. Αλλά τότε πάλι η εξήγηση θα γίνει 
αντιληπτή καλύτερα αν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι σύντομες 
και εύκολες στην απομνημόνευση και κατανόηση. 

 
1. Μάλλον το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις, το επόμενο 

συστατικό της συνταγής μας.  Όσο μακρύτερες και πιο ασαφείς 
είναι τόσο λιγότερες πληροφορίες είναι πιθανόν να μείνουν 
στη μνήμη του κοινού μας. Σαφείς, σύντομες και όμορφα 
δομημένες προτάσεις, ακολουθούμενες από κάποιες όχι τόσο 
ακριβείς και συνοπτικές- για να προσθέσετε αντίθεση και να 
αφήσετε τον εγκέφαλο να χαλαρώσει για να δημιουργήσει 
έναν καλό ρυθμό για τους ακροατές. 
 

Δείτε το βίντεο ν. 3 από την Ina Petrova 
https://youtu.be/rphnzuiEZS8 
 

Αν η ιστορία μας προσφέρει πρόκληση στο μυαλό καθώς και 
ευχαρίστηση στις αισθήσεις, συνήθως τότε προκαλούμε ενδιαφέρον 
και περιέργεια. Αν εμείς συνδυάζουμε ρεαλιστικά σκηνικά με ιστορικά 
γεγονότα και στοιχεία από το παρελθόν, προκαλούμε έκπληξη και ως 
εκ τούτου πνευματική δέσμευση. Μια συνάντηση του Δον Κιχώτη στη 
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στάση του λεωφορείου εμπλοκή σε μια διορατική συζήτηση μαζί του 
θα μπορούσε να αλλάξει την προοπτική, να προκαλέσει γέλιο ή να 
εμπνεύσει νέο απροσδόκητο τέλος ή εξέλιξη της ιστορίας. Ή, 
εναλλακτικά, καλούμε τους μαθητές μας να δημιουργήσουν έναν 
φανταστικό κόσμο βυθίζοντάς μας στις εποχές που ο Δον Κιχώτης 
καβαλούσε τον Rocinante του και επιτίθονταν σε ανεμόμυλους. Θα 
μπορούσε όλοι να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη δημιουργική 
διαδικασία και να είμαστε έτοιμοι να εκπλαγούμε από τα 
αποτελέσματα. Πιθανότατα, η δημιουργικότητα των μαθητών μας ποτέ 
δεν θα σταματά να μας εκπλήττει, αν τους δίνουμε τις σωστές οδηγίες 
και τους κανόνες του παιχνιδιού. 

2.  Έτσι, από τις προτάσεις περάσαμε στις ιδέες. Και τώρα 
μπορούμε να αρχίσουμε να εξερευνούμε τον νέο μας κόσμο, 
τους νέους χαρακτήρες μας. Πως είναι; Ποιοι είναι αυτοί; Πού 
είναι η δράση; Τι συμβαίνει; Πώς λειτουργούν όλα; Τι είναι 
σημαντικό και γιατί είναι σημαντικό; 

Η Τέχνη της Γραφής. Προσεγγίσεις 
 
Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις βρίσκονται σε 

διαφορετικές μορφές, υπάρχουν πολλά καλά βιβλία «μαγειρικής» όσον 
αφορά τη συγγραφή. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε διαβάσει και 
διδάξει πολλά από αυτά. 

 
Το ταξίδι του ήρωα 
Το Hero’s Journey αξίζει να το σκεφτούμε, φυσικά, αλλά οι 

περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει και διαβάσει πολλά για αυτό. 
Εδώ αντιμετωπίζεται το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρώπινης φυλής 
και αναφέρει ότι κάθε ενδιαφέρον ταξίδι παρουσιάζει πάντα ένα 
πρόβλημα (επιπλοκή) που πρέπει να ξεπεραστεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι 
κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Στην αρχή στήνουμε τον ήρωά 
μας και την ιστορία του, μετά τον μπερδεύουμε με κάτι που είναι πηγή 
σύγκρουσης και ως εκ τούτου τον φέρνει σε μπελάδες. Μετά από αυτό 
ο ήρωάς μας ξεπερνά μια σειρά από εμπόδια, αντιμετωπίζει 
ορισμένους εχθρούς και τελικά σώζει τη μέρα, τον κόσμο ή το κορίτσι. 
Η ιδέα του Joseph Campbell για το Monomyth από το βιβλίο του The 
Hero With A Thousand Faces δίνει ένα είδος «φόρμουλας» στην οποία 
μπορούμε να τηρήσουμε και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να 
χτίσουμε την ιστορία μας και να τιθασεύσουμε τις μάταιες 
δημιουργικές μας παρορμήσεις. Από τον Όμηρο και την Οδύσσεια 
μέχρι το πρώτο επεισόδιο της σειράς Star Wars, οι μαθητές μπορούν 
και έχουν διδαχθεί να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν τα 
αναπτυξιακά στάδια του πρωταγωνιστή καθώς περιηγείται στα στάδια 
του ταξιδιού του ήρωά του. Ωστόσο, υπάρχουν συγγραφείς και 
δάσκαλοι που πιστεύουν ότι όταν πρόκειται για την αφήγηση, 
οποιαδήποτε φόρμουλα δεν είναι καθολικά εφαρμόσιμη. Άλλοι 
προχωρούν παραπέρα και ισχυρίζονται ότι «ο μονομύθος του Κάμπελ 
δεν είναι ρεαλιστικός και διαδίδει την ιδέα ότι ο πόλεμος είναι 
θεραπεία». Και ούτως ή άλλως, αυτή η θεωρία τραβάει αρκετή 
προσοχή από τα μέσα και το πρόγραμμα σπουδών, οπότε 
αποφασίσαμε να αναζητήσουμε μερικές φρέσκες έννοιες. Ή, όπως 
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αποδείχθηκε, όχι τόσο φρέσκο. 
 
Η Τέχνη της Δραματικής Γραφής - Γενικά 
 
Αυτό που θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τώρα είναι οι ιδέες 

ενός θεατρικού συγγραφέα του Χόλιγουντ Lajos Egri του οποίου το 
βιβλίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα έργα στο θέμα της 
γραφής και του οποίου οι διδασκαλίες έχουν προσαρμοστεί από τότε 
για τη συγγραφή διηγημάτων, μυθιστορημάτων και σεναρίων. Γιατί 
ανοίγουμε τη Βίβλο της δραματουργίας και των σεναριογράφων; Αυτό 
το βιβλίο προτείνει μια καθολική προσέγγιση στη γραφή βασισμένη 
στον φυσικό νόμο της διαλεκτικής. Θα συμπεριληφθεί στη λίστα 
Golden Ratio Teaching Reading και συνιστάται σε όποιον σκέφτηκε 
ποτέ να γράψει για οποιοδήποτε κοινό. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε 
όλο το φάσμα των ιδεών του εδώ, αλλά μπορούμε να περιγράψουμε 
μερικές από τις βασικές έννοιές του για το νέο μας βιβλίο μαγειρικής 
για ιστορίες GRT. 

Αυτό που δίνει ο Έγκρι στην «Τέχνη της Δραματικής Γραφής» είναι 
μια πολύ μεθοδολογική και κυρίως χωρίς ορολογία προσέγγιση στο 
πρόβλημα της επίτευξης της αλήθειας στη γραφή. Ουσιαστικά διδάσκει 
τις βασικές τεχνικές που γνωρίζει κάθε επιτυχημένος θεατρικός 
συγγραφέας. 

 
 
1. Η Τέχνη της Δραματικής Γραφής – Συστατικά 
 
Έτσι, τα κύρια συστατικά ενός καλογραμμένου θεατρικού έργου ή 

ιστορίας είναι: 
● Προϋπόθεση 
● Χαρακτήρας 
● Σύγκρουση 
 
1. Πρώτα έρχεται το Premise. Οι καλύτερες ιστορίες ακολουθούν 

τη λογική μέθοδο της διατριβής, της αντίθεσης και της 
σύνθεσης για να αποδείξουν αυτό που ο Έγκρι ονομάζει 
υπόθεση. Εάν χρειαζόμαστε συνώνυμα για την υπόθεση, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θέμα, διατριβή, ριζική ιδέα, 
κεντρική ιδέα, σχέδιο ή πλοκή. Για να μας δώσει μια ιδέα για το 
τι είναι το Premise, ο συγγραφέας παραθέτει τον Ρωμαίο και 
την Ιουλιέτα του Σαίξσπηρ. Καθώς όλοι γνωρίζουμε αυτή την 
αθάνατη αγάπη, μπορούμε να περικόψουμε τη μεγάλη ιστορία 
και να πηδήξουμε στην Προϋπόθεσή της: «Η μεγάλη αγάπη 
αψηφά ακόμη και τον θάνατο». Ή κάποιο άλλο από τα κλασικά 
έργα του Σαίξπηρ; Μάκβεθ - «Η αδίστακτη φιλοδοξία οδηγεί 
στη δική της καταστροφή». 

Θα χρησιμοποιούσα αυτή τη συμβουλή από έναν διάσημο 
συγγραφέα και δάσκαλο δημιουργικής γραφής, απλώς για να δώσω 
στον εαυτό μου μια γενική περιγραφή του τι θα ήταν η ιστορία μου. 

Και επειδή πιστεύετε ότι μια καλή υπόθεση είναι μια σύνοψη της 
δουλειάς σας, όπως συμβουλεύει ο Egri, δεν πρέπει να γράφουμε μόνο 
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επίπεδες δηλώσεις που περιέχουν όλα όσα απαιτούνται από μια καλά 
κατασκευασμένη υπόθεση: χαρακτήρα, σύγκρουση και συμπέρασμα, 
αλλά πάντα να παραμένουμε συντονισμένα στην πεποίθηση του 
συγγραφέα. Ο συγγραφέας (ή ένας δάσκαλος, στην περίπτωσή μας) 
πρέπει να πάρει θέση, διαφορετικά δεν υπάρχει ιστορία. Και, για να 
συντομεύσουμε τη μεγάλη ιστορία, ίσως πρέπει να αναφέρουμε ότι 
ούτε η υπόθεση ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος ενός έργου έχει μια 
ξεχωριστή ζωή και όλα πρέπει να συνδυάζονται σε ένα αρμονικό 
σύνολο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο ίσως το πιο 
σημαντικό συστατικό – τα ανθρώπινα όντα στην ιστορία μας. 

2. Μέχρι στιγμής, δείξαμε γιατί η προϋπόθεση είναι απαραίτητη 
ως το πρώτο βήμα για τη συγγραφή ενός καλού θεατρικού 
έργου. Τώρα θα συζητήσουμε τη σημασία του χαρακτήρα. Θα 
προσπαθήσουμε να μάθουμε ακριβώς ποια στοιχεία 
περιέχονται σε αυτό το ον που ονομάζεται «άνθρωπος». Ο 
χαρακτήρας είναι το θεμελιώδες υλικό με το οποίο 
αναγκάζεται να δουλέψει οποιοσδήποτε συγγραφέας, 
επομένως πρέπει να γνωρίζουμε τον χαρακτήρα μας όσο το 
δυνατόν καλύτερα. 
 

Αν περιγράψουμε ένα αντικείμενο – ένα δέντρο, ένα κουτί, ένα 
σπίτι, ξέρουμε ότι έχει τρεις διαστάσεις: βάθος, ύψος, πλάτος. Όταν 
περιγράφουμε τα ανθρώπινα όντα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να 
σκεφτούμε τρεις διαστάσεις: φυσιολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία. 

 
1/ Φυσιολογική Διάσταση 
Γιατί είναι σημαντική η φυσιολογία; Όσο ρηχή κι αν ακούγεται αυτή 

η δήλωση, η φυσική μας σύνθεση πάντα επηρέαζε την οπτική μας για 
τη ζωή. Ένας άρρωστος άνθρωπος, για παράδειγμα, βλέπει την υγεία 
ως το υπέρτατο αγαθό ενώ ένας υγιής άνθρωπος υποτιμά τη σημασία 
της υγείας. Επηρεάζει τη νοητική μας ανάπτυξη και χρησιμεύει ως 
βάση για συμπλέγματα κατωτερότητας και ανωτερότητας. Συνολικά, 
είναι το πιο προφανές από το πρώτο σύνολο διαστάσεων του 
ανθρώπου. 

 
2/Κοινωνιολογική Διάσταση 
Και μετά έρχεται η κοινωνιολογική πτυχή. Αν ήσουν ένα κορίτσι που 

γεννήθηκε σε μια έπαυλη και έπαιζε σε όμορφο και ασφαλές 
περιβάλλον, οι αντιδράσεις σου θα είναι πολύ διαφορετικές από ας 
πούμε ένα άστεγο αγόρι που το έστειλαν οι γονείς του να ζητιανεύει 
στους δρόμους. 

 
3/ Ψυχολογική Διάσταση 
Και μετά έρχεται η τρίτη διάσταση, η ψυχολογία. Είναι το προϊόν 

των άλλων δύο. Η συνδυαστική τους επιρροή δίνει ζωή σε φιλοδοξίες, 
απογοήτευση, ιδιοσυγκρασία, συμπεριφορές, κόμπλεξ. Η ψυχολογία, 
λοιπόν, ολοκληρώνει τις τρεις διαστάσεις. 

0. Βήμα προς βήμα προσέγγιση που παρέχεται από τον Lajosh Egri. 
Λοιπόν, τι κάνουμε όταν αποφασίζουμε να χτίσουμε έναν 

χαρακτήρα; Ποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουμε 
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όταν προσεγγίζουμε την πολύ θολή διαδικασία της φαντασίας του 
πρωταγωνιστή μας; 

 
Θα επισυνάψουμε εδώ έναν οδηγό βήμα προς βήμα που παρέχεται 

από τον Lajosh Egri 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. 
1. Φύλο 
2. Ηλικία 
3. Ύψος και βάρος 
4. Χρώμα μαλλιών, ματιών, δέρματος 
5. Στάση 
 6. Εμφάνιση: εμφανίσιμη, υπέρβαρη ή λιποβαρής, καθαρή, 

τακτοποιημένη, ευχάριστη, απεριποίητη. Σχήμα κεφαλιού, προσώπου, 
άκρων 

7. Ελαττώματα: παραμορφώσεις, ανωμαλίες, εκ γενετής σημάδια. 
Ασθένειες 

8. Κληρονομικότητα 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
1. Κατηγορία: κάτω, μεσαία, άνω 
2. Επάγγελμα: είδος εργασίας, ώρες εργασίας, εισόδημα, 

κατάσταση εργασίας, σωματείο ή μη, στάση απέναντι στην οργάνωση, 
καταλληλότητα για εργασία. 

3. Εκπαίδευση: ποσό, είδος σχολείων, βαθμοί, αγαπημένα 
μαθήματα, φτωχότερα μαθήματα, ικανότητες. 

4. Ζωή στο σπίτι: γονείς που ζουν, κερδίζουν δύναμη, ορφανά, 
γονείς χωρισμένοι ή χωρισμένοι, συνήθειες γονέων, νοητική ανάπτυξη 
γονέων, κακίες των γονέων, παραμέληση. Η οικογενειακή κατάσταση 
του χαρακτήρα. 

5. Θρησκεία 
6. Φυλή, εθνικότητα 
7. Θέση στην κοινότητα: ηγέτης ανάμεσα σε φίλους, συλλόγους, 

αθλήματα. 
8. Πολιτικοί δεσμοί 
9. Διασκέδαση, χόμπι: Του αρέσει να διαβάζει βιβλία, εφημερίδες, 

περιοδικά. 
 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
1. Σεξουαλική ζωή, ηθικά πρότυπα 
2. Προσωπική προϋπόθεση, φιλοδοξία 
3. Απογοητεύσεις, κύριες απογοητεύσεις 
4. Ταμπεραμέντο: πιεσμένος, χαλαρός, απαισιόδοξος, αισιόδοξος. 
5. Στάση απέναντι στη ζωή: παραιτημένη, μαχητική, ηττοπαθής. 
6. Θέματα: εμμονές, αναστολές, δεισιδαιμονίες, φοβίες. 
7. Εξωστρεφής, εσωστρεφής, αμφίβολος 
8. Ικανότητες: γλώσσες, ταλέντα. 
9. Ιδιότητες: φαντασία, κρίση, γούστο, ισορροπία 
 
Αν φιλοδοξούμε να γράψουμε ένα ολοκληρωμένο έργο, όπως ο 

Μάκβεθ ή ο Άμλετ, αυτή είναι η οστική δομή ενός χαρακτήρα, την 
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οποία ο συγγραφέας πρέπει να γνωρίζει καλά και πάνω στην οποία 
πρέπει να οικοδομήσει. 

Γνωρίζουμε καλά ότι ως δάσκαλοι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε 
τέτοια βάθη όταν χτίζουμε έναν χαρακτήρα μιας ιστορίας. Αλλά και 
μόνο το να έχουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις στο μυαλό μας, ακόμα κι 
αν δεν συμπεριλάβουμε όλες τις παραπάνω λεπτομέρειες και πτυχές, 
θα βοηθούσε τους μαθητές μας να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα. 

Γιατί χρειάζεται να κάνουμε την προσπάθεια, αν και το κοινό μας 
δεν θα κατανοούσε ποτέ πραγματικά το βάθος των γνώσεών μας για 
τον πρωταγωνιστή; Σε πολύ υποσυνείδητο επίπεδο οι μαθητές μας 
αισθάνονται την ανάγκη για δομή και οργάνωση ακόμα κι αν αυτό δεν 
είναι εμφανές 14 σε επιφανειακό επίπεδο. 

Και οι άνθρωποι χρειάζονται ιστορίες για ανθρώπους. Ή ζώα που 
μοιάζουν με ανθρώπους, όπως ο Κέρμιτ ο βάτραχος. 

Σε κάθε περίπτωση, οι καλύτεροι αφηγητές ξέρουν ότι δεν 
κατασκευάζουν την ιστορία. Το κοινό τους το κάνει. Κάθε ακροατής 
κατασκευάζει ενεργά μια ιστορία από τα κομμάτια που του δίνουμε. 

 
4. Η Σύγκρουση 
Έχοντας αποφασίσει για την πλοκή (ή την υπόθεση), τον 

πρωταγωνιστή και τα χαρακτηριστικά του, πρέπει να αναφερθούμε στο 
τελευταίο συστατικό μιας επιτυχημένης ιστορίας. 

Η σύγκρουση. Εάν, με τη βοήθεια του Έγκρι, ανακαλύψουμε τη 
φύση των αντιπαραθέσεων, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρόγονό 
μας- τον άνθρωπο τροφοσυλλέκτη που αναζητούσε τροφή, και στην 
πραγματικότητα πολέμησε με έναν απτό εχθρό: ένα τεράστιο θηρίο 
που σήμαινε τροφή — εδώ είμαστε - μια σύγκρουση ! Θα ρίσκαρε τη 
ζωή του και θα πάλευε μέχρι την τελευταία του πνοή. Αυτή ήταν η 
αυξανόμενη σύγκρουση: σύγκρουση, κρίση, συμπέρασμα. 

Άλλο παράδειγμα σύγκρουσης; Όλα τα ανταγωνιστικά αθλήματα 
είναι σύγκρουση. Ποδόσφαιρο, πυγμαχία, χόκεϊ, για να αναφέρουμε 
μόνο μερικά. Ένας αγώνας δρόμου είναι μια σύγκρουση. Ένας αγώνας 
για την υπεροχή μεταξύ ανδρών ή εθνών είναι μια σύγκρουση. Κάθε 
εκδήλωση ζωής, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, είναι μια 
σύγκρουση. 

Πώς σχετίζονται όμως όλα αυτά με την Τέχνη της Γραφής μας; Ο 
Έγκρι ισχυρίζεται ότι «Η σύγκρουση ξεφεύγει από τον χαρακτήρα. Η 
ένταση της σύγκρουσης θα καθοριστεί από τη δύναμη της θέλησης του 
τρισδιάστατου ατόμου που είναι ο πρωταγωνιστής». 

Το Egri προχωρά επίσης με διαφορετικά είδη συγκρούσεων – 
στατικές, ανερχόμενες και κινητικές. Οποιαδήποτε σύγκρουση πρέπει 
να εξελιχθεί σε μετάβαση. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το βάλεις που 
επίσης ακούγεται χρήσιμος και πάει Κρίση-Κορύφωση-Επίλυση 

Αλλά δεν ασχολούμαστε με πραγματική δραματική γραφή, 
αγγίζουμε απλώς ορισμένες από τις σημαντικές πτυχές και 
προσεγγίσεις της γραφής, ώστε να είμαστε σε θέση να παράγουμε μια 
καλή ιστορία με την οποία διδάσκουμε με ενδιαφέρον και 
εμπνευσμένο τρόπο. 

Δεν θα καθυστερούσα περισσότερο στο θέμα, στην 
πραγματικότητα, δεν θα είχα επιστήσει την προσοχή σας στις 
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συγκρούσεις (θα προτιμούσα να ερευνήσω τη δράση) αλλά θα ήθελα 
να σας αφήσω με αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο: «Χωρίς 
σύγκρουση, η ζωή θα δεν είναι δυνατή στη γη, ή, εν προκειμένω, 
οπουδήποτε στο σύμπαν. Η τεχνική της γραφής είναι μόνο ένα 
αντίγραφο του παγκόσμιου νόμου, που διέπει ένα άτομο ή έναν 
αστερισμό από πάνω μας». 

 
Βρείτε το μέσα – Κίνητρο. 

«Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα αρώματα, 
δεν μπορείς να είσαι παρασκευαστής αρωμάτων, 

αν δεν έχεις πόδια, δεν μπορείς να είσαι δρομέας. 
Αν είσαι κωφός, δεν μπορείς να είσαι μουσικός». 

  
Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε αν φιλοδοξούμε να γίνουμε μάστερ σεφ 

μιας καλής ιστορίας; Μια περιγραφή εργασίας ενός τέλειου αφηγητή, 
αν συμβουλευτούμε την Egri είναι: 

● Χρησιμοποιήστε τη φαντασία και την κοινή λογική σας 
● Να είστε παρατηρητικοί. Δεν πρέπει ποτέ να σας είναι αρκετή η 

επιφανειακή γνώση 
● Να είστε υπομονετικοί κατά την αναζήτηση αιτιών. 
● Να έχετε αίσθηση ισορροπίας και καλό γούστο 
● Να έχετε βασική κατανόηση της οικονομίας, της ψυχολογίας, της 

φυσιολογίας, της κοινωνιολογίας 
Γνωρίζουμε καλά ότι όλες αυτές οι απαιτήσεις είναι υπερβολικές 

για έναν απλό άνθρωπο, είτε είναι σεναριογράφος είτε συγγραφέας. 
Ευτυχώς, αυτό το έργο και αυτή η εργασία απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς. Και οι δάσκαλοι είναι οι υπερήρωες της κοινωνίας 
μας, των συνεχώς μεταβαλλόμενων και απρόβλεπτων καιρών που 
ζούμε. 

 
VII. Αφήγηση παραμυθιών στην τάξη 
Και τι θα λέγατε να υποστηρίξετε τους μαθητές και να τους κάνετε 

δημιουργούς ιστοριών; Εάν προχωρήσουμε όπως περιγράφεται 
παραπάνω - δίνοντας μερικές απλές και εύκολες οδηγίες σε μια ομάδα, 
ξεκινώντας με μια απλή σύντομη ιστορία (με τρεις έως πέντε φράσεις 
κλειδιά που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν), ώστε να 
αισθάνονται την ικανοποίηση της ολοκλήρωσης ενός δημιουργικού 
καθήκοντος και να είστε προετοιμασμένοι για μια σοβαρή αποστολή. 
Και αν η σοβαρή αποστολή παρουσιαστεί με τη μορφή παιχνιδιού, θα 
βρουν εσωτερικό κίνητρο να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Λοιπόν, 
πώς θα προχωρήσουμε; 

Αρχικά δίνουμε μια λίστα γεγονότων (που θα συμπεριληφθούν στο 
αρχικό τεστ), δίνουμε κάποια βασική εκπαίδευση στην αφήγηση, 
υπενθυμίζουμε να σκεφτούν την υπόθεση, τους χαρακτήρες, τη 
σύγκρουση, το διάλογο, τη δομή κ.λπ. και τους προκαλούμε να 
γράψουν μια ιστορία ενσωματώνοντας τα γεγονότα που 
περιλαμβάνονται ήδη στην αρχική δοκιμή. 

 
Γιατί λέμε ιστορίες; 
Ο κύριος σκοπός της αφήγησης μιας καλής ιστορίας είναι να 



 

19 
 

εμπνεύσει, να συνδέσει, να διδάξει μια ηθική. 
Η αφήγηση και η ακρόαση ιστοριών είναι μια συναρπαστική 

εμπειρία. 
Στην περίπτωσή μας είμαστε δάσκαλοι. 
Έχουμε πλήρη επίγνωση των θεμάτων που πρέπει να διδάξουμε και 

ωστόσο, εάν έχουμε καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
σκέφτονται και παίζουν οι μαθητές μας, μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τις αρχές του παιχνιδιού ή του αφηγηματικού σχεδιασμού - 
μεταμόρφωση, εμβάπτιση και κίνητρο, για να αναφέρουμε μόνο 
μερικά . 

Οι νέοι δεν είναι αδιάφοροι, βασικά αναζητούν ένα νέο είδος 
εμπειρίας - θέλουν να αιχμαλωτιστούν από μια ανθρώπινη ιστορία , να 
υιοθετήσουν την άποψη ενός χαρακτήρα και να ξεχάσουν τον εαυτό 
τους. 

Η συνταγή μιας καλής συναρπαστικής εμπειρίας σχετίζεται τόσο 
πολύ με την αφήγηση μιας καλής ιστορίας και επίσης με την καλή 
διδακτική εμπειρία - δείξτε, μην πείτε και αφοσιωθείτε, μην δείξετε 
μόνο! 

 
‘Ενα βίντεο που ολοκληρώνει την αφήγηση: 
https://youtu.be/wufbA1o9D_g 
 

Εμπειρίες από  
διαφορετικά 
σχολεία που 
εμπλέκονται στο 
έργο 

Πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο γυμνάσιο ν. 39 “Petar Dinekov” 
στη Σόφια της Βουλγαρίας ως εξής: 

1. Ευθύς κυκλικός κύλινδρος - 11.11.2021 με βαθμό 6Β. Η 
περιγραφή τροποποίησης, το αρχικό σχέδιο μαθήματος και το 
προσαρμοσμένο σχέδιο μαθήματος μπορείτε να βρείτε στη 
συσκευασία «Δοκιμή ευθύγραμμου κυλίνδρου στη Βουλγαρία». 

 
https://youtu.be/i-GrC8PWuwg 
 
 
2. Ευθύς κυκλικός κώνος - 17.11.2021 με βαθμό 6Β. Η περιγραφή 

τροποποίησης, το αρχικό σχέδιο μαθήματος και το προσαρμοσμένο 
σχέδιο μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο πακέτο «Δοκιμή 
ευθύγραμμου κώνου στη Βουλγαρία». 

https://youtu.be/7Xx-Ie8GPPk 
 
3. Σφαίρα και σφαίρα - 24.11.2021 με βαθμό 6Β. Η περιγραφή 

τροποποίησης, το αρχικό σχέδιο μαθήματος και το προσαρμοσμένο 
σχέδιο μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο πακέτο «Δοκιμή σφαίρας και 
σφαίρας στη Βουλγαρία». 
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https://youtu.be/nPcDI11Tc0o 
 
Τα στιγμιότυπα οθόνης που παρέχονται στοχεύουν να δείξουν ότι 

κάθε προσαρμοσμένο μάθημα προσέθεσε μια ιστορία στην 
παραδοσιακή εξήγηση του θέματος, όπως συνήθως παρέχεται από τον 
δάσκαλο. Η προσθήκη μιας ιστορίας βοηθά τους μαθητές να 
εμπεδώσουν τη νέα γνώση δημιουργώντας συναισθηματικούς 
δεσμούς, που πυροδοτούνται από το παραμύθι, στέκονται πίσω από το 
επιστημονικό περιεχόμενο. Πλήρεις ηχογραφήσεις των μαθημάτων 
είναι διαθέσιμες σε μορφή mpeg4. Μπορούν να μοιραστούν με άλλους 
εκπαιδευτικούς, μετά από επίσημο αίτημα και με τη ρητή 
συγκατάθεση του 39 Γυμνασίου «Petar Dinekov», Σόφια, BG. 

 
27 Βούλγαροι μαθητές από την 6η τάξη, που συμμετείχαν στη 

δοκιμή των προσαρμοσμένων σχεδίων μαθήματος που παρέδωσε η 
δασκάλα Sashka Nikolova, αξιολόγησαν την εμπειρία ως εξής: 

- Ήταν ευκολότερο να κατανοήσουμε το υλικό που παραδόθηκε 
μέσω αυτής της προσέγγισης; Το 74,1% λέει ΝΑΙ. 

- Αυτός ο τρόπος προβολής του περιεχομένου σας αποσπούσε 
περισσότερο την προσοχή; Το 85,2% λέει ΟΧΙ. 

- Ποιο είναι το κίνητρό σας για μάθηση αφού βιώσατε αυτά τα 
τροποποιημένα μαθήματα; Το 51,9% δηλώνει ότι αισθάνεται 
μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση, το 40,7% ότι δεν βλέπει τεράστια 
διαφορά και το 7,4% δεν αισθάνεται κίνητρο για μάθηση. 

- Θα θέλατε περισσότερα μαθήματα να προσαρμοστούν με αυτόν 
τον τρόπο; Το 74,1% απαντά Σίγουρα ναι, το 18,5% δεν είναι σίγουρο 
και μόνο το 7,4% δηλώνει ότι προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο 
παράδοσης. 

 
Άλλα μαθήματα προσαρμοσμένα με τη χρήση του εργαλείου 

αφήγησης: 
Οποιοδήποτε επιστημονικό θέμα - Story Book - Vitor Costa – 

Πορτογαλία 
Αγγλική γλώσσα - Antonella Pozobon – Ιταλία 
Γεωγραφία - Joaquim Saial – Πορτογαλία 
Μαθηματικά και Επιστήμες - Cristina Grossi – Ιταλία 
Επιστήμες - Nina Georgieva - Βουλγαρία 
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Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να 
παρακολουθήσει την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να 
διαπιστώσει τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητά του: 

Μετά τη συνένωση όρων, εννοιών, ορισμών, δεδομένων από το 
σχέδιο/τα μαθήματος σε ιστορίες, ήταν ευκολότερο ή δυσκολότερο για 
τους μαθητές να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με το υλικό; 

Ποιο είναι το κίνητρο μάθησης μετά το μάθημα; Έχουν γίνει 
αλλαγές; 

Εσείς προσωπικά θα προτιμούσατε να έχετε περισσότερα μαθήματα 
αυτού του τύπου ή να επιστρέψετε στα παραδοσιακά μαθήματα; 

Πώς θα αξιολογούσατε τη χρησιμότητα των ασκήσεων μέσα στο 
εργαλείο; 

Τι σχόλια λάβατε από τους μαθητές, αν υπάρχουν; 
Κατά το προσαρμοσμένο μάθημα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

απόσπαση προσοχής από το κανονικό μάθημα; 
Υπήρξε αλλαγή στους βαθμούς των μαθητών, μετά τη χρήση της 

προσαρμοσμένης προσέγγισης; Υπήρξε αύξηση στη διατήρηση 
πληροφοριών; 
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Ομάδα εργαλείων: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΥΜΑΣΤΕ 

 

Τίτλος μεθόδου The Role Play Method 
 

Προέλευση και 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια 
 

Πώς η μέθοδος 
ανταποκρίνεται στις 
καθοδηγητικές αρχές 
του GTR 

Υποστηρίζει τους δασκάλους να εξερευνήσουν νέους καινοτόμους 
τρόπους μάθησης. 

Υποστηρίζει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν διατηρώντας έτσι το 
ενδιαφέρον τους σε εγρήγορση καθώς και το κίνητρό τους να μάθουν 
ενεργά. 

Σε πολλά από τα έργα μας όπου εφαρμόστηκε το παιχνίδι ρόλων, οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι ρόλων 
τους ενέπνευσε να ταξιδέψουν για να εξερευνήσουν νέους καινοτόμους 
τρόπους μάθησης εκτός της ζώνης άνεσής τους. Από τα σχόλιά τους μετά 
την εφαρμογή της μεθόδου στα σχολεία τους κατέδειξαν ότι η διάθεση 
άλλαζε δραματικά προς το καλύτερο μεταξύ των μαθητών, όποτε η μέθοδος 
παιχνιδιού ρόλων αντικατέστησε το τυπικό μοντέλο διδασκαλίας. Όλη η 
τάξη συμμετείχε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία κάνοντας το μάθημα 
μάλλον ένα (δραματικό) παιχνίδι παρά μια βαρετή και διαχρονική 
διαδικασία. 

Και τελικά αυτός ήταν ένας καλός λόγος για να «συνεχίσουν να 
διδάσκουν». 

 
Προετοιμασία που 
απαιτείται 

Για την προετοιμασία αγαπητέ μου δάσκαλε είναι σημαντικό: 
Να θέσετε τους εκπαιδευτικούς στόχους 
Να συζητήσετε με τους μαθητές σας για τους φόβους και τις προσδοκίες 

τους 
Να ορίσετε τον ρόλο σας στη διαδικασία 
Να υπολογίσετε τον απαιτούμενο χρόνο 
Να επιλέξετε το κατάλληλο μέρος 
Να κάνετε μια συνεδρία στην τάξη εξηγώντας την τεχνική 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Μικρές ή μεγαλύτερες (χάρτινες ή πλαστικές) ετικέτες με το όνομα του 
ρόλου 

Επεξηγηματικά κείμενα που σχετίζονται με τους ρόλους 
Καρέκλες ή θρανία ή κάποιο εκπαιδευτικό υλικό (χάρτες κ.λπ.) 

Επιπλέον προσωπικό 
που απαιτείται ή 
συνδυασμοί με άλλα 
επιστημονικά θέματα 

Όχι απαραίτητο, αλλά δυνατό και πάντα ευπρόσδεκτο. 
 

Περιγραφή μεθόδου Το παιχνίδι ρόλων είναι μια τεχνική που επιτρέπει στους μαθητές να 
εξερευνήσουν το μάθημα αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους με διαχειριζόμενο 
τρόπο, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν εμπειρία σε 
περιβάλλον που υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ανάλογα 
με την πρόθεση της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες μπορεί να παίζουν 
έναν ρόλο παρόμοιο με τον δικό τους (ή τον πιθανό τους στο μέλλον) ή θα 
μπορούσαν να παίξουν το αντίθετο μέρος της αλληλεπίδρασης. Και οι δύο 
επιλογές παρέχουν τη δυνατότητα σημαντικής μάθησης, με την πρώτη να 
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επιτρέπει την απόκτηση εμπειρίας και τη δεύτερη να ενθαρρύνει τον 
μαθητή να κατανοήσει την κατάσταση από την «αντίθετη» σκοπιά. 
Επιπλέον, όταν βάζουμε τους μαθητές να παίξουν το ρόλο του αντίθετου 
μέρους, τους προσφέρουμε την ευκαιρία να μάθουν πώς να διαχειρίζονται 
την αντίδραση και τη συμπεριφορά τους ζώντας σε καταστάσεις 
αντιπάθειας. 

 
Πώς δουλεύει 
Ας πούμε ότι έχουμε πολλά διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια και 

είμαστε ζήτησε από τον να μπει σε ένα από αυτά και μετά να περπατήσει 
φορώντας το. Πρέπει να ακολουθήσουμε το σχήμα των παπουτσιών αχλάδι 
αλλά όχι χωρίς καμία υποστήριξη. Οι δάσκαλοι είναι πάντα κοντά μας 
δίνοντας οδηγίες για το πώς πρέπει να περπατάμε στο πάτωμα. Μπορεί να 
μας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να ενεργήσουμε ή τι να 
πούμε, ως επιθετικός πελάτης ή ασθενής που αρνείται, ή ως διάσημος 
Στρατηγός ή αντιπροσωπεύοντας χημικά στοιχεία κατά τη διάρκεια μιας 
χημικής αντίδρασης, για παράδειγμα, ή απαιτείται να ενεργήσουμε και να 
αντιδράσουμε με τον δικό μας τρόπο ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
μαθήματος. Μερικές φορές ενεργούμε εκτός του σεναρίου και αυτό είναι 
πολύ λογικό καθώς μετά θα υπάρξει προβληματισμός και συζήτηση για τη 
συμπεριφορά μας. 

Το παιχνίδι ρόλων όχι μόνο παρέχει μια παραλλαγή στην τεχνική 
διδασκαλίας, αλλά επιτρέπει επίσης μια πιο μαθητική προσέγγιση στη 
μάθηση. Ενώ στην ορθόδοξη μέθοδο μόνο οι πιο τολμηροί μαθητές 
καταφέρνουν να θέσουν ερωτήματα, σε ένα παιχνίδι ρόλων συμμετέχουν 
ενεργά. Κάνοντας τους μαθητές να παίξουν ρόλους, νιώθουν προβλήματα, 
εμπειρίες, εντάσεις και συγκρούσεις και μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις και 
συνεργασία. Βιώνουν έτσι τη διδακτική διαδικασία ως δραστηριότητα και 
όχι απλώς για να διδαχθούν ως αποσπασμένοι παθητικοί παρατηρητές. Ως 
μέσο αύξησης της συμμετοχής των μαθητών, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να 
τονώσει το ενδιαφέρον για το θέμα και να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
συνεχίσουν τη μάθηση. 

 
Λεπτομερείς οδηγίες Οι ασκήσεις παιχνιδιού ρόλων μπορεί να είναι σκληρή δουλειά για τον 

εκπαιδευτή, τόσο στην προετοιμασία όσο και στην εκτέλεση, αλλά η 
εργασία τείνει να αποδίδει καρπούς όσον αφορά τα κίνητρα και την 
ολοκλήρωση των μαθητών. Όπως με κάθε μεγάλο έργο, είναι καλύτερο να 
το κάνετε ένα βήμα τη φορά: 

 Καθορίστε Στόχους 
 Επιλέξτε Πλαίσιο & Ρόλοι 
 Παρουσίαση της Άσκησης 
 Προετοιμασία/Έρευνα Μαθητών 
 Το παιχνίδι ρόλων 
 Συμπερασματική Συζήτηση 
 Εκτίμηση 

Ευτυχώς, μεγάλο μέρος της εργασίας της προετοιμασίας, αφού γίνει, 
μπορεί να διανεμηθεί σε άλλους εκπαιδευτικούς. 

Καθορίστε Στόχους 
Οι λεπτομέρειες του τι πρέπει να κάνετε εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από 

το γιατί θέλετε να συμπεριλάβετε ασκήσεις ρόλων στο μάθημά σας. 
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    Ποια θέματα θέλετε να καλύψει η άσκηση; 
    Πόσο χρόνο έχετε εσείς και η τάξη σας για να το δουλέψετε; 
    Τι περιμένετε από τους μαθητές σας: έρευνα, αναφορές, 

παρουσιάσεις; 
Θέλετε οι μαθητές να παίζουν ρόλους χωριστά ή μαζί; 
Θέλετε να συμπεριλάβετε ένα στοιχείο πρόκλησης ή 

σύγκρουσης; 
Επιλέξτε Πλαίσιο & Ρόλους 
Για να προετοιμαστείτε για την άσκηση: 
Αποφασίστε για ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το επιλεγμένο(α) 

θέμα(α) μελέτης και μια ρύθμιση για τους χαρακτήρες. Είναι καλή ιδέα να 
κάνετε το σκηνικό ρεαλιστικό, αλλά όχι απαραίτητα αληθινό. Σκεφτείτε να 
επιλέξετε και να προσαρμόσετε υλικό που έχουν προετοιμάσει άλλοι 
εκπαιδευτές. 

Εάν οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στην άσκηση είναι άνθρωποι, 
καθορίστε τους στόχους του και τι θα συμβεί εάν ο χαρακτήρας δεν τους 
πετύχει. 

Θα πρέπει να επεξεργαστείτε τις βασικές πληροφορίες κάθε χαρακτήρα 
για το πρόβλημα ή, ακόμα καλύτερα, οδηγίες για το πώς να το συλλέξετε 
μέσω έρευνας. Εάν είναι δυνατόν, προετοιμάστε χάρτες και δεδομένα για να 
ερμηνεύσουν οι μαθητές σας ως μέρος των βασικών πληροφοριών τους και 
όχι ως συμπεράσματα στα οποία θα βασίζουν συνήθως τις αποφάσεις τους 
(ειδικά αν οι χαρακτήρες είναι επιστήμονες). 

Παρουσίαση της Άσκησης 
Εμπλέξτε τους μαθητές στο σενάριο περιγράφοντας τη ρύθμιση και το 

πρόβλημα. 
Δώστε τους τις πληροφορίες που έχετε ήδη προετοιμάσει για τους 

χαρακτήρες τους: τους στόχους και τις βασικές πληροφορίες. Πρέπει να 
είναι σαφές στον μαθητή πόσο αφοσιωμένος είναι ένας χαρακτήρας στους 
στόχους του και γιατί. 

Προσδιορίστε πόσοι από τους μαθητές σας έχουν κάνει στο παρελθόν 
παιχνίδι ρόλων και εξηγήστε πώς θα λειτουργήσει για αυτήν την άσκηση. 

Περιγράψτε τις προσδοκίες σας από αυτούς όπως θα κάνατε για 
οποιαδήποτε εργασία και τονίστε τι περιμένετε να μάθουν σε αυτό το 
μάθημα. 

Εάν υπάρχει στοιχείο διερεύνησης, προτείνετε μια γενική στρατηγική για 
έρευνα/επίλυση προβλημάτων. 

Προετοιμασία/Έρευνα Μαθητών 
Ακόμα κι αν δεν έχει ανατεθεί προηγμένη έρευνα, οι μαθητές θα 

χρειαστούν μερικές στιγμές για να κοιτάξουν τους χαρακτήρες τους και να 
μπουν στους ρόλους τους για την άσκηση. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 
πρόσθετες ερωτήσεις: 

Γιατί το κάνουν αυτό με χαρακτήρα; Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε 
αυτό μια άσκηση ρόλων; 

Οι μαθητές μπορεί να έχουν επιφυλάξεις για τον χαρακτήρα που τους 
έχει ανατεθεί ή για τα κίνητρά τους. Είναι καλό για τον εκπαιδευτή να τα 
μάθει αυτά πριν από το πραγματικό παιχνίδι ρόλων. Μπορεί να είναι πολύ 
δύσκολο για να αρχίσει ένας μαθητής να ερευνά ένα θέμα από μια οπτική 
γωνία πολύ διαφορετική από τη δική του, επειδή ακόμη και τα φαινομενικά 
αντικειμενικά δεδομένα τείνουν να επανερμηνεύονται ως υποστήριξη για 
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προϋπάρχουσες κοσμοθεωρίες. 
Όσον αφορά το θέμα της άσκησης, πολλές ομάδες έχουν 

καλογραμμένους, προσεκτικά ερευνημένους και όμορφα σχεδιασμένους 
ιστότοπους που θα παρέχουν επιχειρήματα καθώς και πληροφορίες για 
έναν μαθητή στον οποίο έχει ανατεθεί ένας χαρακτήρας και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. 

Συχνά, ο καλύτερος πόρος για την κατανόηση των ανθρώπων είναι οι 
άλλοι άνθρωποι. 

Εάν υπάρχει ένα στοιχείο διερεύνησης (δηλαδή έρευνα υπό την ηγεσία 
των μαθητών), οι μαθητές μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για την κατάρτιση 
ενός ερευνητικού σχεδίου και την εύρεση πόρων. 

 
Το παιχνίδι ρόλων 
Ανάλογα με την εργασία, οι μαθητές θα μπορούσαν να γράφουν 

εργασίες ή να συμμετέχουν σε μια σύνοδο κορυφής τύπου Model-UN. Για 
μια παρουσίαση ή αλληλεπίδραση, τα στηρίγματα μπορούν να 
ζωντανέψουν την εκδήλωση, αλλά δεν αξίζουν μεγάλη προσπάθεια, καθώς 
συνήθως δεν είναι σημαντικά για τους εκπαιδευτικούς στόχους του έργου. 

Πιθανές προκλήσεις με διαδραστικές ασκήσεις 
 
Συμπερασματική Συζήτηση 
Όπως κάθε άσκηση που βασίζεται στην έρευνα, το παιχνίδι ρόλων πρέπει 

να ακολουθείται από απολογισμό για να ορίσουν οι μαθητές τι έχουν μάθει 
και να το ενισχύσουν. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε στοχαστικές 
μορφές ή σε μια τελική παράγραφο στο τέλος μιας ατομικής γραπτής 
εργασίας ή σε μια συζήτηση στην τάξη. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να ρωτήσει τους μαθητές εάν έμαθαν 
τα μαθήματα που ορίστηκαν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ρόλων. 

Εκτίμηση 
Γενικά, βαθμολογούνται για γραπτές εργασίες που σχετίζονται με το 

παιχνίδι ρόλων, αλλά οι παρουσιάσεις και ακόμη και η συμμετοχή σε 
διαδραστικές ασκήσεις μπορούν να βαθμολογηθούν. Οι ειδικές εκτιμήσεις 
για τη βαθμολόγηση στις ασκήσεις παιχνιδιού ρόλων περιλαμβάνουν: 

    Παίζοντας με χαρακτήρα 
    Εργασία για την προώθηση των στόχων του χαρακτήρα 
    Κάνοντας δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την οπτική γωνία του 

χαρακτήρα 
    Σε μια διαδραστική άσκηση, να είσαι εποικοδομητικός και ευγενικός 
    Για πολλές εργασίες, να είστε σε θέση να κάνετε ένα βήμα πίσω και να 

δείτε την κατάσταση και τις δηλώσεις του χαρακτήρα από την οπτική γωνία 
του ίδιου του μαθητή ή από την οπτική γωνία ενός άλλου χαρακτήρα. 

 
Περαιτέρω συστάσεις 
Πώς να χρησιμοποιήσετε μεμονωμένα παιχνίδια ρόλων 
Πώς να χρησιμοποιήσετε διαδραστικές ασκήσεις ρόλων 
 
Επεξηγηματικό βίντεο για το παιχνίδι ρόλων: 
https://youtu.be/sOxwZsqmpTM 

Εμπειρίες που 
αποκομήθηκαν από 

Πειράματα παιχνιδιού ρόλων που έγιναν: 
Η δασκάλα Παλαιολόγου Ευδοξία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων 
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την εφαρμογή της 
μεθόδου σε σχολεία 
που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα 

Μουδανιών δοκίμασε τη μέθοδο (ως συνδυασμός και με 
αναποδογυρισμένη τάξη και μουσική στον αέρα) με τους μαθητές της Στ' 
δημοτικού σε σχέση με τις σπουδές της στην κοινωνική και πολιτική αγωγή. 
Σύμφωνα με την έκθεση δοκιμής, υπήρχε μόνο ένας μαθητής που 
συμμεριζόταν ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας/μάθησης θα ήταν 
προτιμότερος γι' αυτόν. Οι υπόλοιποι μαθητές δήλωσαν στο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ότι ήταν ενθουσιασμένοι και ότι θα ήθελαν το 
μάθημα να γίνεται με αυτόν τον τρόπο συχνότερα. 

 
 
Δείτε την αναφορά από την προσαρμογή και τη δοκιμή που έγινε. 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να 
παρακολουθήσει την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να διαπιστώσει τη 
χρησιμότητα και τη σκοπιμότητά του: 

Είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια ρουτίνα χρήσης της προτεινόμενης 
μεθόδου; 

Ποιοι τύποι χαρακτήρων τραβούν την περισσότερη προσοχή από τους 
μαθητές σας; Πόσο καλά τα μελετούν πριν τα υποδυθούν; 

Παρατηρήσατε αλλαγές στο ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα και 
την ενασχόλησή τους με την τάξη και την εργασία; Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

Έχετε παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία να διαβάσετε 
περισσότερα και να παίξετε περισσότερο παιχνίδι ρόλων, που έδειξαν 
ανοιχτά οι μαθητές σας μετά τα πρώτα τεστ που κάνατε; 
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Όνομα μεθόδου Υποδυόμενοι Ιστορικές Προσωπικότητες: Αφήγηση πρώτου ενικού προσώπου 
Στυλ μάθησης: ακουστική, ανάγνωση και γραφή 

Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Χωρίς ιδιοκτησία 

Πώς η μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις 
καθοδηγητικές 
αρχές του GRT 

Η μέθοδος αφήγησης μέσω μιας προσωποποίησης είναι ένα δημιουργικό 
υποστηρικτικό εργαλείο. Η μέθοδος ακολουθεί τις αρχές της μεθόδου GRT – 
έμπνευση, αγάπη, ελευθερία και εμπνέει τους δασκάλους να υιοθετήσουν 
αφηγηματική προσέγγιση σε πρώτο πρόσωπο σαν το περιεχόμενο του μαθήματος 
να είναι το ίδιο μια ιστορία. Το νήμα για την αφήγηση υποστηρίζει το 
περιεχόμενο του θέματος και το σχέδιο μαθήματος. 
Η μέθοδος καλεί τους δασκάλους να επιλέξουν μια σημαντική εμπνευσμένη 
προσωπικότητα -  
σχετική με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο - και να αφηγηθούν το μάθημα 
χρησιμοποιώντας αφήγηση πρώτου ενικού προσώπου. Αυτή η μέθοδος «φέρνει» 
στην τάξη την αξία και τη γοητεία σημαντικών προσωπικοτήτων. Η 
προσωποποίηση του ιστορικού προσώπου μεταφέρεται εύκολα σε διάφορους 
κλάδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα μαθήματα ή σε ετήσια 
βάση. 
Η μέθοδος: 

 πυροδοτεί το ενδιαφέρον του μαθητή (χάρη στην επιλογή από το 
δάσκαλο μιας «διαφορετικής» ασυνήθιστης μεθόδου και μιας 
«προσωπικότητας») 

 ενισχύει το διάλογο και μειώνει το άγχος των μαθητών μια και ο 
δάσκαλος δεν είναι πλέον ο δάσκαλός τους, αλλά τώρα είναι ο Αϊνστάιν 

 μετατρέπει άμεσα και έμμεσα το μάθημα σε παιχνίδι 
 προσφέρει διασκέδαση για δασκάλους και μαθητές – οι δάσκαλοι 

παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό υλικό σαν να είναι μέρος του ενώ οι 
μαθητές γίνονται μάρτυρες γεγονότων 

 κεντρίζει την προσοχή του κοινού 
 αυξάνει τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση 

Προετοιμασία Δάσκαλος: 
 Σφαιρική εικόνα της ετήσιας διδακτέας ύλης 
 Επιλογή και δημιουργία λίστας με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες 

που μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν. 
 Επιλογή των ιστορικών προσώπων ικανών να καλύψουν τους στόχους του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου 
 συγκεκριμένη προετοιμασία του περιεχομένου 
 Προετοιμασία ενός σχεδίου μαθήματος 
 Επιλογή των δραστηριοτήτων (ταξίδι στο χρόνο, ανακαλυπτική 

προσέγγιση, προσέγγιση μέσω δράσεων τύπου κυνήγι θησαυρού) που να 
σχετίζονται με το πειθαρχικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

 Διδασκαλία με χρήση πρώτου ενικού προσώπου 
Υλικά που 
απαιτούνται 

Προαιρετικά: 
Εξοπλισμός που θα υποστηρίζει τον χαρακτήρα (αντικείμενα που μπορούν να 
βοηθήσουν το δάσκαλο να ωραιοποιήσει την προσωποποίηση. Για παράδειγμα 
ένα καπέλο ή αντικείμενα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος) 

Επιπλέον Όχι 
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υποστηρικτικός 
εξοπλισμός που 
είναι 
απαραίτητος ή 
συνδυασμοί με 
άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
Περιγραφή 
μεθοδολογίας 

Η μεθοδολογία καλεί τους εκπαιδευτικούς να λάβουν υπόψη τους το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο σαν μια ιστορία αυτόνομη και να επιλέξουν την 
αφήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Επιπρόσθετα συστήνει ο/η εκπαιδευτικός τον 
εαυτό του/της και απευθύνεται στην τάξη ως «σημαντική προσωπικότητα». Η 
μεθοδολογία δεν απαιτεί υποκριτικές δεξιότητες ή υποκριτική πρακτική. 
Ο εκπαιδευτικός αποφασίζει αν θα υποδυθεί την ίδια προσωπικότητα για όλη τη 
διάρκεια του έτους ή θα επιλέξει διαφορετικές προσωπικότητες ανάλογα με το 
θέμα κάθε μαθήματος. 
Η μεθοδολογία προσφέρει ευελιξία, αμεσότητα και ενθαρρύνει μια σειρά από 
προσεγγίσεις στη διδακτική διαδικασία: πλοήγηση» μέσα από τη γνώση, 
επεξήγηση και διδασκαλία του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος. Ο 
δάσκαλος μπορεί συνδιαλεχθεί με τους μαθητές σαν να ήταν ερευνητική ομάδα 
γιατί υποδυόμενος, για παράδειγμα, έναν επιστήμονα τοποθετεί τους μαθητές σε 
ένα πρώτο επίπεδο μάθησης. Θέτει τους μαθητές μάρτυρες/σύγχρονους του 
γεγονότος. Οι ερωτήσεις τίθενται στον παρόντα χρόνο σαν οι μαθητές να είναι 
μέρος της 
ερευνητική ομάδας που κάνει ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. 
Η μέθοδος έμμεσα: 

 παράγει αποτελεσματικές συνεδρίες «ερωτήσεων-απάντησης» για το 
θέμα και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ιστοριών (παραγωγή 
λόγου) 

 μετατρέπει το μάθημα σε παιχνίδι καθώς ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 
(ταξίδι στο χρόνο και ανακάλυψη δραστηριοτήτων)  

 αναπτύσσει γνωστικές δεξιότητες 
*η μέθοδος μπορεί να προσκαλέσει τους μαθητές να ταξιδέψουν στο 
χρόνο και να δημιουργήσουν μια ιστορία 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Ο δάσκαλος 
 ετοιμάζει το πρότυπο σχέδιο μαθήματος 
 εστιάζει στους κύριους χαρακτήρες ή φαινόμενα που περιλαμβάνονται 

στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
 επιλέγει και δημιουργεί μια λίστα με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες 

που μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν. 
 αποφασίζει για τον χαρακτήρα: ως προς τη συνάφεια, την καταλληλότητα 

για το συγκεκριμένο ή το γενικό θέμα της διαπαιδαγώγησης (ο 
Πυθαγόρας όταν διδάσκει το θεώρημα του Πυθαγόρα ή ΥΠΑΤΙΑ ή ο 
Θαλής, ή ο Αρχιμήδης ή ο Αϊνστάιν ή  ο Νεύτωνας όταν διδάσκει τη 
βαρύτητα). 

 επιλέγει το είδος των δραστηριοτήτων (ταξίδι στο χρόνο, ανακάλυψη, 
προσεγγίσεις κυνηγιού θησαυρού) σχετικές με την διαπαιδαγώγηση και 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (προαιρετικά)\ 

 διδάσκει χρησιμοποιώντας το πρώτο ενικό πρόσωπο 
 Στην τάξη: 
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 ο εκπαιδευτικός αυτοσυστήνεται με το όνομα της ιστορικής 
προσωπικότητας ώστε να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον 
των μαθητών από την αρχή κιόλας του μαθήματος 

 παρουσιάζει τις πληροφορίες σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
 χρησιμοποιεί τη μέθοδο διερεύνησης (κάνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος/καλεί τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις) 
 εισάγει διαφορετικά είδη «παιχνιδιών» (κυνήγι θησαυρού, 

ανακάλυψη/κυνήγι μυστηρίου, ομάδα διερεύνησης, ταξίδι στο χρόνο) 
Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί σε συνολικά 60 μαθητές σε 3 σχολεία της 
Ρουμανίας (EuroEd από τους δασκάλους Emil Juverdeanu, Mihai Eminescu Iași 
από τηδασκάλα Camelia Mancea και στο Școala Gimnazială "Elena Cuza" από τη 
δασκάλα Alina Albu). 
Η ανατροφοδότηση που πήραμε ήταν η εξής: 
Όταν ρωτήθηκαν πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια των τροποποιημένων 
μαθημάτων, οι μαθητές απάντησαν: άνετα (20), χαλαρά (30), περίεργα (4), 
στρεσαρισμένα (3), ικανοποιημένος (1), αποσπασμένος (1), ενθουσιασμένος (1). 
Όταν ρωτήθηκαν αν η μέθοδος τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα το 
υλικό, 57 στους 60 απάντησαν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν αν νιώθουν περισσότερα κίνητρα να μάθουν το θέμα ως 
αποτέλεσμα του μαθήματος, 55 στους 60 απαντούν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν να έχουν περισσότερα μαθήματα σαν αυτό στο 
μέλλον, 54 στους 60 απάντησαν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν αν τα τροποποιημένα μαθήματα αποσπούσαν την προσοχή 
τους, μόνο 12 από τους 60 απάντησαν θετικά. Ωστόσο, όταν αναλύονται οι λόγοι 
που αποσπάστηκε η προσοχή, φαίνεται ότι μόνο 4 ήταν οι μαθητές που 
πραγματικά αποσπάστηκε η προσοχή τους, δηλώνοντας ότι:  
«Με αποσπούσαν οι πληροφορίες από η τέχνη»,  
«Υπήρχε πολύς λόγος/θόρυβος στην τάξη»,  
«Το σχολείο δεν είναι μόνο παιχνίδια»,  
«Η άλλη μέθοδος ήταν πιο ξεκάθαρη».  
Άλλοι που έχουν δώσει θετική απάντηση σχολίασαν: 
«Μου άρεσε που την ώρα που διάβαζα μπορούσα να ζωγραφίζω. Ήταν μια 
παραγωγική ώρα» 
«Θα ήθελα να έχω στο μέλλον». 
«Έφυγα από το περιβάλλον μου, μίλησα με κάποιον άλλο εκτός από φίλους». 
«Δεν είχα άγχος και μπορούσα να δώσω προσοχή καλύτερα από ό,τι συνήθως. 
Ήταν το καλύτερο» 
«Εύχομαι μια φορά την εβδομάδα να έχω αυτόν τον βασιλιά της τάξης». 
Άλλα σχόλια που δόθηκαν από τους μαθητές: 
«Ήταν δημιουργικό, μπορώ να μάθω πιο γρήγορα» 
«Ήταν δημιουργικό» 
«Ήταν αστείο» 
«Με συγκλόνισε η ιστορία πίσω από τους πίνακες» 
«Επικεντρώθηκα στη δραστηριότητα» 
«Ήμασταν πολύ ήρεμοι και ήταν ενδιαφέρον να ζωγραφίζω στα αγγλικά» 
«Διεγείρει τη φαντασία μου» 
«Θα ήθελα περισσότερες τέτοιες δραστηριότητες» 
«Πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες» 
«Ωραία δραστηριότητα θα ήθελα να κάνω και άλλες τέτοιες δραστηριότητες». 
Η συνολική αξιολόγηση αυτής της προσέγγισης για την προσαρμογή των σχεδίων 
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μαθήματος είναι πολύ θετική και το εργαλείο συνιστάται. 
Βίντεο από το μάθημα 

 
https://youtu.be/J21t7nSAAVI 

 
https://youtu.be/6_jgJgychPs 
 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να παρακολουθεί 
την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη χρησιμότητα και τη 
σκοπιμότητά του: 
Είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια ρουτίνα χρήσης της προτεινόμενης μεθόδου; 
Ποιοι τύποι χαρακτήρων τραβούν την περισσότερη προσοχή από τους μαθητές 
σας; Πόσο καλά τα μελετούν πριν τα υποδυθούν; 
Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα 
και την ενασχόλησή τους με την τάξη και τις κατ’ οίκον εργασίες; Αν ναι, τι ήταν 
αυτές; 
Έχετε παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία να διαβάσουν 
περισσότερα για τους χαρακτήρες που υποδύθηκαν ή που πρόκειται να 
υποδυθούν, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα από τους μαθητές σας μετά τις πρώτες 
δοκιμασίες που κάνατε; 
 
 

Τίτλος μεθόδου Πίνακες ζωγραφικής στην διδακτική διαδικασία 
Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Χωρίς ιδιοκτησία 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις αρχές του 
GRT 

Στόχος της μεθόδου είναι να χρησιμοποιήσει τους πίνακες ζωγραφικής ως 
χρήσιμα εργαλεία υποστήριξης προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες 
διδασκαλίας/μάθησης πιο διασκεδαστικές για τους έφηβους μαθητές και πιο 
αποτελεσματικές. 

Μέθοδος «Ζωγραφιές στη διδασκαλία»: 
 ακολουθεί τις βασικές αρχές του GRT: έμπνευση-αγάπη-ελευθερία. 
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 απευθύνεται σε όλους τους δασκάλους και τους μαθητές με και/ή ως επί 
το πλείστον χωρίς καλλιτεχνικές δεξιότητες 

 εμπνέει τους δασκάλους να χρησιμοποιήσουν πίνακες αναγνωρισμένων 
καλλιτεχνών στη διδασκαλία και αξιολόγηση συγκεκριμένου διδακτικού 
περιεχομένου σε διάφορους κλάδους (ιστορία, μαθηματικά, βιολογία, 
φυσική, χημεία και τα λοιπά); 

 προτείνει δωρεάν επιλογή ζωγραφικής ανάλογα με το σχολικό μάθημα 
και τα ενδιαφέροντα του δασκάλου και των μαθητών. 

Η μέθοδος στοχεύει: 
Να υποστηρίξει και να εισάγει ένα πιο διασκεδαστικό και ελκυστικό εργαλείο 

καθιστώντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία και το περιεχόμενό της πιο ελκυστικά 
στους μαθητές 

-να αυξήσει τη συμμετοχή των μαθητών 
- να ενισχύσει τη μνήμη 
-να ενισχύσει μηχανισμούς συσχετιστικής σκέψης 
-να παρέχει πιθανώά εργαλείων προκειμένου να μετατραπεί η αξιολόγηση σε 

παιχνίδι 
Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χρήση διάσημων πινάκων στην τάξη: 
https://youtu.be/aE4YcXHPAIA 

Προετοιμασία 
που απαιτείται 
για την εκτέλεση 
της μεθόδου 

Η μέθοδος απαιτεί: 
- την τυπική προετοιμασία του δασκάλου για τη διδακτική συνεδρία/ το θέμα του 
εν λόγω εκπαιδευτικού περιεχομένου, η επισκόπηση του θέματος 
- σχέδια μαθήματος 
-επισκόπηση της λίστας των έργων ζωγραφικής, επιλογή ζωγραφικής/-ων 
και ενσωμάτωση στο σχέδιο μαθήματος 
- προετοιμασία του απαραίτητου υλικού (ζωγραφική) σε φυσική μορφή 
(έντυπη έκδοση) ή ψηφιακή μορφή 
Δεν απαιτείται προετοιμασία των μαθητών 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Χαρτί εκτύπωση της εικόνας διάσημων πινάκων 
- Κομμάτια χαρτιού με εικονίδια των προστιθέμενων πληροφοριών ή μολύβι ή 
χρωματιστά κραγιόνια, καρφίτσες 
Για ψηφιακή μορφή: 
- η ψηφιακή φωτογραφία της ζωγραφικής και το απλό λογισμικό σχεδίασης ή 
απλώς ένα στυλό υπογράμμισης 
- προβολέα ή φορητό υπολογιστή 

Επιπρόσθετο 
προσωπικό που 
απαιτείται για 
υποστήριξη 
ή 
συνδυασμός 
με άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
(προαιρετικός) 

Δεν χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξη προσωπικού 
Προαιρετικά: σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, θα μπορούσε να 
συνεργαστεί με μέλος του προσωπικού που ειδικεύεται στις εικαστικές τέχνες 
(ζωγραφική, ιστορία της τέχνης κλπ), ή προσωπικό εξειδικευμένο στη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων. 

Περιγραφή 
μεθόδου 

Η μέθοδος απευθύνεται σε δασκάλους που αγαπούν τη ζωγραφική και την 
ιστορία της τέχνης ή έχουν εντοπίσει μια ή μαθητές που ενδιαφέρονται για τη 
ζωγραφική. 
Η «Ζωγραφική στη διδασκαλία» προτείνει τη χρήση πινάκων αναγνωρισμένων 
καλλιτεχνών ως εργαλείο υποστήριξης κατά τη διδακτική διαδικασία ενός 
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συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου. 
Οι πίνακες μπορούν να επιλεγούν: 
- σύμφωνα με τη συνάφεια του θέματος με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
- λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του ίδιου του πίνακα 
και τη σημασία του πίνακα σε σχέση με το περιεχόμενο. 
Οι πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν: (ενδεικτικές αλλά όχι εξαντλητικές 
πρακτικές) 
 ως εργαλείο μετάδοσης συγκεκριμένης γνώσης  
        - με άμεση αναφορά σε πληροφορίες που παρέχει ο πίνακας 
        - μέσω της gamification (την επίδραση από τη φιλοσοφία του gaming) (κυνήγι 
θησαυρού, «κρυφτό», κρυμμένες πληροφορίες στους πίνακες) 
        - ως εργαλείο αξιολόγησης-αξιολόγησης: (ενδεικτικό όχι εξαντλητικές 
πρακτικές) 
        -Με την ενσωμάτωση πληροφοριών που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο στους διάσημους πίνακες κατά προτίμηση με σύνθετες 
παραστάσεις, ο μαθητής καλείται να βρει/να ανακαλύψει πού βρίσκονται οι 
σωστές πληροφορίες. 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

1) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο δάσκαλος μπορεί να ρωτήσει αν οι μαθητές 
ενδιαφέρονται για πίνακες ζωγραφικής. 
2) Ο δάσκαλος δημιουργεί ένα σχέδιο μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών. 
3) Ο δάσκαλος επιλέγει έναν πίνακα/ή περισσότερους πίνακες σχετικούς με το 
αντικείμενο ή τους εκπαιδευτικούς στόχους 
4) Ο δάσκαλος ερευνά πληροφορίες για τη ζωγραφική σύμφωνα με 
τους στόχους του μαθήματος. 
5) Ο δάσκαλος προετοιμάζει τον έντυπο πίνακα (ή ψηφιακή έκδοση) για την τάξη 
ή πολλαπλά αντίγραφα για κάθε μαθητή. 
5) Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει και συσχετίζει τη ζωγραφική με το θέμα της 
διδακτέας ύλης. 
6) Ο δάσκαλος διεγείρει το διάλογο με τους μαθητές, καλεί τους μαθητές να 
συμμετέχουν προφορικά ή προσθέτοντας οπτικό υλικό αν είναι δυνατόν. 
7) Ο δάσκαλος προτείνει εργασία για το σπίτι (οι μαθητές πρέπει 
βρείτε πίνακες σχετικούς με το θέμα, εξετάστε τον πίνακα και βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν, αναζητήστε άλλες πιθανές 
συσχετίσεις του θέματος με άλλα σχολικά μαθήματα ή τέχνες, κ.λπ.) 
8) Ο δάσκαλος προετοιμάζει ένα οπτικό κουίζ / αίνιγμα για αξιολόγηση με βάση 
τον πίνακα στο τέλος του μαθήματος. 

Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Ένα πείραμα με αυτό το εργαλείο έγινε από τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος του 
GRT. 
Τα αποτελέσματα μπορούν να ελεγχθούν στο παράρτημα 3. 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να παρακολουθεί 
την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη χρησιμότητα και τη 
σκοπιμότητά του: 
- Είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια ρουτίνα χρήσης της προτεινόμενης μεθόδου; 
- Ποιο είδος έργων τέχνης τραβούν την μεγαλύτερη προσοχή από τους μαθητές 
σας; Πόσο είναι εύκολο να αναλύσουν τα έργα τέχνης; Παρατηρείτε να αυξάνεται 
η αυτοπεποίθηση των μαθητών στην ανάλυση με βάση την εμπειρία με τις 
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στρατηγικές οπτικής σκέψης (https://vtshome.org); 
- Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα 
και την η ενασχόλησή τους με την τάξη και την εργασία; Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 
- Έχετε παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία να αναζητήσετε 
περισσότερα παρόμοια έργα τέχνης ή έργα τέχνης που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της μελέτης; 

Τίτλος εργαλείου Οπτική Διευκόλυνση στη Διδασκαλία 
Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία 

Στόχοι του 
εργαλείου 

Αυτό το εργαλείο στοχεύει: 
 Στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με διάφορες εμπειρίες και ελάχιστη ή 

καθόλου εμπειρία στο σχέδιο για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιείτε απλά χειροποίητα σκίτσα στη διαδικασία διδασκαλίας 

 Δημιουργία συνθηκών για μαθητές που τείνουν να επεξεργάζονται 
πληροφορίες οπτικά για εύκολη κατανόηση και διατήρηση της γνώσης 

 Έμμεση δημιουργία ευκαιριών για έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με την 
εσωτερική τους δημιουργική επινοητικότητα 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις αρχές του 
GRT 

Η μέθοδος στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν 
δημιουργικά και καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης και να αφαιρέσει την 
κούραση από την καθημερινότητά τους. 
Η προηγούμενη εμπειρία μας στη συνεργασία με πολλούς επαγγελματίες στον 
τομέα της εκπαίδευσης δείχνει ότι η απόκτηση απλών τεχνικών οπτικής 
διευκόλυνσης δίνει στους δασκάλους μια έκρηξη έμπνευσης για την καθημερινή 
τους εργασία με τους μαθητές τους. Μόλις γνωρίσουν την μέθοδο αυτή και 
ξεπεράσουν τυχόν περιοριστικές πεποιθήσεις σχετικά με την αδυναμία σχεδίασης 
(αν υπάρχει), οι δάσκαλοι συνήθως συνεχίζουν να πειραματίζονται με το 
εργαλείο αναπτύσσοντας ποικίλα μαθησιακά υλικά και δραστηριότητες. Αυτή η 
δημιουργική έκφραση των δασκάλων, η γνώση και η εμπειρία είναι συνήθως ένα 
ισχυρό κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού. 

Προετοιμασία 
που απαιτείται 
για την εκτέλεση 
της μεθόδου 

Καθώς η οπτική διευκόλυνση είναι ένα οργανικό εργαλείο, δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερο προετοιμασία ή εξηγήσεις εκ των προτέρων. 

Υλικοτεχνική 
υποδομή που 
απαιτείται 

Χωρίς να χρειάζεστε Η/Υ 
 Λευκό χαρτί (A4, A3, A1) ή λευκό πίνακα 
 Μαύροι (ή πολύχρωμοι) μαρκαδόροι 

Με Η/Υ 
 Τάμπλετ (Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι δυνατή η χρήση οπτικής διευκόλυνσης 

σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης χωρίς κάποιες συγκεκριμένο 
ψηφιακές συσκευές - π.χ. ο δάσκαλος μπορεί να σχεδιάσει εικόνες σε χαρτί, 
να τις φωτογραφίσει να την εισάγει στο εκπαιδευτικό υλικό που 
χρησιμοποιεί. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να ζωγραφίσετε ζωντανά μπροστά 
από μια κάμερα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες - δείτε το Μάθημα 10 του 
Draw Your Mind) 

 Απλό λογισμικό σχεδίασης (εάν χρησιμοποιείτε tablet) 
Επιπρόσθετο 
προσωπικό που 
απαιτείται για 
υποστήριξη 

Δεν είναι απαραίτητο. 
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ή συνδυασμός 
με άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
(προαιρετικά) 
Περιγραφή 
μεθόδου 

Η οπτική γλώσσα είναι καθολική και έμφυτη σε όλους μας, είναι βαθιά 
κληρονομημένη στη φύση μας. Θα μπορούσαμε ακόμη και να πούμε ότι είναι στα 
γονίδιά μας - ο καθένας μας έχει μάθει να χρησιμοποιεί και να κατανοεί την 
παγκόσμια γλώσσα συμβόλων και εικόνων πολύ πριν μάθουμε τη σημασία των 
λέξεων. 
Οι εκπαιδευτικοί το γνώριζαν πάντα και προσπαθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας της διδασκαλίας να χρησιμοποιούν εικόνες με τον πιο δημιουργικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, στις μέρες μας έχουμε αρκετά πλούσια παράδοση 
στη χρήση εικόνων, εικόνες και σχέδια στη διαδικασία διδασκαλίας 
οποιουδήποτε θέματος. 
Πώς είναι λοιπόν διαφορετική η οπτική διευκόλυνση; 
Μόλις αποκτηθούν οι απλές τεχνικές και τα σενάρια της οπτικής η διευκόλυνση 
επιτρέπει σε οποιονδήποτε δάσκαλο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
έχουν υπόβαθρο σχεδίασης (και ακόμη και εκείνων που προηγουμένως 
αποθαρρύνονταν από τον περιορισμό της πεποίθησης ότι «δεν είναι 
δημιουργικοί» και «δεν μπορούν να σχεδιάσουν»). 
Εικονογραφούν αυθόρμητα (ή καλά προγραμματισμένα αν προτιμάτε) 
οποιοδήποτε θέμα, διαδικασία ή ιδέα. 
Αυτό το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να δώσει στους εκπαιδευτικούς την 
ελευθερία όχι μόνο να προσαρμόζουν οποιοδήποτε περιεχόμενο σύμφωνα με τις 
δικές τους δημιουργικές ιδέες, αλλά και να αυτοσχεδιάζουν με απροσδόκητους 
τρόπους και καταστάσεις: η οπτική διευκόλυνση δεν απαιτεί ειδικά μέσα ή 
προετοιμασία - μόνο ανοιχτό μυαλό και μια ορισμένη δόση παιχνιδιάρικου 
χαρακτήρα. 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Η εκπαίδευση στην οπτική διευκόλυνση βασίζεται σε μια διαδικασία βήμα προς 
βήμα που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη 
χρήση των τεχνικών αυτών στην τάξη: 
1. Δεξιότητες σκιαγραφικής (π.χ. σχεδίαση εικονιδίων, ανθρώπων, δοχείων, 
σύνδεσμοι, λίστες, σκηνές) 
2. Διαδικασίες σκιαγράφησης (π.χ. διαγράμματα ροής, χρονοδιαγράμματα) 
3. Σκίτσα για συγκεκριμένο θέμα (π.χ. Γλωσσικές τέχνες, Μαθηματικά, Επιστήμη, 
Κοινωνικές Σπουδές, Διεπιστημονική) 
Με αυτά τα λόγια, είναι προφανές ότι η οπτική διευκόλυνση δημιουργεί 
αμέτρητες δυνατότητες υλοποίησης και περαιτέρω 
ανάπτυξη στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Μετά την ολοκλήρωση του (βίντεο) οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο GRT έχουν την ελευθερία να να 
επιλέξουν πώς θα ήθελαν να εφαρμόσουν και να πειραματιστούν μέσα στις 
αίθουσες διδασκαλίας. 
Μόλις οι δάσκαλοι έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τεχνικές οπτικής 
διευκόλυνσης για την απεικόνιση διαφορετικών περιεχομένων, θα μπορούσαν 
επίσης να εισαγάγουν 
το εργαλείο στους μαθητές τους. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα εντελώς 
νέο επίπεδο στις δυνατότητες μάθησης. 
Μια συλλογή από βίντεο, που καθοδηγούν τη διαδικασία. 
Βίντεο, που παρουσιάζει τη μέθοδο: 
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ttps://youtu.be/VvtREYMfwPU 
Introduction to Drawing your mind 
https://youtu.be/pNRNrhjQfTs 
Lesson 1 – Drawing 
https://youtu.be/CripmUKN6Cg 
Lesson 2 – Drawing 
https://youtu.be/dcSR2ATO3-8 
Lesson 3 – Drawing 
https://youtu.be/CVLJWEbQyc0 
Lesson 4 – Drawing 
https://youtu.be/zkQRr7cr7t0 
Lesson 5 – Drawing 
https://youtu.be/VbTYXw8oO9M 
Lesson 6 – Drawing 
https://youtu.be/uY1dqjmE-to 
Lesson 7 – Drawing 
https://youtu.be/c_zhLgTB9Ps 
Lesson 8 – Drawing 
https://youtu.be/p0iOm46QDW4 
Lesson 9 – Drawing 
https://youtu.be/ogFbWrIz7Lw 
Lesson 10 – Drawing 
https://youtu.be/icJin45U49U 
Lesson 11 – Drawing 
https://youtu.be/hUubWRTRYvE 
Lesson 12 – Drawing 
https://youtu.be/ARHKrrkxfGQ 
Lesson 13 – Drawing 
https://youtu.be/6ZNZK61Ipcg 
Lesson 14 – Drawing 
https://youtu.be/7wpobEPYkKg 

Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Το εργαλείο δοκιμάστηκε από τους καθηγητές, οι οποίοι συμμετείχαν στη 
διαδικτυακή Εκπαίδευση του GRT. Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα 3. 
Εργαλείο αφήγησης διάσημων προσώπων, οπτικοποιημένο από τη Svetla 
Todorova μέσω αυτού του εργαλείου: 
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Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να παρακολουθεί 
την πρόοδό του, να προχωρήσει με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη 
χρησιμότητα και τη σκοπιμότητά του: 
 Αφού δείτε το βίντεο που παρουσιάστηκε παραπάνω, θα θεωρούσατε 

δύσκολο να καθιερώσετε μια ρουτίνα χρήσης της προτεινόμενης μεθόδου; 
 Παρατηρείτε αλλαγή στο επίπεδο δέσμευσης και ενδιαφέροντος των 

μαθητών σας όταν αρχίσετε να σχεδιάζετε αυθόρμητα για αυτούς ή πριν από 
αυτούς; 

 Έχετε παρατηρήσει κάποιον από τους μαθητές σας να αλλάζει τις συνήθειές 
του εισάγοντας σκίτσα στις σημειώσεις του ή άλλους τύπους 
οπτικοποιήσεων; 

 Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και 
την ενασχόλησή τους με την τάξη και την εργασία; Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

Tίτλος της 
μεθόδου 

Χαρτογράφηση μυαλού 
Στυλ μάθησης: ανάγνωση & γραφή, οπτική, κιναισθητική 

Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Οι απαρχές της χάνονται στο χρόνο αλλά η τυποποιημένη της μορφή δόθηκε από 
τον βρετανό συγγραφέα ψυχολογίας Tony Buzan (τη δεκαετία του 1960) αφού 
εξέτασε σημειώσεις μερικών μεγαλοφυών. Παρατήρησε ότι όλοι τους 
μοιράζονταν τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό: η ακτινική προβολή ιδεών 
που συνδέονται με ένα κεντρικό θέμα. 
Ανακάλυψε επίσης ότι χρησιμοποιούσαν λέξεις-κλειδιά, εικόνες, doodles, 
συσχετισμούς ή διαγράμματα αντί για προτάσεις. Ενθάρρυνε τη χρήση 
νοητικών χαρτών στις διδακτικές/μαθησιακές διαδικασίες υποστηρίζοντας ότι 
αυτός είναι ο φυσικός τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας: κάνοντας χρήση 
συνειρμών και φαντασίας και συνήθως προτιμά να σαρώνει μια σελίδα ακτινικά. 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις αρχές του 
GRT 

Το GRT πρότζεκτ στοχεύει: 
 στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών να καθιερώσουν δημιουργικά και 

καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα 
 στη βελτίωση της συμμετοχής των μαθητών στα μαθήματα. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο αντιμετωπίζει το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης. 
Ο χάρτης μυαλού είναι ένα εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικότητας. 
Ενθαρρύνει τον καταιγισμό ιδεών και διεγείρει τους μαθητές να δώσουν διέξοδο 
στη φαντασία τους. Επιπλέον, ένας νοητικός χάρτης εμπλέκει τους μαθητές στις 
μαθησιακές διαδικασίες και διδάσκει πώς να μάθουν. Ο χάρτης μυαλού είναι ένα 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για την τόνωση και πρόκληση μαθητών. Όταν 
κάνουν χαρτογράφηση μυαλού χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα πνευματικών 
δεξιοτήτων, που αφορούν και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου. Οι μαθητές 
καλούνται να ανακαλέσουν, να κατανοήσουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν και 
να δημιουργήσουν ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ. Ο εγκέφαλος σκέφτεται με φαντασία και 
συνειρμό, κάτι που ο νοητικός χάρτης χρησιμοποιεί εποικοδομητικά. Όταν 
δημιουργούνται ενώσεις, γίνονται συνδέσεις. Η φαντασία και ο συσχετισμός 
ενεργοποιούν τις εικόνες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να θυμούνται 
πράγματα. Οι εικόνες μπορεί να είναι περισσότερες ισχυρές και ακριβείς από τα 
λόγια, ενισχύοντας τη δημιουργική σκέψη και μνήμη. 

Προετοιμασία 
που απαιτείται 
για την εκτέλεση 
της μεθόδου 

Εξέταση του επιστημονικού περιεχομένου μέσω της μεθόδου. Συζητήσεις 
με τους μαθητές αν χρειαστεί. 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Στην τάξη χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
 Λευκό χαρτί ή λευκός πίνακας 
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 Μαύροι (ή πολύχρωμοι) μαρκαδόροι 
Με ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

 Tablet 
 Απλό λογισμικό σχεδίασης 

Επιπρόσθετο 
προσωπικό που 
απαιτείται για 
υποστήριξη 
ή συνδυασμός 
με άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
(προαιρετικά) 

Δεν απαιτείται 

Περιγραφή 
μεθόδου 

Ένας νοητικός χάρτης είναι https://www.mindmeister.com/ 
Οι χάρτες μυαλού χρησιμοποιούνται για να οπτικοποιήσουν, να ταξινομήσουν και 
να οργανώσουν ιδέες. Οι χάρτες μυαλού είναι ιδανικοί για φυλλάδια στην τάξη 
που βοηθούν τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις, να αναθεωρούν τη γνώση, να 
προετοιμάζουν παρουσιάσεις, δοκίμια/ εκθέσεις, να οργανώνουν projects, να 
παίρνουν αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν νοητικοί χάρτες σε οποιοδήποτε στάδιο των μαθημάτων 
ενθαρρύνοντας τον καταιγισμό ιδεών και τη δημιουργία συζητήσεων. Οι νοητικοί 
χάρτες βοηθούν τους μαθητές να μάθουν και να κατανοήσουν έννοιες δείχνοντας 
όχι μόνο τη μεγάλη εικόνα μιας έννοιας με το λεπτομερές της πλαίσιο αλλά και να 
δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ των ιδεών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για οπτικούς 
μαθητές, όπως δυσλεξικούς μαθητές, που μπορεί να αισθάνονται ότι 
αποθαρρύνονται όταν τους δίνονται πληροφορίες σε γραμμική μορφή. 
Χρήσεις νοητικών χαρτών 

 Καταιγισμός ιδεών (ατομικά ή ομαδικά) 
 Παρουσίαση πληροφοριών 
 Οργάνωση πληροφοριών γραφικά 
 Τήρηση σημειώσεων 
 Επίλυση προβλημάτων 
 Μελέτη και αποστήθιση 
 Προγραμματισμός 
 Έρευνα πληροφοριών από πολλαπλές πηγές 
 Οργάνωση/Εκμάθηση λεξιλογίου/γραμματικής 
 Παραγωγή γραπτού λόγου 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Μαθητές: 
 Επιλέγουν μια λέξη/φράση που αντιπροσωπεύει καλύτερα το θέμα. 
 Γράφουν τη λέξη που αντιπροσωπεύει το θέμα. Κυκλώνουν τη 
 λέξη-κλειδί. 
 Δημιουργούν κλάδους από αυτήν τη λέξη-κλειδί και γράφουν νέες λέξεις 

(υποθέματα) που συσχετίζονται με το θέμα. 
 Δημιουργούν υποκλάδων που προέρχονται από τους κύριους κλάδους 

καθώς επεκτείνονται περαιτέρω σε ιδέες και έννοιες. Αυτοί οι υποκλάδοι 
περιλαμβάνουν επίσης λέξεις που αναπτύσσουν το θέμα. Οι μαθητές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά χρώματα και εικόνες. 
Μπορούν να εξατομικεύσουν το χάρτη με τα δικά τους σύμβολα και 
σχέδια.  

Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να σχεδιαστούν σε χαρτί ή να δημιουργηθούν 
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χρησιμοποιώντας το λογισμικό χαρτογράφησης. 
Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χαρτογράφηση του μυαλού: 
https://youtu.be/_08bkmHudYM 

Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Η μέθοδος δοκιμάστηκε με 19 μαθητές στη Ρουμανία από την Școala 
Gimnazială "Elena Cuza" και scoala EuroEd. 
Τα σχόλια που ελήφθησαν ήταν τα εξής: 
Όταν ρωτήθηκαν πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια των τροποποιημένων 
μαθημάτων, οι μαθητές απάντησαν: άνετος (12), χαλαρός (4), αγχωμένος (1), 
βαριέμαι (1). 
Όταν ρωτήθηκαν αν η μέθοδος τους βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα το υλικό, 
17 στους 19 απαντούν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν αν αισθάνονται περισσότερα κίνητρα να μάθουν το θέμα ως 
αποτέλεσμα του μαθήματος, 15 στους 19 απαντούν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν να έχουν περισσότερα μαθήματα σαν αυτό στο 
μέλλον, όλοι απάντησαν ΝΑΙ. 
Όταν ρωτήθηκαν εάν τα τροποποιημένα μαθήματα αποσπούσαν την προσοχή 
μόνο 4 από τους 19 απάντησαν θετικά. 
Η συνολική αξιολόγηση αυτής της προσέγγισης για την προσαρμογή των σχεδίων 
μαθήματος είναι πολύ θετική και το εργαλείο συνιστάται. 
Άλλο ένα τεστ έκανε στην Ελλάδα η Μαρία Στάλια με 35 μαθητές της Στ' 
δημοτικού. 
Δείτε την αναφορά προσαρμογής και δοκιμών του My city σε αριθμούς 
(Αγγλικά - Κοινωνικές σπουδές). 
Οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ ενθουσιασμό σε όλες τις εργασίες και 
απολάμβαναν τη μάθηση μέσω καταιγισμού ιδεών, ανακάλυψης, συνεργασίας 
και έργων τέχνης. Οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι θα προτιμούσαν να έχουν 
περισσότερα μαθήματα αυτού του είδους. Οι μαθητές έκαναν ένα Quizziz 
εισόδου και εξόδου (ακολουθώντας ένα μείγμα συστάσεων από μελλοντική τάξη 
και μεθοδολογία αφήγησης) και τα αποτελέσματά τους ήταν εντυπωσιακά. 
Ένα παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη σε ανεστραμμένη τάξη: 
Μαθήματα που έχουν προσαρμοστεί με το εργαλείο: 
Elena Bulai+N. Iorga School RO_Mathematics_Mindmapping 
Grozavu Florentin_Eminescu_Geography_Mindmapping 
Marieta Condrea_Alecsandri School RO_Biology_Mindmapping 
Mihaela Ionescu_Alecsandri School RO_Mathematics_Mindmapping 
Μαρία Στάλια 27ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Ελλάδα 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος με σκοπό να 
παρακολουθεί την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη 
χρησιμότητα και τη σκοπιμότητά του: 
 Είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια ρουτίνα χρήσης της προτεινόμενης 

μεθόδου; 
 Έχετε παρατηρήσει βελτιωμένα αποτελέσματα μετά την εισαγωγή της 

μεθόδου στη δουλειά σας; Με τον όρο βελτιωμένα αποτελέσματα εννοούμε 
πιο συνειδητοποιημένοι μαθητές, οι οποίοι έχουν καλύτερη και σαφέστερη 
ιδέα για: τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτύχετε 
ορισμένα αποτελέσματα ή να κατακτήσουν πληροφορίε και λεπτομέρειες 
γύρω από ένα κεντρικό επιστημονικό θέμα, το οποίο διαβάζουν. 

 Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο ενδιαφέρον των μαθητών για το το θέμα και 
την ενασχόλησή τους με την τάξη και την εργασία; Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

 Έχετε παρατηρήσει αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία να οργανώσετε τον 
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δικό τους τρόπο σκέψης και εργασίας μέσω της μεθόδου mind mapping; 
 
 
 

Τίτλος μεθόδου Κατασκευή Κολάζ στη Διδασκαλία 
Στυλ μάθησης: οπτικό, κιναισθητικό 

Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Χωρίς συγκεκριμένη ιδιοκτησία/χωρίς πνευματικά δικαιώματα 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις αρχές του 
GRT 

Η μέθοδος ακολουθεί τις βασικές αρχές του GRT: έμπνευση-αγάπη ελευθερία. 
Αυτή η μέθοδος: 
 Απευθύνεται σε όλους τους δασκάλους και τους μαθητές με ή χωρίς 

συγκεκριμένες καλλιτεχνικές δεξιότητες. 
 Εμπνέει τους δασκάλους να χρησιμοποιούν κολάζ στη διδασκαλία και την 

αξιολόγηση συγκεκριμένου περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος 
 Προτείνει έναν τρόπο δημιουργίας «χαρτών» που αντιπροσωπεύουν τις 

κύριες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό και 
αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης γνώση ενός κλάδου (αριθμοί, 
ημερομηνίες, προσωπικότητες, επιστήμονες, μέρη κ.λπ.) 

Η μέθοδος στοχεύει: 
 Στην υποστήριξη των διεργασιών διδασκαλίας και αξιολόγησης με την 

εισαγωγή ενός διασκεδαστικού και ελκυστικού εργαλείου 
 Στο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσελκύουν και να 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών 
 να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την ενεργό σωματική και πνευματική 

συμμετοχή 
 στη διευκόλυνση της απομνημόνευσης δύσκολων και τεράστιων 

πληροφοριών μέσω οπτικού συσχετισμού (χαρτογράφηση) και φυσικής 
συμμετοχής 

 στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 
 στην παιχνιδοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης 
 στην έμμεση ενίσχυση της δημιουργικότητας καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 

ένα προϊόν με καλλιτεχνική αξία 
Πλεονεκτήματα προστιθέμενης αξίας της μεθόδου: 

 ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό 
 καλύπτει οπτικούς και κιναισθητικούς τύπους μάθησης 
 αναπτύσσει βασικές ικανότητες, σημαντικές δεξιότητες σκέψης 
 προσφέρει άμεση αντίληψη λεπτομερών πληροφοριών και επισκόπηση 

της πλήρους «εικόνας» του εκπαιδευτικού περιεχομένου 
 βελτιώνει την ατομική μάθηση αλλά και προωθεί την ομαδική εργασία 
 εφαρμόζεται εύκολα σε διάφορους κλάδους 
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές με ειδικές ανάγκες (δυσλεξικοί, 

Άσπεργκερ) 
Προετοιμασία 
που απαιτείται 
για την εκτέλεση 
της μεθόδου 

Αυτή η μέθοδος απαιτεί: 
 όχι ιδιαίτερες καλλιτεχνικές δεξιότητες του δασκάλου ή των μαθητών 
 την τυπική προετοιμασία του δασκάλου. Αυτό εξάλλου απαιτείται σε 

οποιαδήποτε περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του κλάδου (ετήσιο 
πρόγραμμα) επίσης ως προς κάθε σχέδιο μαθήματος και το περιεχόμενό του 

 προετοιμασία του οπτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό για κάθε μάθημα 



 

40 
 

 παρουσίαση/εξήγηση των απλών αρχών του κολάζ και της χαρτογράφησης 
στους μαθητές της πρώτης τάξης του σχολικού έτους/ ή στην αρχή του 
μαθήματος όταν η μέθοδος χρησιμοποιείται ήδη 

 περιστασιακή σύντομη προετοιμασία των μαθητών στο σπίτι 
Υλικά που 
απαιτούνται 

 έναν εκτυπωμένο χάρτη μεγάλης κλίμακας που θα χρησιμοποιηθεί στην 
τάξη 

 ψαλίδι χαρτιού, κόφτες 
 εκτυπωτής 
 καρφίτσες/κόλλες 
 μολύβια/ χρωματιστά κραγιόνια 

Εάν είναι ψηφιακό: 
 προετοιμασία ψηφιακού χάρτη 
 προβολέας ή Tablet 
 απλό λογισμικό σχεδίασης 

Επιπρόσθετο 
προσωπικό που 
απαιτείται για 
υποστήριξη 
ή συνδυασμός 
με άλλα 
επιστημονικά 
θέματα 
(προαιρετικά) 

Δεν χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξη προσωπικού. 
Αυτή η μέθοδος μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε ένα ετήσιο project 
συνδυάζοντας διάφορα μαθήματα (ιστορία, βιολογία, φυσική, χημεία, 
περιβάλλον, τέχνη, ιστορία κ.λπ.) και τελικά καταλήγει σε ένα μεγάλης κλίμακας 
εικαστικό έργο με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Αυτό 
απαιτεί την συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και του 
δασκάλου των εικαστικών. 
Για ψηφιακή έκδοση πιθανή συνεργασία με καθηγητή πληροφορικής. 

Περιγραφή 
μεθόδου 

Η μέθοδος εμπνέει και καλεί τον δάσκαλο να δημιουργήσει ένα «χάρτη κολάζ» 
για τις πιο σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται από έναν διδακτικό 
περιεχόμενο κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας ή μιας διδακτικής χρονιάς. 
Με αυτό το εργαλείο ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν έναν 
«χάρτη» σύμφωνα με ορισμένες παραμέτρους που αποφασίζει ο δάσκαλος και 
σχετίζονται με τους στόχους του εκπαιδευτικού περιεχομένου (παραδείγματα: 
Ιστορία - γεωγραφικός χάρτης/τοπικός, εθνικός ή διεθνής και χωρισμένος σε 
χρονικές περιόδους με οπτικές γραμμές).  
Αυτός ο χάρτης θα είναι η «τράπουλα» (όπως οι τράπουλες παιχνιδιών 
στρατηγικής) όπου γίνεται κολάζ με κομμάτια από φωτογραφίες, ημερομηνίες, 
ονόματα, σημαίες ή άλλες πληροφορίες που προστίθεται σταδιακά. 
Οι μαθητές θα κληθούν είτε να δημιουργήσουν τα κομμάτια κολάζ είτε να 
προσθέσουν τα κομμάτια κολάζ στον «χάρτη της τράπουλας» κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. 
Στο τέλος του μαθήματος το υλικό μπορεί να αφαιρεθεί και ο ίδιος ο χάρτης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση, δοκιμάζοντας άμεσα τα 
αποτελέσματα της μεθόδου που εφαρμόστηκε. 
*η μέθοδος θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλα εργαλεία (π.χ 
ως οπτικοποίηση μέσω σκίτσου (μικρές σημαίες ή χρήση άλλων 
συμβόλων), ή ακόμα και μουσικά κομμάτια/τραγούδια που αντιστοιχούν στις 
οπτικές πρόσθετες πληροφορίες) 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Στο σπίτι ο δάσκαλος: 
1. Χωρίζει το περιεχόμενο σε ενότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και 
τις σχολικές τάξεις 
2. Καθορίζει τις παραμέτρους (χρόνος/τοποθεσία ή άλλη) που θα κάνουν τους 
μαθητές να επικεντρωθούν στη δημιουργία του «χάρτη κολάζ» που σχετίζεται με 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 
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3. Παραθέτει τις πληροφορίες (γεγονότα, φαινόμενο, ιστορικά, προσωπικότητες, 
ημερομηνίες, εφευρέσεις, επιστήμονες κ.λπ.) που οι μαθητές πρέπει να 
μελετήσουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. 
4. Δημιουργεί ένα σχέδιο μαθήματος ενσωματώνοντας τη μέθοδο του κολάζ - 
χαρτογράφησης 
5. Προετοιμάζει όλα τα παραπάνω και το φυσικό υλικό πριν από το καθένα 
μάθημα (φωτογραφίες, έντυπες λέξεις, ονόματα, μέρη, τύποι, 
συσκευές, ακόμη και σκίτσα) 
Στην τάξη: 
1. εξηγεί τις αρχές και τους στόχους της χαρτογράφησης κολάζ στην τάξη 
2. καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στη δημιουργία του χάρτη 
 στον οποίο θα προστεθούν όλες οι πληροφορίες (μεγάλης κλίμακας 
κολάζ ή ατομικής μικρής κλίμακας «decks χαρτών») 
3. ενημερώνει/προετοιμάζει τους μαθητές για το επόμενο μάθημα ώστε να 
μπορέσουν συμμετέχουν στη δημιουργία ειδών κολάζ στο σπίτι (προσκαλεί να 
κάνουν σύντομη έρευνα για να βρουν φωτογραφίες, υλικό) *προαιρετικά 
Γενικές οδηγίες: 
 Κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας θα τοποθετηθεί το ο χάρτης 

στον τοίχο. Ο δάσκαλος και οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν σε 
πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη στον χάρτη, να αφαιρέσουν ήν να 
προσθέσουν νέο υλικό όποτε χρειάζεται. 

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο δάσκαλος θέτει ερωτήσεις/ παρέχει 
πληροφορίες και παρακινεί τους μαθητές να προσθέσουν πληροφορίες στο 
χάρτη (συμμετοχή και τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών). 

 Προαιρετικά: στο τέλος του μαθήματος ο δάσκαλος μπορεί να αφαιρέσει 
μέρος των πληροφοριών και να καλέσει τους μαθητές να τις προσθέσουν 
ξανά. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος και η τάξη αποφασίζουν ποιες πληροφορίες θα είναι 
μόνιμα προσαρτημένες στον χάρτη. 
Στο τέλος του μαθήματος ο χάρτης κολάζ αφαιρείται και τυλίγεται μέχρι την 
επόμενη χρήση. 
Επεξηγηματικό βίντεο για την κατασκευή κολάζ: 
https://youtu.be/BAa_jSDBry0 

Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Σχέδια μαθήματος εκπονήθηκαν από: 
Florica Liliana Istrate_ Ele Cuza school_ French_Collage making_ 
Maria Ionela Lazorec_ Elena Cuza_ School_Mathematics_ Collage Making 

 
Εργαλεία 
αξιολόγησης 

 φορητός χάρτης κολάζ/ τυλιγμένος και ξετυλιγμένος πριν/ μετά από κάθε 
μάθημα 
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Τίτλος μεθόδου Music in the Air  - Μουσική στον αέρα 
Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Konstantin Kuchev, βασισμένο σε υλικό των Pamela Burnard, Rod 
Πάτον, Τζέφρι Άγκρελ 

Στόχοι Το εργαλείο «Music in the air» εστιάζει στο Creative Voice Work και σε 
ασκήσεις/προσεγγίσεις που συνδυάζουν μάθηση, μαθησιακά αποτελέσματα 
και ΜΟΥΣΙΚΗ. Παρέχει μια σειρά δημιουργικών παιχνιδιών για συμμετοχή και 
έμπνευση των μαθητών σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτά τα παιχνίδια είναι 
χτισμένα με τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν ως δημιουργικοί 
σπόροι στο μαθησιακό υλικό, όταν ο δάσκαλος το κρίνει πιο κατάλληλο. Τα 
παιχνίδια ξεκινούν με τη μορφή αυτοσχεδιασμών και ενσωματώνονται σε 
περισσότερες πρόβες παραστάσεων. Οι μαθητές σταδιακά γίνονται πιο 
σίγουροι στο παιχνίδι με το υλικό και εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιώντας το 
μουσικό υπόβαθρο, τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών, το εργαλείο στοχεύει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
σε πιο ευχάριστη μάθηση με καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά σε μαθητές που 
θυμούνται καλύτερα ακούγοντας. 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται στις 
αρχές του 
GRT 

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε δάσκαλο και 
σχολείο, δημιουργώντας ένα ανοιχτό περιβάλλον υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού σε ανώτερο επίπεδο. Η μουσική εκπαίδευση δεν είναι 
προϋπόθεση για αυτή τη μέθοδο. Η δημιουργική ελευθερία και το 
ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων κάθε μαθητή για να εκφραστεί είναι ζωτικής 
σημασίας για τις προτεινόμενες ασκήσεις. 

Προετοιμασία που 
απαιτείται για την 
εκτέλεση της 
μεθόδου 

Μπορεί να γίνει προθέρμανση φωνής, όπως περιγράφεται στο Use of Voice 
Tool. Είναι χρήσιμο για να οδηγείτε τις ασκήσεις με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση. Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης βίντεο επίδειξης στα οποία 
οι ασκήσεις και τα παιχνίδια θα παρουσιάζονται ξεκάθαρα και με συνέπεια. 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Τα κρουστά και/ή άλλα μουσικά όργανα είναι πάντα χρήσιμα, επίσης ένα 
ηχητικό σύστημα για αναπαραγωγή κομματιών υποστήριξης από το 
Διαδίκτυο. Ακόμη και ένα μικρόφωνο για να νιώθουν οι μαθητές ότι 
πραγματικά συμμετέχουν σε μια παράσταση. Κανένα από αυτά τα υλικά 
δεν είναι απαραίτητα όμως. Κάθε παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μόνο με το 
σώμα και τη φωνή. 

Επιπρόσθετο 
προσωπικό που 
απαιτείται για 
υποστήριξη 
ή συνδυασμός 
με άλλα 
επιστημονικά 

Θα ήταν πάντα χρήσιμο να προσκαλέσετε έναν οργανοπαίκτη που θα 
συνοδεύει τους μαθητές όταν τραγουδούν. Αυτός μπορεί να είναι ένας ή 
περισσότεροι συμμαθητές των παιδιών που γνωρίζουν κάποιο μουσικό 
όργανο ή ο δάσκαλος/α μουσικής του σχολείου. Και πάλι αυτό δεν είναι 
αναγκαίο. 

 ο τελικός πλήρης χάρτης κολάζ είναι εργαλείο διδασκαλίας και ένα εργαλείο 
αξιολόγησης ταυτόχρονα/ή μια συλλογή από καταστρώματα χαρτών που 
ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος 

 ο χάρτης κολάζ μπορεί να έχει τη μορφή σύντομων τεστ: οι μαθητές πρέπει 
να προσθέσουν μερικές από τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος σε χάρτη μικρής κλίμακας που διανέμεται στο τέλος 
του μαθήματος. 
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θέματα 
(προαιρετικά) 
Περιγραφή της 
μεθόδου 

Η έκφραση μέσω της μουσικής είναι κάτι που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. 
Ο καθένας μας είναι ένας υπέροχος μουσικός. Κι αν τραγουδούσες ποτέ και 
κάποιος σε σταμάτησε και είπε: «Σταμάτα να τραγουδάς παράξενα», αυτό 
δεν σε κάνει λιγότερο μουσικό από οποιονδήποτε άλλο στον πλανήτη. 
Μπορούμε όλοι να εκφραστούμε μέσω της μουσικής και μας βοηθά να 
συνδεθούμε με εμπειρίες, γνώσεις και συναίσθημα. Αυτό είναι το «Music in 
the air». Δίνει ευκαιρίες για να συμβεί αυτό στη δική σας 
αίθουσα διδασκαλίας. Οι μαθητές θα συνδεθούν προσωπικά με κάθε υλικό 
που μελετούν μέσα από κοινή δημιουργική εργασία σε ένα βαθύ 
συναισθηματικό επίπεδο κατανόησης. 

Λεπτομερείς οδηγίες «Η μουσική στον αέρα» είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί τη μουσική και 
την ενσωμάτωσή της κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τη βελτίωση της 
κατανόησης του εκπαιδευτικού που διδάσκεται. Χρησιμοποιεί πολλαπλές 
προσεγγίσεις που μέσω παιχνιδιών και 
ασκήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν είτε μια παράσταση είτε συγγραφή 
στίχων ή ακόμη ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα. 
Αρχικά, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εξασκηθούν στο να παίζουν αυτή τη 
δημιουργική μουσική με δραστηριότητες και στη συνέχεια τις προτείνουν 
στους μαθητές τους. Πολλές νέες ιδέες θα προκύψουν σίγουρα κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από την ανάπτυξη της μεθόδου: 
Μέρος Πρώτο - Αφύπνιση της δημιουργικότητας στην τάξη. 
Τραγουδήστε το όνομά σας. Όλη η τάξη μαζί με τον δάσκαλο στέκονται σε 
κύκλο και ένας ένας, ξεκινώντας από τον δάσκαλο, όλοι προσπαθούν να 
τραγουδήσουν το όνομά τους με τον τρόπο που νιώθουν αυτή τη στιγμή. 
Αφού  ένας τραγουδήσει το όνομα μόνος του, ολόκληρη η τάξη το 
επαναλαμβάνει, μιμούμενοι τη δική του συναισθηματική κατάσταση, τη δική 
του μελωδία και τις χειρονομίες του σώματος όσο καλύτερα μπορούν. Αυτό 
συνεχίζεται έως ότου όλοι στον κύκλο έχουν τραγουδήσει τα ονόματά τους. 
Αν κάποιος είναι ντροπαλός και δεν θέλει να τραγουδήσει, μπορεί απλώς να 
απαγγείλει το όνομά του ρυθμικά ή με όποιον τρόπο προτιμά - για 
παράδειγμα, χτυπώντας τα χέρια στο σώμα αντί να τραγουδήσει. Μπορεί 
επίσης να επιλέξει να μείνει σιωπηλός και να συμμετάσχει στον επόμενο 
γύρο ή το επόμενο παιχνίδι. 
Βίντεο με πληροφορίες παιχνιδιού για προθέρμανση δημιουργικού και 
τηλεοπτικού οικοδεσπότη: 
https://youtu.be/tVapdUwBztc 
 
Αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι κύκλου - Έξι ή περισσότερα μουσικά όργανα είναι 
τοποθετημένο στο πάτωμα, απλωμένα σε κύκλο. Έξι μαθητές κάθονται πίσω 
από το καθένα ώστε να μπορούν να επιλέξουν όποιο όργανο τους αρέσει και 
να φτιάξουν λίγη μουσική μαζί. Η υπόλοιπη τάξη ακούει με κλειστά μάτια. 
Αργότερα οι ακροατές θα κληθούν να περιγράψουν τη μουσική, τις αλλαγές 
της και μεταμορφώσεις, τα συναισθήματα που προέκυψαν μέσα τους. 
Υπάρχει και ένας μαέστρος, επιλεγμένος από την τάξη, ο οποίος τριγυρίζει 
ήσυχα στον κύκλο, αγγίζοντας τους έξι οργανοπαίκτες στον ώμο όταν θέλει 
να αρχίσουν να παίζουν και να τους αγγίζει ξανά όταν θέλει να σταματήσουν. 
Αυτός/αυτή επιλέγει πότε θα παίξουν, αλλά είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
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πώς θα παίξουν, με στόχο να συμπληρώσουν τι τη μουσική των άλλων. Οι 
ρόλοι πρέπει να αλλάξουν έτσι όλοι να έχουν τη δυνατότητα να 
προσπαθήσουν να γίνουν παίκτης, μαέστρος ή ακροατής αν τους αρέσει. 
Είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση μετά τον κύκλο με τους δασκάλους 
κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εμπειρία. Ορίστε μερικά 
παραδείγματα: 
- Τι είδους πράγματα μαθαίνεις όταν είσαι αυτοσχεδιαστής, 
μαέστρος/συνθέτης ή ακροατής; 
- Τι αλλαγές παρατήρησες στη μουσική; 
- Ποια ήταν μερικά από τα πράγματα που προκάλεσαν την αλλαγή της 
μουσικής; 
- Τι σκέφτηκες όταν σε χτύπησαν στον ώμο για να παίξεις; 
- Τι σκεφτόσουν όταν αποφάσιζες ποιον να επιλέξεις να παίξει; 
 
Παιχνίδι μουσικού καταστήματος - Δύο μαθητές παίζουν σε αυτό το 
παιχνίδι. Ένας από αυτούς είναι ο πωλητής, ο άλλος είναι πελάτης. Ο πελάτης 
μπαίνει στο κατάστημα και ζητά ένα συγκεκριμένο τραγούδι από ένα 
συγκεκριμένο συγκρότημα - το οποίο λαμβάνεται απευθείας 
από το υλικό που μελετήθηκε. Για παράδειγμα: "Οφηλία και Άμλετ", 
«The Human Body» «The Rise and Fall of the Roman Empire. Τότε 
ο καταστηματάρχης βάζει ένα φανταστικό CD της ζητούμενης εγγραφής 
στο φανταστικό CD player και αρχίζει να αυτοσχεδιάζει αυτό το τραγούδι. 
Αυτός/αυτή μπορεί να συνοδεύεται από μουσικό ή ένα μια μουσική 
υπόκρουση από το YouTube. Μετά από λίγη ώρα διασκέδασης με το 
τραγούδι, ο πελάτης διακόπτει τον/την πωλητή και ζητά να ακούσει άλλο 
τραγούδι. Μετά από τρία τέσσερα τραγούδια, επιλέγει ποιο θα αγοράσει και 
φεύγει από το κατάστημα. Τότε μπορούν να αλλάξουν ρόλους. 
 
Παιχνίδι παρουσιαστή ραδιοφώνου ή τηλεόρασης - Ένας μαθητής είναι 
παρουσιαστής σε ένα στούντιο ραδιοφώνου ή τηλεόρασης και προσκαλεί 
τους καλεσμένους να τους πάρει συνέντευξη. Μπορούν να είναι 
επιστημονικές, ιστορικές, λογοτεχνικές μορφές που παίζουν άλλοι μαθητές. 
Τους ρωτάει για τη ζωή και το έργο τους και εκείνοι απαντούν, σύμφωνα 
ανάλογα με αυτά που ξέρουν γι’ αυτά τα πρόσωπα και ταυτόχρονα 
παρουσιάζοντας ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό show. Μπορούν επίσης να 
υπάρχουν και διαφημίσεις από άλλους μαθητές 
διακόπτοντας τη συνομιλία κάθε 5 λεπτά, σχετικές όμως με την εποχή και το 
περιβάλλον του/των ατόμου/ων που ερωτήθηκαν. 
 
Ποιος είναι αυτός ο μασκοφόρος; Δάσκαλος και μαθητές φέρνουν 
διαφορετικές μάσκες και κοστούμια και αυτοσχεδιάζουν διαλόγους και 
τραγούδια στο ύφος που προτείνεται από τη μάσκα τους. Οι μάσκες μπορούν 
επίσης να σχετίζονται με το εκπαιδευτικό υλικό που διδάχθηκαν. 
 
 
Αγαπημένο τραγούδι με νέους στίχους. Οι μαθητές επιλέγουν τραγούδια 
που γνωρίζουν και ξαναγράφουν τους στίχους τους ώστε να περιλαμβάνουν 
μέρη ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Προσπαθούν να διατηρήσουν την 
αίσθηση, τη δομή και τη συνέπεια του τραγουδιού προσθέτοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερο υλικό από το μάθημα. Μπορούν να ξεκινήσουν πρώτα 
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με ένα ρεφρέν - ώστε ολόκληρη η τάξη να μπορεί να ξαναγράψει μερικά 
ρεφρέν αγαπημένων τραγουδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή ως 
εργασία. Μπορείτε να τους δώσετε λίγο χρόνο ακόμα να τελειώσουν 
ολόκληρο το τραγούδι στο σπίτι και να το προετοιμάσουν το για να το 
παρουσιάσουν μπροστά στην τάξη. Ένας πιανίστας ή κιθαρίστας θα ήταν 
χρήσιμος στη διαδικασία. Μετά γίνεται μια καραόκε παράσταση με τα νέα 
τραγούδια. 
 
 
Μέρος δεύτερο - Συναισθηματική σύνδεση με το εκπαιδευτικό υλικό που 
μελετήθηκε.  
Ως προετοιμασία, υπάρχουν αρκετές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν από 
τους μαθητές, προκειμένου να τους βοηθήσουν να φτιάξουν τη διάθεσή 
τους, να χαλαρώσουν και να εξασκηθούν. 
1. Συναισθηματικός καθρέφτης. Οι μαθητές στέκονται σε κύκλο και ο 
καθένας μπορεί μοιραστεί κάτι από αυτό που νιώθει. Τα τρία άτομα 
απέναντί του γίνονται ο καθρέφτης του με τις φωνές και τα σώματά τους, 
έτσι μπορεί να δει την κατάστασή του από έξω. 
2. Τι μου αρέσει, τι αντιπαθώ. Κάθε μαθητής μπορεί να μοιραστεί ανοιχτά 
κάτι που του αρέσει στο σχολείο, την τάξη, τα σχολικά τους βιβλία, τους 
συμμαθητές και δασκάλους. Και μετά, κάτι που δεν του αρέσει, χωρίς το 
φόβο να τιμωρηθεί με κανέναν τρόπο γι' αυτό. Όπως γνωρίζουμε, οι μαθητές 
έχουν χιλιάδες συναισθήματα που πρέπει να εκφραστούν προκειμένου να 
εργαστούν δημιουργικά.  
 
Ακολουθεί ένα βίντεο για την έκφραση συναισθημάτων μέσα από ποιήματα 
και τραγούδια, κάτι που είναι σημαντικό για τη συναισθηματική 
προετοιμασία για περαιτέρω 
εργασία με επιστημονικό περιεχόμενο: https://youtu.be/a7mHIwHA_38 
 
Τραγουδήστε μια λέξη. 
Κάθε μαθητής τραγουδά μια λέξη - μόνο μια λέξη από το μάθημα που 
ξεχωρίζει και είναι το πιο σημαντικό για αυτό το μάθημα για αυτόν. Η 
υπόλοιπη τάξη επαναλαμβάνει μετά από αυτόν, χρησιμοποιώντας τον ακριβή 
τονισμό του, τη διάθεση και τις χειρονομίες του σώματος. 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να κρίνει εάν αυτές οι ασκήσεις είναι εποικοδομητικές 
για την τάξη του. Εάν ναι, ορίζει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για αυτές. 
Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει μια επιλογή από τις παρακάτω ασκήσεις και 
ανατίθεται στους μαθητές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα- μπορούν να 
αναμειγνύονται, να γίνονται το ένα μετά το άλλο ή να ανατίθενται σε σχέση 
με συγκεκριμένες τάξεις. 
 
Αγαπημένος χαρακτήρας. 
- Κάθε μαθητής επιλέγει έναν αγαπημένο χαρακτήρα από το μάθημα και 
μαθαίνει για αυτόν/την αναλυτικά ως εργασία για το σπίτι. 
- Ετοιμάζει επίσης μια παρουσίαση σε μορφή μονολόγου, σε πρώτο ενικό 
πρόσωπο: «Είμαι ο Σαίξπηρ και μου αρέσουν οι δραματικές πλοκές». Όταν το 
συναίσθημα στον μονόλογο αρχίζει να γίνεται πιο έντονο, ο χαρακτήρας 
αρχίζει να τραγουδά, ακριβώς όπως σε ένα μιούζικαλ, όπου ο λόγος και το 
τραγούδι εναλλάσσονται. 
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-Ο μαθητής ετοιμάζει κατάλληλη μουσική υπόκρουση από το YouTube ή 
με τη βοήθεια ενός φίλου μουσικού για να συνοδεύσει την παράστασή του. 
-Κάθε μαθητής κάνει μια παρουσίαση του μονολόγου του μπροστά στην 
τάξη.  
Βίντεο με πληροφορίες τραγουδιού χαρακτήρων: 
 https://youtu.be/G1DpbB_2zo0 
 
Διάλογος μεταξύ δύο χαρακτήρων 
- Ρωμαίος και Ιουλιέτα ή Δον Κιχώτης και Άμλετ, για παράδειγμα. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τον λόγο, την κίνηση και το τραγούδι, έχουν επίσης μουσική 
υπόκρουση για να τους υποστηρίξει. Οι χαρακτήρες ή τα ιστορικά πρόσωπα 
μπορεί να προέρχονται από εντελώς διαφορετική εποχή και ηλικία, και ενώ 
είναι αδύνατο να συναντηθούν στην πραγματικότητα, αυτό θα μπορούσε να 
το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. 
 
Εκπαιδευτικό τραγούδι 
- Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. 
- Δώστε σε κάθε ομάδα μέρος του μαθήματος - γεγονότα, ονόματα, 
ημερομηνίες, αριθμούς. 
- Κάθε ομάδα επιλέγει το μουσικό στυλ και τα μουσικά όργανα για το 
τραγούδι της. Μπορεί να είναι χιπ-χοπ, ροκ, τζαζ, κλασική. Ψάχνουν στο 
YouTube: “free rock backing track / instrumental track” και βρίσκουν κάτι που 
θα τους αρέσει. 
- Κάθε ομάδα εργάζεται σε ξεχωριστό χώρο ή στο σπίτι, όπου και 
ακούν το ορχηστρικό κομμάτι και ξεκινά να γράφει τους στίχους σε έναν 
πίνακα ή στα Έγγραφα Google, ώστε να μπορούν να τους διορθώσουν. 
Εισάγουν τα στοιχεία που προσπαθούν να τα ταιριάξουν με τον ρυθμό, 
και ομοιοκαταληξία όταν είναι δυνατόν. Βοηθητικά εργαλεία: λεξικό 
ομοιοκαταληξίας στο Google. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το 
Flocabulary (ένα σύγχρονο μαθησιακό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί 
εκπαιδευτικό hiphop για να προσελκύσει μαθητές) και το εκπαιδευτικό 
τηλεοπτικό πρόγραμμα Schoolhouse Rock. 
https://www.rhymezone.com 
https://www.flocabulary.com/subjects/ 
- Μπορείτε να φτιάξετε ένα παράδειγμα τραγουδιού μαζί με όλη την τάξη, 
γράφοντας τις λέξεις και επιλέγοντας τη μουσική, πριν το κάνουν στις ομάδες 
τους. 
- Σε μια επόμενη συνάντηση της τάξης, κάθε ομάδα παρουσιάζει μαζί τους 
στίχους και το μουσικό υπόβαθρο και ο δάσκαλος μαζί με την τάξη μπορούν 
να προτείνουν διορθώσεις στο κείμενο και να κάνουν πρόβες των 
τραγουδιών. 
 
 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα τελικά τραγούδια μπροστά στην τάξη και 

έχει την εργασία για το σπίτι να εγγράψει ένα βίντεο στο οποίο θα 
εκτελεί το τραγούδι. Οι ομάδες τραγουδούν μαζί και μπορεί επίσης να 
έχουν σολίστ για περισσότερες προφορές και ποικιλία. 

 Όλα τα τραγούδια ανεβαίνουν σε κανάλι YouTube, το οποίο 
δημιουργείται για εκπαιδευτικά τραγούδια. 

 Επίσης, τα υποστηρικτικά κομμάτια μπορούν να γίνουν από μαθητές που 
ενδιαφέρονται για μουσικά προγράμματα ή παίζονται ζωντανά από 
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μαθητές που παίζουν ένα όργανο. 
 

Βίντεο με πληροφορίες εκπαιδευτικού τραγουδιού: 
https://youtu.be/6gM_9Co0cCg 
 
Μάχη χιπ χοπ 
Χωρίστε τους μαθητές σε δύο ομάδες απέναντι η μια από την άλλη. Θα 
πρέπει να έχουν δύο αντίθετες θέσεις εδώ: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
εναντίον της Αιγύπτου ή Montagues εναντίον Capulets. Παίξτε ένα δωρεάν 
χιπ-χοπ beat από το YouTube. Κάθε γκρουπ έχει έναν αρχηγό και έναν 
δευτερεύοντα τραγουδιστή. Ο αρχηγός ή ο ράπερ υπερασπίζεται ανυπόμονα 
τη θέση της ομάδας και η ομάδα επαναλαμβάνει μετά, ακριβώς όπως ένα 
γκρουπ hip-hop. Ο αρχηγός αλλάζει μετά από μερικές γραμμές, χωρίς να 
διακόπτεται το τραγούδι. 
 
Το τραγούδι των Ηρώων 
Με βάση το υλικό που έμαθαν, οι μαθητές δίνουν ιδέες για το κείμενο, ο 
δάσκαλος τις σημειώνει σε ένα τεράστιο φύλλο χαρτιού ή σε πολλά 
χαρτιά, μετά τοποθετούνται στον τοίχο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τα 
δουν και αρχίζει να γράφει τους στίχους του τραγουδιού μαζί με την τάξη. 
Μπορούν να προτείνουν ομοιοκαταληξίες, χρησιμοποιώντας επίσης ένα 
λεξικό ομοιοκαταληξίας. Στη συνέχεια η τάξη δίνει προτάσεις για τη μελωδία 
και με τη βοήθεια ενός μουσικού ολοκληρώνεται και ηχογραφείται μέσω 
τηλεφώνου ή συσκευής ηχογράφησης. Σε επόμενη συνάντηση επιμελούνται 
καλύτερα τους στίχους και τη μελωδία και κάνουν πρόβα του τραγουδιού. 
Μπορεί επίσης να ηχογραφηθεί με πλήρη διάταξη χρησιμοποιώντας ένα 
πρόγραμμα όπως το Garage Band και βάζοντας ένα μικρόφωνο στην τάξη, 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να κάνουν με τη σειρά τους ηχογράφηση - σε 
μικρές ομάδες. Ηχογραφούν κάθε τμήμα του τραγουδιού και μετά τα 
ηχογραφούν όλα μαζί, κάτι που γίνεται κυρίως για τα ρεφρέν. Η καλύτερη 
από αυτές τις ηχογραφήσεις επιλέγεται για το τελευταίο τραγούδι. Το 
τραγούδι ερμηνεύεται μπροστά σε συμμαθητές, δασκάλους και γονείς. 
 
Εάν υπάρχουν πολλοί μαθητές που παίζουν μουσικά όργανα, μπορείτε να 
χωρίσετε την τάξη σε ομάδες και να δώσετε σε κάθε ομάδα έναν μουσικό 
που θα συνοδεύει τους τραγουδιστές. Είναι καλό να υπάρχει συνοδεία, γιατί 
δίνει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία του τραγουδιού. Αυτή η συνοδεία 
μπορεί να γίνει και από κρουστά, ακόμη και πιο απλά, τα οποία η υπόλοιπη 
ομάδα μπορεί να παίξει ενώ ένα ή δύο από αυτά παρουσιάζουν το τραγούδι, 
ή μπορεί να είναι απλώς ένα δωρεάν το υποστηρικτικό κομμάτι που 
αναπαράγεται από το YouTube. Κάθε μαθητής πρέπει να λάβει ένα ρόλο που 
του αρέσει στη διαδικασία - τραγουδοποιός, ερμηνευτής, κρουστός, 
οργανοπαίκτης. Δεν είναι υποχρεωτικό να τραγουδούν όλοι. Αυτό που είναι 
σημαντικό είναι η κοινή δημιουργική διαδικασία, στην οποία οι μαθητές 
παίρνουν πολύ πιο προσωπικά το υλικό που μελετούν. Ένα παράδειγμα για 
αυτήν την εργασία παρέχεται στο βίντεο Open Door, επειδή είναι κάτι που 
μπορεί πραγματικά να προσελκύσει τους μαθητές να συνεργαστούν και να 
αναπτύξουν τη δουλειά τους, πετυχαίνοντας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
τόσο καλλιτεχνικά και όσο και εκπαιδευτικά. Μπορούν να περιλαμβάνουν 
όλο και περισσότερες λεπτομέρειες και βελτιώνουν την απόδοσή τους. Και 
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κυρίως, διασκεδάστε πολύ και εμπνευστείτε κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 
 
Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο. Ένας μαθητής τραγουδάει σε έναν 
άλλον της επιλογής του το μέρος από το μάθημα που τον εντυπωσιάζει 
περισσότερο. Τότε αλλάζουν ρόλους. Μπορεί επίσης να γίνει συζήτηση γιατί 
ήταν αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι για αυτούς. Αφού τελειώσουν, ένα άλλο 
ζευγάρι κάνει το ίδιο. 
 
 
Το λυπημένο τραγούδι / χαρούμενο τραγούδι. Κάθε μαθητής επιλέγει ένα 
ιδιαίτερο συναισθηματικό γεγονός ή θέμα από το μάθημα και το τραγουδά 
ως πολύ δραματικό ή ένα πραγματικά χαρούμενο τραγούδι. Προσπαθεί να 
είναι ειλικρινής και γνήσιος στη διαδικασία και όχι προσποιούμενος, 
αφήνοντας το θέμα του τραγουδιού να περάσει μέσα από τα συναισθήματα. 
Μπορεί να ξεκινήσει με ένα από τα συναισθήματα και σταδιακά ή αμέσως να 
μεταβεί στο άλλο άκρο, ανακατεύοντάς τα σύμφωνα με αυτά που νιώθει. 
 
Παρουσίαση με soundtrack. Ενώ δύο μαθητές παρουσιάζουν το μάθημα 
στην τάξη, δουλεύοντας μαζί ως ομάδα, η υπόλοιπη τάξη κάνει ένα 
soundtrack ταινίας για αυτό με φωνές, όργανα και οτιδήποτε στην τάξη, 
μπαίνοντας βαθιά στην ατμόσφαιρα. Οι δύο μαθητές που εργάζονται μαζί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν υποκριτική, τραγούδι, εικόνες, 
διαφάνειες, ή απλώς να παρουσιάσουν το μάθημα ως ντοκιμαντέρ - αυτοί 
επιλέγουν πώς να το παρουσιάσουν. Αφού το παίξουν μαζί με την τάξη, 
μπορεί να παρουσιαστεί και μπροστά σε άλλες τάξεις. 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
Η χρήση κατάλληλης μουσικής υπόκρουσης για διαφορετικές τάξεις μπορεί 
να ενισχύσει την κατανόηση και να δημιουργήσει καλύτερη συναισθηματική 
σύνδεση μεταξύ του εκπαιδευτικού, των μαθητών και της ύλης που 
μελετήθηκε. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη μουσική μαζί με τους μαθητές. 
Μπορείτε επίσης να έχετε διαφορετικά σήματα για να διαχωρίσετε 
διαφορετικές δραστηριότητες, σαν όχι ένα αιχμηρό, αλλά μάλλον ηρεμιστικό 
σήμα και μουσική μεταξύ των μαθημάτων για να βοηθήσετε τους μαθητές να 
παραμείνουν χαλαροί και συγκεντρωμένοι. 
Όταν κάποιος λέει το μάθημα για τον αγαπημένο του χαρακτήρα, επιλέξτε 
μια κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαγγέλλει 
απλά ένα μάθημα, παρουσιάζει. 

Εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν σε 
διαφορετικά 
σχολεία, που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα 

Χρήση μουσικής για προσαρμογή υλικού στην Ινδία – ένα παράδειγμα με ένα 
εκπαιδευτικό τραγούδι: 
https://youtu.be/wSFf9cNsonw 
Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες προσαρμογές/δοκιμές: 
Ιστορία Πορτογαλία και κόσμος - Mário Caeiro - Πορτογαλία 
Λογοτεχνία - Tsenka Kucheva – Βουλγαρία 
Παλαιολόγου Ευδοξία 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Testing report 
Χρήσιμες οικιακές δεξιότητες - Mário Caeiro – Πορτογαλία 
Μερτσιώτη Στεργιανή 4ο δημοτικό σχολείο Νέων Μουδανιών – 
Κατεβάστε και το τραγούδι που δημιούργησαν στην ελληνική τους γλώσσα: 
μαθήματα για το πώς να είσαι καλός ποδηλάτης: 
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https://youtu.be/n1hw5nf__zA 
Lada Elisavet τεστ και αναφορά των μαθητών της Στ΄ τάξης (το τραγούδι που 
δημιούργησαν οι μαθητές https://youtu.be/UzX-UXgh4ec) 
Τα σχόλια των μαθητών όπως αναφέρθηκε από τον Mario Caeiro 
(Πορτογαλία): «Ήταν εμφανώς μεγαλύτερη η συμμετοχικότητα, η δέσμευση 
και το ενδιαφέρον για την δραστηριότητας και την η ηχητική εξερεύνηση των 
μουσικών οργάνων καθώς και για την προβολή μουσικών βίντεο. Έτσι, η 
μάθηση και η εσωτερίκευση των θεωρητικών περιεχομένων αποδείχθηκε η 
μεγαλύτερη και πιο σημαντική επιβράβευση.  

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να 
παρακολουθεί την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη 
χρησιμότητα και τη σκοπιμότητά του: 
 Μετά την εισαγωγή των ασκήσεων, ήταν ευκολότερο ή δυσκολότερο για 

τους μαθητές να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με το υλικό; 
 Ποιο είναι το κίνητρο μάθησης μετά το μάθημα; Έχουν υπάρξει 

οποιεσδήποτε αλλαγές; 
 Θα προτιμούσατε προσωπικά να έχετε περισσότερα μαθήματα αυτού 

του τύπου ή να επιστρέψετε στην παραδοσιακή διδασκαλία; 
 Πώς θα αξιολογούσατε τη χρησιμότητα των ασκήσεων του 

συγκεκριμένου εργαλείου; 
 Τι σχόλια λάβατε από τους μαθητές, αν υπάρχουν; 
 Το προσαρμοσμένο μάθημα αποσπούσε περισσότερο την προσοχή από 

το κανονικό μάθημα; 
 Υπήρξε αλλαγή στους βαθμούς των μαθητών, μετά τη χρήση του 

συγκεκριμένου εργαλείου; Αυξήθηκε η απόκτηση νέων πληροφοριών; 
 

Tίτλος εργαλείου Μεθοδολογία διδασκαλίας της τάξης του μέλλοντος 
 Είναι ένα νέο παιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο εμπνεύστηκε το European 

Schoolnet και αναπτύχθηκε από το CREF Education από το 2016 για την 
κατάρτιση εκπαιδευτικών σε όλα μας σχολεία. 

Προέλευση ή 
ιδιοκτησία της 
μεθόδου 

Η μεθοδολογία διδασκαλίας της μελλοντικής τάξης είναι ένα εμπνευσμένο 
μαθησιακό περιβάλλον, που προκαλεί τους δασκάλους να ξανασκεφτούν τον 
ρόλο της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και του σχεδιασμού στις τάξεις τους. 
Στην μελλοντική τάξη, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν μόνοι τους. 
Τους δίνεται η ευκαιρία να είναι ενεργοί συμμετέχοντες και όχι παθητικοί 
ακροατές. Μέσα από έξι ζώνες μάθησης, οι επισκέπτες μπορούν να 
εξερευνήσουν τα βασικά στοιχεία για την μάθηση του 21ου αιώνα: δεξιότητες 
και ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικών, στυλ μάθησης, σχεδιασμός μαθησιακού 
περιβάλλοντος, τρέχουσα και αναδυόμενη τεχνολογία και κοινωνικές τάσεις 
που επηρεάζουν την εκπαίδευση. 

Πώς η 
μέθοδος 
ανταποκρίνεται 
στις αρχές του 
GRT 

Το πρότζεκτ του GRT στοχεύει: 
 να υποστηρίξει τους δασκάλους να δημιουργήσουν καινοτόμα 

περιβάλλοντα μάθησης 
 να βελτιώσει τη συμμετοχή των μαθητών στις τάξεις, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης. 
Όταν οι μαθητές τοποθετούνται σε μια ζωντανή τάξη, βιώνουν κοινωνική 
αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και δημιουργούν σχέσεις με τους δασκάλους. 
Βοηθώντας τα παιδιά να αναπτυχθούν κοινωνικά είναι μια σημαντική πτυχή της 
ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Τα περιβάλλοντα διδασκαλίας στην τάξη 
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βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν πώς να επιλύουν συγκρούσεις, να 
εργαστούν σε ομάδες, να συνεννοηθούν με άτομα από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα και να κάνουν παρουσιάσεις μπροστά σε συνομήλικους. Τέτοιες 
εμπειρίες είναι πολύτιμες στη διαμόρφωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
ακρόασης των μαθητών καθώς και συναισθηματικής ωρίμανσής τους. 
Η διδασκαλία σε περιβάλλον τάξης ανοίγει ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς 
να κάνουν περισσότερα με τα σχέδια μαθημάτων τους. Αντί για δίνουν διάλεξη 
οι μαθητές να κρατούν σημειώσεις, οι τάξεις διεγείρουν τα παιδιά μέσα  από 
διαδραστικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Όταν οι μαθητές εμπλέκονται 
με το μαθησιακό αντικείμενο, μαθαίνουν περισσότερο και πραγματικά 
συγκρατούν καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν.  Η διδασκαλία στην 
τάξη επίσης περιλαμβάνει μαθητές με διαφορετικούς τύπους μάθησης. Για 
παράδειγμα, μαθητές που είναι οπτικοί μπορούν να διαπρέψουν σε ένα 
περιβάλλον τάξης όπου θεατρικές παρουσιάσεις, αφήγηση ή ταινίες 
συμβάλλουν στα μαθήματα. Οι πρακτικοί μαθητές μπορεί επίσης να τα πάνε 
καλά σε μια σχολική αίθουσα. 
Η δημιουργικότητα μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους και τους μαθητές να 
λύσουν προβλήματα. Αυτό είναι χρήσιμο σε όλους γιατί η επίλυση 
προβλημάτων είναι αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι κάθε στιγμή της εργάσιμης 
ημέρας τους, από την απόφαση για το διδακτικό υλικό, τις διαδικασίες και τους 
βαθμούς, μέχρι την προσαρμογή μιας δραστηριότητας όταν οι εκπαιδευόμενοι 
δεν ανταποκρίνονται βοηθώντας έτσι τα άτομα που δεν προοδεύουν όπως θα 
έπρεπε. 

 Για να συνεχίσουν να αναπτύσσονατι αυτές τις δεξιότητες, είναι πολύ 
σημαντικό η δημιουργικότητα να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας παρά 
μια περιστασιακή δραστηριότητα. Ας κοιτάξουμε όλα όσα κάνουμε με κριτικό 
μάτι και ας σκεφτούμε πώς τα μαθήματά μας θα μπορούσαν να γίνουν 
περισσότερο παραγωγικά και να παρακινούν το ενδιαφέρον των μαθητών μας. 

Προετοιμασία για 
την υλοποίηση της 
μεθόδου 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δείτε το σχολικό πρόγραμμα 
και τα πράγματα που πρέπει να μάθουν οι μαθητές, έτσι ώστε για να βρείτε μια 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ που θα τους οδηγήσει στη μάθηση. Δεν θα τους 
διδάξετε. Μόνο οργανώστε τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή η ερώτηση πρέπει 
να είναι ανοιχτού τύπου και αντικειμενική. Ερωτήσεις καθοδήγησης δεν πρέπει 
να είναι του τύπου να κάνουν οι μαθητές κάτι «καλό» ή να αποφασίσουν αν 
κάτι είναι «καλό» ή «κακό». 
Θα είναι σημαντικό να καταλάβουν τι είδους ερωτήσεις έχετε ήδη κάνει στην 
τάξη σας. Θα ρωτήσετε πιθανώς μια ποικιλία από κατευθυνόμενες και ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε διαφορετικές 
τάξεις, αν και θα εξαρτηθεί από το αντικείμενο ή την εργασία σας. 
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, συνήθως, έχουν πολλές σωστές απαντήσεις και 
επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν την ερώτηση από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες. Απαιτούν από τους μαθητές να διερευνήσουν πριν απαντήσουν 
στην ερώτηση. 
Λοιπόν, εδώ είναι τα κύρια βήματα για να οργανώσετε την εργασία σας στην 
τάξη: 
● Καταιγισμός ιδεών με τους μαθητές με βάση μια ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ. 
● Εισαγωγή στην ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: μπορεί να είναι μόνο προφορικές 
πληροφορίες, ένα PowerPoint ή ένα βίντεο. 
● Σύνδεσμοι για χρήσιμες πληροφορίες και/ή βιβλία για για να μάθουν αυτά 
που πρέπει να μάθουν οι μαθητές. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε 
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προσανατολίζοντας τους μαθητές στην έρευνά τους. 
● Μορφή αξιολόγησης σχετικά με τη μαθησιακή ενότητα, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών και το αντικείμενο. 

Υλικά που 
απαιτούνται 

 Ένας υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό 
 Προβολέας στην τάξη 
 Tablet, υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα με internet 
 σύνδεση 
 Βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης 

Περιγραφή 
μεθόδου 

Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας δεν χτίζουμε μόνο την 
αυτοπεποίθηση των μαθητών, αλλά και τροφοδοτούμε την περιέργειά τους για 
τον κόσμο γύρω τους και τον ρόλο τους σε αυτόν. Οι δημιουργικοί δάσκαλοι 
χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα στο σχεδιασμό καινοτόμων μαθημάτων,  
δημιουργούν περιβάλλον που διεγείρει και εμπλέκουν τους μαθητές τους σε 
ενδιαφέρουσες εργασίες. Ο δάσκαλος πρέπει να προωθεί την ελευθερία και την 
παθιασμένη αγάπη για τη δουλειά, να προετοιμάσει τους μαθητές για το 
μέλλον και να τους ενθαρρύνει να γίνουν καινοτόμοι. Οι μαθητές πρέπει να 
«μάθουν πώς να μαθαίνουν». 
Η δημιουργία ατμόσφαιρας στην τάξη στην οποία αναζητάτε και λύνετε 
τα προβλήματα είναι ευπρόσδεκτη, διδάσκοντας τόσο τη συνεργασία και 
την ανεξαρτησία και ενθαρρύνοντας την αμφισβήτηση και τον πειραματισμό. 
Έτσι, μεθοδολογία διδασκαλίας στην τάξη του μέλλοντος βασίζεται στα 
ακόλουθα βήματα: 
1. Ο δάσκαλος είναι προσανατολιστής/διαμεσολαβητής. Το καθήκον του/της 

δεν είναι η διδασκαλία αλλά να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν τις 
πληροφορίες μόνοι τους. 

2. Πρώτο βήμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ - Κάθε εργάσιμη στιγμή ξεκινά μέσω 
ενός καταιγισμού ιδεών, ώστε οι μαθητές να μπορούν έχουν κίνητρο για 
δουλειά.  

3. Δεύτερο βήμα: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – Ο δάσκαλος μπορεί να δώσει ορισμένους 
συνδέσμους για να βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν χρήσιμες 
πληροφορίες, αν και μπορούν να τις βρουν μόνοι τους. 

4. Τρίτο βήμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - Οι μαθητές συνέλεξαν τις πληροφορίες, έχοντας 
κατά νου την ερώτηση καθοδήγησης και κάποιους συνδέσμους ή επιπλέον 
υλικά που δίνονται από τον δάσκαλο. Στη συνέχεια, προετοιμάζουν τη 
γνώμη τους με βάση την έρευνα που έχει ήδη γίνει. 

5. Τέταρτο βήμα: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ – Ως ομαδική εργασία, οι μαθητές 
ανταλλάσσουν τις δικές τους ιδέες με άλλους συναδέλφους, για τη δουλειά 
που έγινε. Αυτή η κατάσταση τα βάζει σαν σε ένα μάθημα αναθεώρησης για 
τα πράγματα που χρειάζονται να μάθουν. 

6. Πέμπτο βήμα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ – Ομαδικά ή ατομικά, ανάλογα με 
7. τους στόχους στην τάξη, οι μαθητές παρουσιάζουν την τελική τους εργασία.  
8.  Έκτο βήμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ρωτά ο εκπαιδευτικός και οι 

μαθητές να κάνουν τη διαμορφωτική αξιολόγησή τους, η οποία κατά 
προτίμηση βασίζεται σε ένα διαδικτυακό εργαλείο. 

Λεπτομερείς 
οδηγίες 

Παράδειγμα: 
1. Προετοιμασία της ερώτησης καθοδήγησης: κάντε την ερώτηση 
ενδιαφέρουσα. Οι καλύτερες ερωτήσεις είναι εύκολα κατανοητές και 
ενδιαφέρουσες. Παρακινούν τους κάνοντάς τους πρόθυμους να εξερευνήσουν 
απαντήσεις. Χρησιμοποιήστε MENTIMETER για να κάνετε καταιγισμό ιδεών και 
συζητήστε τα αποτελέσματα με τους μαθητές. 
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Κάντε κλικ: https://www.mentimeter.com/ 
Και εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό που δόθηκε από εσάς. Μόνο οι δάσκαλοι 
χρειάζεται να συνδεθείτε. 
2. Δραστηριότητες για την προώθηση της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης: με βάση την άποψη του μαθητή: παρουσιάστε μερικές ιδέες 
και επιλέξτε ποια καθοδηγητική ερώτηση είναι επαρκής για την 
προγραμματισμένη εργασία, σύμφωνα με την διδακτέα ύλη. 
Μερικά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
http://www.escolasdesesimbra.pt/moodle1/course/view.php?id=75 
3. Δώστε μερικούς συνδέσμους για να βοηθήσετε τους μαθητές στην έρευνά 
τους: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4 
ή 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3gqoDUtmt4 
ή 
https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ NASA: 
https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming 
4. Διερεύνηση: ομαδικά ή ατομικά, ανάλογα με την περίπτωση, οι μαθητές 
προετοιμάζουν την εργασία και τη μελέτη τους. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιήσουν τη σχολική βιβλιοθήκη όπου μπορούν να βρουν 
ενδιαφέροντα βιβλία για να μάθουν ή ακόμα και το σχολικό τους βιβλίο. 
5. Αφού μαζέψουν τις πληροφορίες θα πρέπει να τις ανταλλάξουν 
πληροφορίες με μια άλλη ομάδα από την τάξη, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν 
καλύτερα την τελική τους δουλειά. 
6. Τέλος, θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία στην τάξη, χρησιμοποιώντας 
κάποιο τύπο προφορικής ή ψηφιακής παρουσίασης, ανάλογα με την περίσταση. 
7. Αφού παρατηρήσει όλες τις παρουσιάσεις από την τάξη, ο δάσκαλος ζητά 
από τους μαθητές να κάνουν, ατομικά, μια διαμορφωτική διαδικτυακή 
αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας Κουίζ: 
https://quizizz.com/join 
Κάντε κλικ, εισάγετε τον κωδικό αριθμό και το όνομά σας 
α) Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10 ερωτήσεις) 
β) Μαθητές δημοτικού σχολείου (9 ερωτήσεις) 
Εκπαιδευτικό βίντεο future classroom teaching methodology 
https://youtu.be/5H6SDyouvHs 

Εμπειρίες που 
συλλέχθηκαν από 
διάφορα σχολεία 
που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα 

Προσαρμοσμένα σχέδια μαθημάτων με το εργαλείο: 
Οποιοδήποτε επιστημονικό θέμα - Story Book - Vitor Costa – Πορτογαλία 
Γεωγραφική περιπέτεια τρένου - Vitor Costa – Πορτογαλία 
Γεωγραφία+Αγγλικά – Ιταλία 
IT - Vitor Costa – Πορτογαλία 
Κοινωνικές επιστήμες - Γραμματόσημα, μικρά κομμάτια του κόσμου - Vitor 
Costa –Πορτογαλία 
Κοινωνικές επιστήμες Κατανοήστε τον εαυτό σας - Vitor Costa - Πορτογαλία 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος για να παρακολουθεί 
την πρόοδό του με αυτό το εργαλείο και να καθορίσει τη χρησιμότητα και τη 
σκοπιμότητά του: 
Ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν ερωτήσεις καθοδήγησης σχετικά με τα 
θέματα που έχετε να διδάξετε; 
Μετά την εισαγωγή των δραστηριοτήτων, ήταν ευκολότερο ή δυσκολότερο για 



 

53 
 

τους μαθητές να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με το υλικό; 
Πόσο πρόθυμοι ήταν να συμμετάσχουν; 
Ποιο είναι το κίνητρο μάθησης μετά το μάθημα; Υπήρξαν κάποιες αλλαγές? 
Θα προτιμούσατε προσωπικά να έχετε περισσότερα μαθήματα αυτού του 
τύπου ή να επιστρλεψετε στα παραδοσιακά μαθήματα; 
Πώς θα αξιολογούσατε τη χρησιμότητα του εργαλείου; 
Τι σχόλια λάβατε από τους μαθητές, αν υπάρχουν; 
Το προσαρμοσμένο αποσπούσε την προσοχή περισσότερο από το κανονικό 
μάθημα; 
Υπήρξε αλλαγή στα σημάδια των μαθητών, μετά τη χρήση 
την προσαρμοσμένη προσέγγιση; Υπήρχε αύξηση στην πληροφόρηση 
διατήρηση; 
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Παράρτημα 1 Μαθησιακά στυλ 

 

I. Ποια είναι τα διαφορετικά στυλ μάθησης και γιατί είναι 
σημαντικά για τις βέλτιστες διδακτικές προσεγγίσεις; 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο πρότζεκτ και να είναι σε θέση να 
παράσχουν στους δασκάλους όχι μόνο μια εργαλειοθήκη που μπορούν να εφαρμόσουν στην 
καθημερινή τους εργασία, αλλά και καθοδήγηση σχετικά με τα εργαλεία που θα είναι πιο 
αποτελεσματικά στην τάξη τους, το πρώτο  βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε μια 
αξιολόγηση των διαφορετικών στυλ μάθησης των μαθητών. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε άτομο είναι μοναδικό και αυτή η μοναδικότητα 
υπερβαίνει και τον τρόπο που μαθαίνουμε. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να μεταφέρει 
βέλτιστα τις πληροφορίες στην τάξη, πρέπει να γνωρίζει τις διαφορές των μαθητών. 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner, υπάρχουν επτά 
στυλ μάθησης. Ωστόσο, για τους σκοπούς αυτού του έργου και την αποτελεσματικότητα στην 
τάξη, συνιστούμε να εστιάσουμε στις τέσσερις κύριες κατηγορίες, συγκεκριμένα: Οπτικοί, 
Ακουστικοί, Κιναισθητικοί μαθητές και Μαθητές ανάγνωσης/γραφής. 

 

Τι περιλαμβάνει καθένα από αυτά τα στυλ μάθησης; 

 

1. Οπτικοί μαθητές 

Πώς να αναγνωρίσετε τους οπτικούς μαθητές στην τάξη σας: Όταν ένας μαθητής έχει οπτική 
κλίση, του/της αρέσει να παρατηρεί πράγματα, όπως εικόνες, διαγράμματα, γραπτές οδηγίες 
και άλλα. Συχνά κάνουν doodle, χρησιμοποιούν διαφορετικά χρώματα για σημειώσεις, κάνουν 
λίστες που είναι σύντομες και επί του θέματος, κ.λπ. 

Πώς να βοηθήσετε τους οπτικούς μαθητές: Η χρήση λευκού/μαύρου πίνακα είναι σημαντική 
κατά τη διδασκαλία αυτού του τύπου μαθητών. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για 
σχεδίαση και διαγράμματα. Να γίνει χρήση άλλου οπτικού υλικού, όπως εικόνες και σύντομα 
βίντεο, καθώς και παρουσιάσεις powerpoint και φυλλάδια με πολλά χρώματα και διακριτές 
γραμματοσειρές. Φροντίστε να δώσετε στους μαθητές λίγο χρόνο και χώρο για να 
απορροφήσουν τις πληροφορίες. 

 

Συμβουλές για στρατηγικές μάθησης που μπορούν να προταθούν στους 
μαθητές: 

 Χρησιμοποιήστε οργανωτές γραφικών όπως γραφήματα, γραφήματα και διαγράμματα. 
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• Ξανασχεδιάστε τις σελίδες σας από τη μνήμη. 

• Αντικαταστήστε σημαντικές λέξεις με σύμβολα ή αρχικά. 

• Επισημάνετε σημαντικούς βασικούς όρους σε αντίστοιχα χρώματα. 
 

2.  Ακουστικοί μαθητές 

Πώς να αναγνωρίσετε τους ακουστικούς μαθητές στην τάξη σας: Εάν ένας μαθητής είναι 
ακουστικός μαθητής, θα έχει την τάση να μαθαίνει καλύτερα όταν το θέμα ενισχύεται από 
ήχο. Προτιμούν να ακούν παρά να κρατούν σημειώσεις, να διαβάζουν δυνατά και ακόμη και 
να κάνουν φωνητικές σημειώσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μιλούν περισσότερο στην 
τάξη και τείνουν να επαναλαμβάνουν ερωτήσεις πριν απαντήσουν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο αργοί στην ανάγνωση. 

Πώς να βοηθήσετε τους ακουστικούς μαθητές: Αυτός ο τύπος μαθητών τα πάει πολύ καλά 
κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Η μουσική ως ερεθίσματα φόντου κατά τη διάρκεια μιας 
διάλεξης ή μιας τάξης μπορεί να είναι χρήσιμη, όπως και ηχογραφήσεις όπου κρίνονται 
κατάλληλες. Επίσης, συνιστάται κατά τη διάρκεια του μαθήματος να συμμετέχουν ζητώντας 
να σας επαναλάβουν νέες έννοιες. 

 

Συμβουλές για στρατηγικές μάθησης που μπορούν να προταθούν στους 
μαθητές: 

 Ηχογραφήστε τις συνοπτικές σημειώσεις σας και ακούστε τις. 
 Συζήτησε το. Κάντε μια συζήτηση με άλλους για να διευρύνετε την κατανόησή σας 

για ένα θέμα. 
 Ξαναδιαβάστε τις σημειώσεις ή/και την εργασία σας δυνατά. 
 Εξηγήστε τις σημειώσεις σας στους συμμαθητές/συναδέλφους σας. 

1.  Κιναισθητικοί μαθητές 

Πώς να αναγνωρίζετε κιναισθητικούς μαθητές στην τάξη σας: Οι κιναισθητικοί 
εκπαιδευόμενοι, γνωστοί και ως απτικοί μαθητές, μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας ή της 
εκτέλεσης πραγμάτων. Προτιμούν να συμμετέχουν σε πειράματα (όπως σε μαθήματα χημείας 
ή φυσικής), μπορούν να επωφεληθούν από την κατασκευή αντικειμένων ή το χειρισμό 
εργαλείων. Επίσης χρειάζονται κίνηση και είναι καλοί στα αθλήματα. 

Πώς να βοηθήσετε τους κιναισθητικούς μαθητές: Αυτοί οι τύποι μαθητών πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στην τάξη. Για παράδειγμα, μια προτεινόμενη προσέγγιση είναι να 
καθοδηγήσετε τους μαθητές να παίξουν μια συγκεκριμένη σκηνή από ένα βιβλίο ή ένα 
μάθημα που διδάσκετε. Η ύπαρξη φυσικών παραδειγμάτων των στοιχείων του μαθήματος 
μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας. Μόλις οι κιναισθητικοί εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
αισθανθούν σωματικά αυτό που μελετούν, οι αφηρημένες ιδέες και οι δύσκολες έννοιες 
γίνονται πιο κατανοητές. 
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Συμβουλές για στρατηγικές μάθησης που μπορούν να προταθούν στους 
μαθητές: 

 Χρησιμοποιήστε παραδείγματα πραγματικής ζωής, εφαρμογές και μελέτες 
περιπτώσεων στην ανακαιφαλαίωσή σας για να βοηθήσετε με αφηρημένες έννοιες. 

  Επαναλάβετε εργαστηριακά πειράματα ή έργα. 

  Χρησιμοποιήστε εικόνες και φωτογραφίες που απεικονίζουν την ιδέα σας. 
 

2.  Μαθητές ανάγνωσης/γραφής 

Πώς να αναγνωρίζετε τους μαθητές ανάγνωσης/γραφής στην τάξη σας: Όπως υποδηλώνει ο 
τίτλος του τύπου, αυτοί οι μαθητές βασίζονται στη γραφή και την ανάγνωση για να μάθουν. 
Αυτό υποδηλώνει ότι τείνουν να εκφράζονται καλύτερα μέσω της γραφής, είναι γρήγοροι και 
πρόθυμοι αναγνώστες και, σε αντίθεση με τους οπτικούς μαθητές, κρατούν μεγαλύτερες 
σημειώσεις. Συνήθως, χρειάζεται να γράψουν κάτι για να το θυμηθούν. 

Πώς να βοηθήσετε τους μαθητές ανάγνωσης/γραφής: Αυτό το στυλ αντιστοιχεί 
περισσότερο στο λεγόμενο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό που μπορεί να 
προταθεί είναι, εάν οι μαθητές που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα ζητήσουν να γράψουν μια 
εργασία αντί να κάνουν μια παρουσίαση ή εάν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
καταγράψουν τα πράγματα, αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται και θα οδηγούσε σε καλύτερα 
αποτελέσματα. Επίσης, η συμπερίληψη κειμένου κατά τη χρήση διαγραμμάτων ή 
γραφημάτων θα μπορούσε να είναι ευεργετική. 

Συμβουλές για στρατηγικές μάθησης που μπορούν να προταθούν στους 
μαθητές: 

 Γράψτε, γράψτε και ξαναγράψτε τις λέξεις και τις σημειώσεις σας. 
 Επαναδιατυπώστε τις κύριες ιδέες και αρχές για να αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση 
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I. Οδηγός για τη χρήση του ερωτηματολογίου 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατανόηση ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μαθητών και η 
δυνατότητα διάκρισης μεταξύ τους είναι σημαντική και μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο 
αποτελεσματική, αλλά και δυναμική και συναρπαστική εμπειρία στην τάξη τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, οι ίδιοι οι 
μαθητές δεν γνωρίζουν συνειδητά ποιος τύπος μαθητή είναι ή μπορεί να μην έχουν αρκετά 
διακριτά χαρακτηριστικά ώστε να τα παρατηρήσει ο εκπαιδευτικός. Επίσης, σε μια τάξη όπου 
χρησιμοποιούνται μόνο οι προσεγγίσεις του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος, 
μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο και χρονοβόρο να γίνει αυτή η διάκριση. Προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη διαδικασία, έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο 
που βασίζεται σε άλλα ερωτηματολόγια που έχουν προκύψει μετά από έρευνα. Οι στόχοι του 
ερωτηματολογίου είναι: 

   Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για το προφίλ της τάξης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα 

   Να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τα καταλληλότερα εργαλεία και μεθόδους 
για χρήση, με βάση αυτό το προφίλ 

   Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις δικές τους προτιμήσεις μαθησιακών 
στυλ 

   Να ενθαρρύνει τους μαθητές να επεκτείνουν τα στυλ μάθησης που χρησιμοποιούν 
   Να βοηθήσει τους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να καλλιεργήσουν    

το σεβασμό και την επίγνωση της διαφορετικότητας στα στυλ μάθησης 
 

1. Πώς πρέπει να παρουσιάσετε το ερωτηματολόγιο; 

 Ορίστε αρκετό χρόνο για το ερωτηματολόγιο. Προτεινόμενη ώρα είναι: …….. 
 Εξηγήστε στους μαθητές ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και μοναδικός στον τρόπο με 

τον οποίο μαθαίνει. 
 Μοιραστείτε την κατανόησή σας γι’αυτό και εξηγήστε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να τους 

παρέχετε την πιο χρήσιμη και αποτελεσματική εμπειρία μάθησης. 
 Εξηγήστε ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσουν με ειλικρίνεια, καθώς θα ωφελήσει 
εσάς και τους ίδιους στο να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους. 

 

2. Το Ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από πρόσθετο οδηγό αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 
 

3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επόμενα βήματα 

  Μετά τη διανομή του ερωτηματολογίου και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 
συνιστάται να γίνει συζήτηση, είτε με την τάξη ως ομάδα, είτε ατομικά. Κάθε 
περιγραφή του στυλ μάθησης πρέπει να διαβάζεται δυνατά, έτσι ώστε όλοι να 
κατανοούν το περιεχόμενο. Επιτρέψτε την απάντηση τυχόν ερωτήσεων που 
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προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οι μαθητές θα πρέπει να 
ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν, ώστε 
να τα χρησιμοποιούν ως οδηγό για μελέτη στο σπίτι εάν είναι απαραίτητο. 

  Συνιστάται η δημιουργία ενός γραφήματος με τα συνολικά αποτελέσματα, ώστε να 
έχετε την επισκόπηση του προφίλ της τάξης και να είστε σε θέση να επιλέξετε τις 
κατάλληλες προσεγγίσεις για τη μελλοντική σας διδασκαλία. 

  Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δοκιμάσουν άλλα στυλ μάθησης και να επεκτείνουν 
τους τρόπους με τους οποίους λαμβάνουν νέες πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει 
με άτυπο τρόπο. Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους τις αγαπημένες 
και πιο αποτελεσματικές τεχνικές μάθησης. Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι οι 
εργασίες που δεν φαίνονται τόσο κατάλληλες για τις προτιμήσεις στυλ τους θα τους 
βοηθήσουν να επεκταθούν πέρα από τη συνηθισμένη ζώνη άνεσής τους, 
διευρύνοντας τις δυνατότητές τους να προσαρμοστούν σε διαφορετικές μαθησιακές 
και εργασιακές καταστάσεις. 

 Εάν χρειάζεται, το ερωτηματολόγιο μπορεί να διανεμηθεί ξανά, μετά από εύλογο 
χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αλλαγές στα στυλ μάθησης 
ή/και εάν οι μαθητές έχουν διευρύνει το φάσμα των μεθόδων μάθησης που 
χρησιμοποιούν. 

 

 Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Στυλ 
 

 Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει 
καλύτερα την προτίμησή σας. Επιλέξτε μόνο μία από τις επιλογές ανά ερώτηση. Και 
να θυμάστε, δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις! 

 

1. Θυμάμαι κάτι νέο : 
a. Συζητώντας το με κάποιον ή ακούγοντας μια ηχογράφηση/podcast 
b. Καταγράφοντας το 
c. Παρακολουθώντας ένα βίντεο σχετικά με αυτό 
d.  Δοκιμάζοντάς το 

 

         2.  Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, τείνω: 

a.       Κρατάω όσες περισσότερες σημειώσεις μπορώ 

b.        Παρακολουθώ τον εκπαιδευτικό και τι παρουσιάζει 

c.        Κινούμαι και εμπλέκομαι στην τάξη 

d.      Ακούω τον εκπαιδευτικό 

        3.        Όταν ακούω ένα τραγούδι: 

a. Οπτικοποιώ το βίντεο 
b.  Διαβάζω τους στίχους 
c.  Τραγουδώ όπως ξέρω κάθε λέξη 
d.  Ξεκινάω να χορεύω 

 

4.       Αν θέλω να μάθω για ένα νέο θέμα που βρίσκω ενδιαφέρον,: 
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a. Βρίσκω ένα άρθρο 

b. Συζητώ με κάποιον που  γνωρίζει για αυτό 

c. Βρίσκω ένα γράφημα που χρησιμοποιεί χάρτες και γραφήματα για 

να το περιγράψει 

d. Παρακολουθώ μαθήματα για αυτό 

 

5.        Όταν μιλάω σε κάποιον: 

a. Ακούω προσεκτικά τι λέει 
b. Παρακολουθώ τις χειρονομίες και το πρόσωπό του/της 
c. Σχεδιάζω τι δραστηριότητα μπορούμε να κάνουμε μαζί 
d. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του/της και σκεφτομαι ότι πρέπει να 

το γράψω 
 

6.       Όταν θέλω να βρω ένα μέρος και δεν έχω ίντερνετ στο τηλέφωνο: 

a.        Καλώ κάποιον να μου εξηγήσει πώς θα πάω εκεί 

b.        Βρίσκω έναν χάρτη και τον ακολουθώ 

c.        Ρωτώ για μια κοντινή τοποθεσία που γνωρίζω 

d.        Ζητώ από κάποιον να έρθει μαζί μου 

 

7.       Όταν κρατάω σημειώσεις στην τάξη: 

a.       Δεν κρατάω σημειώσεις 

b.       Κρατάω μεγάλες σημειώσεις - σχεδόν ολόκληρο το μάθημα 

c.       Προτιμώ να ακούω ή να κάνω ηχογραφήσεις 

d.   Κρατάω σύντομες, εύστοχες σημειώσεις. Χρησιμοποιώ διαφορετικά 

χρώματα 

 

8.      Όταν ο εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες για το σπίτι, προτιμώ: 

a.       Να Εεηγεί στην τάξη λεπτομερώς  την εργασία 

b.       Να δίνει γραπτή λεπτομερή επεξήγηση 

c.       Να δίνει ένα βίντεο ή μια παρουσίαση για την εργασία 

d.       Να δίνει ένα παράδειγμα 

 

9.       Όταν βλέπω μία ξένη τανία: 

a.        Δε με νοιάζει αν δεν καταλαβαίνω όλα αυτά που λένε   

b.        Ακούω προσεκτικά, για να μην χάσω λέξη ή το soundtrack 
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c.        Κάνω πολλά διαλείμματα 

d.       Διαβάζω τους υπότιτλους όλη την ώρα 

 

10.        Όταν έχω μία ομαδική εργασία: 

 a.   Προτιμώ να γράφει ο καθένας το δικό του κομμάτι ξεχωριστά 

   b.   Προτιμώ να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις μέχρι να συμφωνήσουμε 

 c. Προτιμώ να προετοιμάσουν όλοι αυτό που τους αναλογεί και μετά να 

ανταλλάξουμε το υλικό 

d.    Προτιμώ να μαζευόμαστε και να το κάνουμε ταυτόχρονα 

 

11.     Όταν μελετώ για ένα τεστ μαθηματικών στο σπίτι : 

 a.       Διαβάζω τα γραφήματα και τα παραδείγματα 

 b.       Χρησιμοποιώ μετρητές ή τουβλάκια για να εξασκήσω δεξιότητες 

 c.       Ζητάω από κάποιον να μου κάνει ερωτήσεις 

 d.       Κάνω γραπτά τεστ 

 

12.      Οι πιο εύκολες ερωτήσεις του τεστ είναι αυτές που: 

a.        Μου διαβάζονται δυνατά 

b.        Είναι τεστ λέξεων 

c.  Μου ζητούν να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο όπως χάρακα ή 

αριθμομηχανή 

d.        Συμπεριλάμβάνουν διαγράμματα ή παραδείγματα εικόνων 

 

13.     Το αγαπημένο μου είδος project είναι: 

a. Project εικαστικών 
b.  Project μουσικής 
c. Παρουσίαση βιβλίου 
d. Ένα επιστημονικό πείραμα 

 

14.     Έμαθα να κάνω ποδήλατο: 

a.       Βλέποντας έναν αδερφό ή έναν φίλο να το κάνει 

b.       Ακούγοντας τον γονιό μου να μου λέει πώς 

c.      Διαβάζοντας για το πώς να κάνει κάποιος ποδήλατο 

d.      Ανεβαίνοντας στο ποδήλατο και δοκιμάζοντας 
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15.  Στις ομαδικές εργασίες είμαι το άτομο  που: 

a.        Συγκεντρώνει τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της εργασίας 

b.        Μιλά περισσότερο από κάθε άλλον 

c.        Κρατάει σημειώσεις 

d.        Ζωγραφίζει εικόνες ή διαγράμματα 

 

16.      Όταν προσπαθώ να θυμηθώ το τηλεφωνικό νούμερο κάποιου: 

a.        Το ακούω μία φορά και το θυμάμαι 

b.        Χρειάζομαι να το γράψω 

c.        Χρησιμοποιώ τα χέρια μου για να αντιγράψω τα ψηφία 

d.        Πρέπει να το οπτικοποιήσω στο μυαλό μου 

 

17.      Όταν διαβάζω ένα βιβλίο: 

a. Με βοηθάει να χρησιμοποιώ το δάχτυλό μου ως δείκτη  για να κρατήσω το σημείο που 

διαβάζω  

b. Είμαι γρήγορος/η και δεν μπορώ να σταματήσω αν δεν τελειώσω το κεφάλαιο 

c. Φαντάζομαι πώς είναι οι χαρακτήρες 

d. Ακούω ηχητικά βιβλία 

 

18.     Όταν σκέφτομαι τι έκανα χθες, το πιο πιθανό είναι να  θυμάμαι: 

a.        Μία εικόνα 

b.        Έναν ήχο 

c.        Το άτομο με το οποίο ήμουν και τι κάναμε 

d.        Λέξεις για να περιγράψω αυτό που συνέβη 

 

19.      Όταν θέλω να χαλαρώσω: 

a.        Διαβάζω ένα βιβλίο ή ένα άρθρο 

b.       Βγαίνω έξω και κάνω δραστηριότητες 

c.       Βλέπω μία ταινία ή παίζω ένα βιντεοπαιχνίδι 

d.       Ακούω μουσική 

20.    Όταν μαθαίνω ένα νέο παιχνίδι για πολλούς παίκτες, τείνω να : 

a.      Προχωρώ αμέσως και προσπαθώ να παίξω 

b.      Ρωτώ για επεξήγηση 
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c.       Διαβάζω πρώτα τις οδηγίες και τους κανόνες 

d.       Παρακολουθώ άλλους να παίζουν και μετά συμμετέχω 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Μόνο για χρήση από εκπαιδευτικούς 

Στον παρακάτω Πίνακα, θα βρείτε το αντίστοιχο στυλ μάθησης για την απάντηση κάθε 
ερώτησης. Σημειώστε τις επιλεγμένες απαντήσεις από το μαθητή και συνοψίστε. Αυτό που 
κυριαρχεί είναι το στυλ μάθησης του μαθητή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δύο στυλ μάθησης 
έχουν ίσες ή κοντινές βαθμολογίες - αυτό υποδηλώνει ότι ο μαθητής έχει ένα ευρύτερο 
φάσμα τεχνικών μάθησης. 

Οπτικός: V  

Ακουστικός : Α 

Κιναισθητικός: K  

Ανάγνωσης: R 
Ερώτηση Απάντηση 

A 
Απάντηση 

B 
Απάντηση 

C 
Απάντηση 

D 
Επιλεγμένο 

1. A R V K  

2. R V K A  

3. V R A K  

4. R A V K  

5. A V K R  

6. A R V K  

7. K R A V  

8. A R V K  

9. V A K R  

10. R A V K  

11. V K A R  

12. A R K V  

13. V A R K  
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14. V A R K  

15. K A R V  

16. A R K V  

17. K R V A  

18. V A K R  

19. R K V A  

20. K A R V  

Συνολική κατανομή: 

V:………………. 

A:………………. 

R:………………. 

K:………………. 

Μαθησιακός τύπος:……………………………………………… 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα κύρια παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά ενδεικτικά των 
τεσσάρων στυλ μάθησης. Παρέχει ένα άτυπο μέσο για την αξιολόγηση της προτιμώμενης ή 
κυρίαρχης προσέγγισης στη μάθηση. Λάβετε υπόψη ότι αυτή δεν είναι μια εξαντλητική λίστα 
και ενδέχεται να εμφανίζονται και άλλα χαρακτηριστικά. 

 

 
Μέσο 

 
ΟΠΤΙΚΟΣ 

 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

 
ΚΙΝΑΙΣΘΗ-
ΤΙΚΟΣ 

 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ 
ΓΡΑΦΗ 

 

ΠΡΟΤΙΜΩ-
ΜΕΝΟ ΣΤΥΛ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μαθαίνει 
βλέποντας ή 
παρακολουθώντ
ας παρουσιάσεις. 

Μαθαίνει 
μέσα από 
προφορικές 
οδηγίες από 
τον εαυτό ή 
τους άλλους. 

Μαθαίνει 
κάνοντας και 
μέσω άμεσης 
συμμετοχής. 

Μαθαίνει 
γράφοντας ή 
διαβάζοντας. 

 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναγνωρίζει τις 
λέξεις οπτικά. 
Βασίζεται σε 
διαμορφώσεις 
λέξεων. 

Χρησιμοποιεί 
φωνημική, 
προσέγγιση- 
έχει 
ακουστικές 
δεξιότητες. 

Συχνά δεν τα 
πάει καλά 
στην 
ορθογραφία. 

Καλός/ή στην  
ορθογραφία, 
συχνά πρέπει να 
γράψει τη λέξη 
για να είναι 
σίγουρος/η για 
την ορθογραφία. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Του/Της αρέσει η 
περιγραφή. 
Μερικές φορές 
σταματά να 
διαβάζει. Μπορεί 
να βασίζεται σε 
εικόνες, έντονη 
συγκέντρωση. 

Απολαμβάνει 
διαλόγους και 
έργα. 
Αποφεύγει τις 
μακροσκελείς 
περιγραφές. 
Δε δίνει 
σημασία στις 
εικονογραφή
σεις. Κινεί τα 
χείλη ή 
υποφωνεί. 

Προτιμά 
ιστορίες 
όπου η 
δράση 
εμφανίζεται 
νωρίς. 
Κινείται 
νευρικά κατά 
την 
ανάγνωση. 
Δεν είναι 
μανιώδης 
αναγνώστης. 

Απολαμβάνει την 
ανάγνωση 
μεγάλων 
κειμένων με 
πολύπλοκες 
δομές και πολλά 
γεγονότα. 
Απομνημονεύει 
και κατανοεί 
τέτοιες 
πληροφορίες. 

 
 
 
 

ΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Τείνει να είναι 
καλός, 
ιδιαίτερα σε 
νεαρή ηλικία. Η 
απόσταση και το 
μέγεθος είναι 
καλά. Η εμφάνιση 
είναι σημαντική, 
κρατάει 
σημειώσεις με 
χρώματα. 

Έχει 
μεγαλύτερη 
δυσκολία στη 
μάθηση στα 
αρχικά στάδια. 
Τείνει να 
γράφει αχνά. 

Καλός 
αρχικά, αλλά 
χειροτερεύει 
όταν ο χώρος 
γίνεται 
μικρότερος. 
Πιέζει 
περισσότερο 
το όργανο 
γραφής. 

Τείνει να είναι 
καλός και 
τακτοποιημένος. 

 
 

ΜΝΗΜΗ 

Θυμάται 
πρόσωπα, αλλά 
ξεχνάτει 
ονόματα. 
Σημειώνει 
πράγματα. 

Θυμάται 
ονόματα, 
αλλά ξεχνά 
πρόσωπα. 
Θυμάται με 
ακουστική 
επανάληψη. 

Θυμάται 
καλύτερα 
αυτό που 
έγινε, αλλά 
όχι αυτό που 
είδε ή 
συζήτησε. 

Καλή, ειδικά με 
γεγονότα που 
έχουν 
διαβαστεί/γρα-
φτεί. 

 

Για μεθόδους και προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε τύπο μαθητή, ανατρέξτε 
στον οδηγό στυλ εκμάθησης GRT και στη βάση δεδομένων του υλικού του πρότζεκτ. Οι 
περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας θα είναι σε μεγάλο βαθμό μικτές, επομένως η βέλτιστη 
προσέγγιση είναι να συνδυάσετε τις προσεγγίσεις και να παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παραπομπές και πρόσθετες πηγές 

Malvik, C. (2020), 4 Types of Learning Styles: How to Accommodate a Diverse Group of 
Students, as seen at: https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/types-oflearning- 
styles/ 
Learning Styles: All Students Are Created Equally (and Differently.), as seen at: 
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/ 
The “learning styles” questionnaire has been compiled in part with resources from 

https://kids.lovetoknow.com/wiki/Learning_Style_Test_for_Children 
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Επικοινωνία στην ξένη γλώσσα 

Περιγραφή Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες είναι η 
ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, 
σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και 
απόψεων τόσο σε προφορική όσο και γραπτή 
μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή) 
και η γλωσσική αλληλεπίδραση με 
κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο σε ένα 
πλήρες φάσμα κοινωνικών και πολιτιστικών 
πλαισίων: σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, σπίτι και αναψυχή,  
στη διαμεσολάβηση και στη διαπολιτισμική 
κατανόηση. 

Μπορώ να κατανοήσω γνωστές λέξεις και 
πολύ βασικές προτάσεις. Μπορώ να 
διαβάσω γνωστά ονόματα, λέξεις και 
πολύ απλές προτάσεις. Μπορώ να 
αλληλεπιδράσω με απλό τρόπο. Μπορώ 
να χρησιμοποιήσω απλές φράσεις και 
προτάσεις για να περιγράψω πού μένω 
και άτομα που γνωρίζω. Μπορώ να 
γράψω μια σύντομη, απλή καρτ ποστάλ, 
για παράδειγμα στέλνοντας ευχές για τις 
γιορτές. 

 

Μπορώ να κατανοήσω φράσεις και τις 
πιο χρησιμοποιούμενες λέξεις που 
σχετίζονται με τομείς προσωπικής 
σημασίας. Μπορώ να διαβάσω πολύ 
σύντομα, απλά κείμενα. Μπορώ να 
επικοινωνώ σε απλές και συνηθισμένες 
εργασίες που απαιτούν απλή και άμεση 
ανταλλαγή πληροφοριών για γνωστά 
θέματα και δραστηριότητες. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω μια σειρά από προτάσεις 
για να περιγράψω με απλά λόγια την 
οικογένειά μου και άλλους ανθρώπους. 
Μπορώ να γράφω σύντομες, απλές 
σημειώσεις και μηνύματα. 

 

Μπορώ να κατανοήσω τα κύρια σημεία 
της καθαρής τυπικής ομιλίας για οικεία 
θέματα που συναντώνται τακτικά στο 
σχολείο ή στον ελεύθερο χρόνο. Μπορώ 
να κατανοήσω κείμενα που αποτελούνται 
κυρίως από καθημερινή γλώσσα. Μπορώ 
να αντιμετωπίσω τις περισσότερες 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν 

 



 

66 
 

ενώ ταξιδεύω σε μια περιοχή όπου 
ομιλείται η γλώσσα. Μπορώ να συνδέσω 
φράσεις με απλό τρόπο για να περιγράψω 
εμπειρίες και γεγονότα, τα όνειρα, τις 
ελπίδες και τις φιλοδοξίες μου. Μπορώ να 
γράψω απλό συνδεδεμένο κείμενο για 
θέματα που είναι οικεία ή προσωπικού 
ενδιαφέροντος. 
Μπορώ να κατανοήσω εκτεταμένη ομιλία 
και διαλέξεις και να ακολουθήσω ακόμη 
και περίπλοκες γραμμές επιχειρημάτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα είναι 
αρκετά οικείο. Μπορώ να διαβάσω υλικό 
που αφορά σύγχρονα προβλήματα, στα 
οποία οι συγγραφείς υιοθετούν 
συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις. 
Μπορώ να αλληλεπιδράσω με έναν 
βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που 
καθιστά δυνατή την τακτική 
αλληλεπίδραση με φυσικούς ομιλητές. 
Μπορώ να παρουσιάσω σαφείς, 
λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με το 
πεδίο των ενδιαφερόντων μου. Μπορώ να 
γράψω σαφές, λεπτομερές κείμενο για 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται 
με τα ενδιαφέροντά μου. 
 
 

 

 

 

Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

Περιγραφή Μαθηματική ικανότητα και βασικές 
ικανότητες στην επιστήμη και την 
τεχνολογία είναι η ικανότητα 
ανάπτυξης και εφαρμογής της 
μαθηματικής σκέψης για την 
επίλυση μίας σειράς προβλημάτων 
σε καθημερινές καταστάσεις, με 
έμφαση στη διαδικασία, τη 
δραστηριότητα και τη γνώση. 

Στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ βασικά 
μαθηματικά όργανα (υπολογισμοί, ποσοστά, 
μετρήσεις,…) σε καταστάσεις, για τις οποίες μπορώ 
να καταφύγω σε πειραματικές διαδικασίες. 
Διαφορετικά χρειάζομαι υποστήριξη. Κατέχω 
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κάποιες επιστημονικές και τεχνολογικές έννοιες 
που βασίζονται στην εμπειρία. 

Στην καθημερινή μου ζωή, μπορώ να επιλέξω και να 
χρησιμοποιήσω με αυτόνομο τρόπο τα μαθηματικά 
όργανα που χρειάζομαι. Μπορώ να καταλάβω 
επιστημονικές και τεχνολογικές ερωτήσεις και, εάν 
οι γνώσεις μου δεν είναι επαρκείς, αναζητώ 
περαιτέρω πληροφορίες/δεδομένα. 

 

Στην καθημερινή μου ζωή, μπροστά σε μια 
ασυνήθιστη κατάσταση, μπορώ να σχεδιάσω νέες 
στρατηγικές επίλυσης ενσωματώνοντας όλες τις 
γνώσεις/ικανότητές μου. Στην αντιμετώπιση 
επιστημονικών/τεχνολογικών προβλημάτων 
χρησιμοποιώ βασικές αρχές διαφορετικών 
επιστημών και μπορώ να προβλέψω τα 
αποτελέσματα μιας απόφασης ή μιας ενέργειας. 

 

Μπροστά σε σύνθετες καταστάσεις που αφορούν 
την καθημερινή μου ζωή, εντοπίζω τη δομή του 
προβλήματος και την αναπαριστάνω (με σχήματα, 
γραφικά, τύπους). Εξετάζω διαφορετικές 
στρατηγικές επίλυσης και επιλέγω την πιο 
αποτελεσματική μαθηματική λύση. Αναζητώ 
δεδομένα και πληροφορίες για γενικά θέματα 
(κοινωνικά, περιβαλλοντικά, υγεία) ερμηνεύοντας 
και αξιολογώντας τα και αναγνωρίζω την ευκαιρία 
να λάβω αποφάσεις που βασίζονται σε γεγονότα. 

 

 

 

Ψηφιακή ικανότητα 

Περιγραφή Η ψηφιακή ιακνότητα περιλαμβάνει 
τη σίγουρη και κριτική χρήση της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και, 
συνεπώς, τις βασικές δεξιότητες 
στην τεχνολογία της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Περιστασιακά χρησιμοποιώ συσκευές και 
τεχνολογίες ψηφιακής επικοινωνίας (για 
παράδειγμα τηλεόραση, τηλέφωνο, tablet, 
υπολογιστή, μηχάνημα ATM, internet, skype, 
κ.λπ.), εάν είναι απαραίτητο. 

 

Χρησιμοποιώ καθημερινά τις βασικές λειτουργίες 
ψηφιακών συσκευών και τεχνολογιών 
επικοινωνίας για ευχαρίστηση, για οικιακές ή 
σχολικές εργασίες. 
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Χρησιμοποιώ καθημερινά ψηφιακές συσκευές και 
τεχνολογίες επικοινωνίας, για ευχαρίστηση, για 
οικιακές εργασίες ή για την εκπαίδευσή μου. 
Μπορώ να προσαρμόσω και να εξατομικεύσω τις 
λειτουργίες αυτών των συσκευών σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις μου. 

 

Χρησιμοποιώ καθημερινά ψηφιακές συσκευές και 
τεχνολογίες επικοινωνίας, για ευχαρίστηση, για 
οικιακές εργασίες ή για την εκπαίδευσή μου. 
Μπορώ να λύνω προβλήματα και να αντιμετωπίζω 
προκλήσεις μόνος μου, να διαχειρίζομαι συσκευές 
και λογισμικό, να τροποποιώ και να αναβαθμίζω 
τις δυνατότητές τους. 

 

 

 

 

Μαθαίνω πώς μαθαίνω 
 
Περιγραφή Το μαθαίνοντας πώς μαθαίνω σχετίζεται με την ικανότητα του μαθητή να 

επιδιώκει και να οργανώνει τη δική του μάθηση, είτε ατομικά είτε ομαδικά, 
σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και την επίγνωση των μεθόδων και 
ευκαιριών. 

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω πολύ περιορισμένες δεξιότητες μάθησης, που δεν 
επιλέγονται με δική μου κρίση. Μπορώ να εκτελέσω απλές εργασίες χρησιμοποιώντας 
δεξιότητες  για εκμάθηση σε ένα έντονα δομημένο και καθοδηγούμενο πλαίσιο 
(δηλαδή στην τάξη από τον εκπαιδευτικό) και να δεχτώ πολλή βοήθεια για να το κάνω. 
Για παράδειγμα: Γράφω ένα γεγονός σε ένα ημερολόγιο εάν ο εκπαιδευτικός, στην 
τάξη, μου πει να το κάνω, πού και πώς. Δηλαδή, αν είναι ο εκπαιδευτικός που επιλέγει 
για μένα την ικανότητα, το χρόνο και τον τρόπο να το κάνω. 

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιες γνώσεις για να μάθω δεξιότητες αλλά χωρίς 
ισχυρά κριτήρια επιλογής. Μπορώ να εκτελέσω εργασίες και να λύσω συνηθισμένα 
προβλήματα σε ένα δομημένο πλαίσιο –στην τάξη...- χρησιμοποιώντας δεξιότητες 
μάθησης  και ζητώντας βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα: ζητάω από 
τον εκπαιδευτικό να με βοηθήσει να οργανώσω σε φακέλους το εκπαιδευτικό υλικό 
που χρησιμοποιείται στην τάξη, όπως φωτοτυπίες, περιλήψεις κ.λπ. 

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια σειρά δεξιοτήτων μάθησης που επιλέγονται με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Μπορώ να εκτελέσω εργασίες και να λύσω προβλήματα 
επιλέγοντας και εφαρμόζοντας δεξιότητες μάθησης σε πιο ευέλικτο πλαίσιο και 
αναζητώ καθοδήγηση για αυτό σε διαφορετικές πηγές (εκπαιδευτικός, συμμαθητές, 
σημειώσεις τάξης, υλικό τάξης…). Για παράδειγμα, για να κάνω χρήση της βιβλιοθήκης 
(λιγότερο δομημένο ή πιο ευέλικτο πλαίσιο) αναζητώ βοήθεια σε διάφορες πηγές: 
εκπαιδευτικός, βιβλιοθηκονόμοι, συμμαθητές, άλλους χρήστες της βιβλιοθήκης…. 
Κάνω τις κατάλληλες ερωτήσεις για να δω πώς θα βρω το βιβλίο που ψάχνω. 
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Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων επιλέγοντας με τη δική μου 
κρίση ποια/ες να χρησιμοποιήσω. Μπορώ να φέρω εις πέρας εργασίες και να βρω λύσεις 
σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή μελέτης 
χρησιμοποιώντας δεξιότητες μάθησης χωρίς βοήθεια, τόσο σε δομημένα όσο και σε 
ανοιχτά πλαίσια, προβλέψιμα και οικεία (τάξη, ατομική μελέτη, cyber cafe, 
βιβλιοθήκη…). Για παράδειγμα: όσον αφορά την ομαδική εργασία, αποδέχομαι ότι κάθε 
συμμαθητής παίζει έναν ρόλο ή κάνει διαφορετική εργασία για την επίτευξη του κοινού 
στόχου, αποδέχομαι και πραγματοποιώ αυτόν που μου έχει ανατεθεί και μοιράζομαι τις 
γνώσεις και την εμπειρία μου, ώστε όλοι 
οι συμμαθητές μου να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. 

 

 

 

Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 

Περιγραφή Η κοινωνική ικανότητα αναφέρεται στην 
προσωπική, διαπροσωπική και διαπολιτισμική 
ικανότητα και σε όλες τις μορφές συμπεριφοράς 
που εξοπλίζουν κατάλληλα τα άτομα ώστε να 
συμμετέχουν με αποτελεσματικό και 
εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή. Συνδέεται με την προσωπική 
και κοινωνική ευημερία, την κατανόηση των 
κωδικών δεοντολογίας και των εθίμων στα 
διαφορετικά περιβάλλοντα, στα οποία 
δραστηριοποιούνται τα άτομα. 
Η ικανότητα του πολίτη, και ιδιαίτερα η γνώση των 
κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών 
(δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ιθαγένεια και 
πολιτικά δικαιώματα), εξοπλίζει τα άτομα 
κατάλληλα ώστε να έχουν ενεργή και δημοκρατική 
συμμετοχή. 

Ενδιαφέρομαι και ενημερώνομαι 
για πολιτικές, κοινωνικές, αστικές ή 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 
Εκτιμώ εάν οι άνθρωποι 
εμπλέκονται σε αυτές τις 
δραστηριότητες αλλά δεν 
συμμετέχω ενεργά εγώ. 

 

Ενδιαφέρομαι και ενημερώνομαι 
για πολιτικές, κοινωνικές, αστικές ή 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 
Αναπτύσσω τις δικές μου απόψεις 
και  πρωτοβουλίες για θέματα σε 
αυτούς τους τομείς. 
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Ο ίδιος συμμετέχω σε πολιτικές, κοινωνικές, αστικές ή περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες και αναπτύσσω τις δικές μου ιδέες και απόψεις σχετικά με το πώς μου 
αρέσει να συμμετέχω, ακόμα και σε τομείς ή δραστηριότητες που είναι νέες για εμένα. 

 

Συμμετέχω σε πολιτικές, κοινωνικές, αστικές ή περιβαλλοντικές δραστηριότητες σε 
τακτική βάση. Έχω βαθιά γνώση σε αυτούς τους τομείς και μου αρέσει να εκφράζω τις 
απόψεις μου δημόσια. 

 

 

 

Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας 

Περιγραφή Η αίσθηση πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικής ικανότητας είναι η 
ικανότητα μετατροπής ιδεών σε δράση, 
με έμφαση στη δημιουργικότητα, την 
καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, 
καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και 
διαχείρισης έργων για την επίτευξη 
στόχων. 
Αναπτύσσοντας τις ικανότητές σας σε 
αυτούς τους τομείς, θα έχετε επίγνωση 
του πλαισίου σας και uα μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες στη ζωή σας. 
Η επίγνωση των ηθικών αξιών και η 
προώθηση της σωστής διοίκησης  θα 
πρέπει να διέπουν αυτήν την ικανότητα. 

Είμαι σε θέση να σκέφτομαι δημιουργικά και 
να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζω. Είμαι σε θέση να κάνω 
καταιγισμό ιδεών σε ομαδικό περιβάλλον και 
να βρίσκω καινοτόμες ιδέες με τη βοήθεια 
άλλων. Ωστόσο, δεν είμαι τόσο καλός στο να 
κάνω πράξη αυτές τις ιδέες. 

 

Είμαι σε θέση να σκέφτομαι δημιουργικά και 
να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζω. Μπορώ να βρω καινοτόμες 
ιδέες μόνος μου. Ωστόσο, δεν είμαι τόσο 
καλός στο να κάνω πράξη αυτές τις ιδέες. 

 

Είμαι σε θέση να σκέφτομαι δημιουργικά και 
να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζω. Μπορώ να έχω καινοτόμες 
ιδέες μόνος μου. Μπορώ να εφαρμόσω αυτές 
τις ιδέες στην προσωπική μου ζωή. 

 

Είμαι σε θέση να σκέφτομαι δημιουργικά και 
να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζω. Μπορώ να δημιουργήσω 
καινοτόμες ιδέες μόνος μου και μπορώ να 
βελτιώσω και να αναθεωρήσω αυτές τις 
ιδέες. Μπορώ να εφαρμόσω αυτές τις ιδέες 
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στην προσωπική και κοινωνική/σχολική μου 
ζωή. 

 

 

Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση 

Περιγραφή Η πολιτιστική συνειδηση και έκφραση 
περιλαμβάνει την εκτίμηση της σημασίας της 
δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και 
συναισθημάτων σε μια σειρά μέσων. Αυτά 
περιλαμβάνουν τη μουσική, τις τέχνες του 
θεάματος, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες και 
ούτω καθεξής. 

Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι 
εκφράζονται ή συμμετέχουν σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες 
(μουσική, συγγραφή, υποκριτική, 
παιχνίδι, σχέδιο κ.λπ.). 

 

Ξέρω ποιες πολιτιστικές 
δραστηριότητες θα ήθελα να 
παρακολουθήσω και ποιες όχι. Έχω 
ρητή άποψη για τέτοια θέματα. 

 

Μου αρέσει να ασχολούμαι με 
πολιτιστικές και εκφραστικές 
δραστηριότητες. Μου αρέσει να 
συμμετέχω σε τέτοιες 
δραστηριότητες. Συμμετέχω ενεργά. 

 

Είμαι καλός στις πολιτιστικές 
εκφραστικές δραστηριότητες. Οι 
άνθρωποι που γνωρίζω μου ζητούν να 
το κάνω για αυτούς ή μαζί τους. 
Νομίζουν ότι είμαι καλός/ή σε αυτό. 
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Παράρτημα 3: Μια ολοκληρωμένη εμπειρία GRT – ένα μάθημα για την Ινδία, 
προσαρμοσμένο με τη χρήση όλων των εργαλείων  

Εισαγωγή – εξήγηση της διαδικασίας, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης GRT 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση GRT είχε ως στόχο την εκπαίδευση όλων των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αρχικό εργαλείο-προτίμηση που έχουν 
δηλώσει στην αρχή της εμπλοκής τους στο έργο. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι η 
επέκταση και η εμβάθυνση της γνώσης σε όλα τα εργαλεία θα ξεκλειδώσει τη 
δυνατότητα προσφοράς συνδυασμών εργαλείων κατά την τροποποίηση των σχεδίων 
μαθημάτων, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο για την τελική ομάδα-στόχο. 

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδικασία οργανώθηκε με τρόπο που ενέπλεξε τους 
συμμετέχοντες σε θεωρητικές συνεδρίες, παρουσιάζοντας ένα αντίστοιχο εργαλείο και 
ακολούθησε ασύγχρονη εργασία με ένα ενιαίο σχέδιο μαθήματος (για την ινδική 
γεωγραφία, που παραδόθηκε στην αγγλική γλώσσα) και με τη χρήση του εργαλείου/ που 
μόλις παρουσιάστηκε/αν. Για να γίνει ακόμα πιο σαφές, η πρώτη μέρα της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση της ανεστραμμένης τάξης και των 
μελλοντικών μεθοδολογιών. Τις επόμενες μέρες, οι συμμετέχοντες έπρεπε να 
δουλέψουν με το σχέδιο μαθήματος της Ινδίας χρησιμοποιώντας την ανεστραμμένη τάξη 
και/ή τις μελλοντικές μεθοδολογίες  και να δώσουν στους συντονιστές τις προτάσεις 
τους για προσαρμογές του μαθήματος. Ταυτόχρονα, οι συντονιστές, υπεύθυνοι για τα 
προαναφερθέντα εργαλεία, έπρεπε να υποβάλουν τη δική τους πρόταση για 
προσαρμογές, να συνοψίσουν τις προτάσεις προσαρμογής που δόθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς και να κάνουν μια παρουσίαση σε όλη την ομάδα κατά τη διάρκεια της 
επόμενης σύγχρονης διαδικτυακής συνεδρίας. 

Έτσι χρησιμοποιήσαμε όλα τα εργαλεία, δουλεύοντας με ένα μόνο σχέδιο μαθήματος. 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, οι ειδικοί του πρότζεκτ παρατηρούσαν ήδη, με μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση, ότι οι εκπαιδευτικοί συνδύαζαν τα εργαλεία και πρότειναν προσαρμογές 
μαθημάτων, οι οποίες δεν μπορούσαν να περιοριστούν σε ένα μόνο εργαλείο. Οι ιδέες ήταν κάτι 
παραπάνω από εμπνευσμένες και τα εργαλεία συνδυάστηκαν με τέτοιο τρόπο που μπορούν 
εύκολα να υιοθετηθούν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
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The original lesson plan 

 

 

Τίτλος της ομάδας των σχεδίων μαθημάτων: Γεωγραφία της Ινδικής 
Υποηπείρου 

Σχολικό μάθημα: Γεωγραφία/Αγγλικά 
Δάσκαλος/σχολείο/χώρα που προτείνει το 
σχέδιο μαθήματος: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti 
I.C. Pier Cironi – Prato 
Italy 

Τάξη 6 

 

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα 

 Οι μαθητές θα μάθουν τα ονόματα χωρών, πόλεων, βουνών, ποταμών και 
υδάτινων μαζών στην Ινδική υποήπειρο. 

  Οι μαθητές θα σχεδιάσουν έναν χάρτη της Ινδίας. 

  Οι μαθητές θα μπορούν να εντοπίσουν όλα τα μέρη και τα χαρακτηριστικά 
στο χάρτη. 

Γλωσσικοί στόχοι 

 Οι μαθητές θα μάθουν να προφέρουν και να συλλαβίζουν περίπου 20 κύρια ονόματα. 

Πλαίσιο/Σκεπτικό 

Η μελέτη της αρχαίας Ινδίας είναι ένα από τα βασικά κεφάλαια των κοινωνικών 
σπουδών στην 6η τάξη. Η εκμάθηση της τρέχουσας γεωγραφίας της Ινδίας, του 
Πακιστάν και της γύρω περιοχής εξυπηρετεί έναν χρήσιμο εκπαιδευτικό σκοπό για την 
κατανόηση των τρεχόντων παγκόσμιων γεγονότων και κάνει τις μελέτες για τον αρχαίο 
κόσμο πιο σχετικές. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

«Εντάξει παιδιά, ανοίξτε το βιβλίο της γεωγραφίας στη σελίδα 84. Σήμερα θα 
μιλήσουμε για την Ινδία»: 

Χρησιμοποιώντας τον προβολέα, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν γρήγορο και 
πρόχειρο χάρτη σε μια διαφάνεια, ξεκινώντας με ένα μεγάλο σχήμα V. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας ως οδηγό έναν πραγματικό χάρτη της Ινδίας, ο εκπαιδευτικός 
σχεδιάζει γεωγραφικά χαρακτηριστικά και γράφει τα ονόματά τους. Οι μαθητές 
ακολουθούν τον εκπαιδευτικό και φτιάχνουν τους δικούς τους χάρτες ταυτόχρονα. Για 
ορισμένα χαρακτηριστικά, ο μαθητής μαθαίνει δύο διαφορετικά ονόματα, τα οποία 
εμφανίζονται σε παρένθεση. 
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«Η Ινδία είναι μια τεράστια χερσόνησος στη Νότια Ασία που εκτείνεται στον Ινδικό Ωκεανό και 

βρίσκεται ανάμεσα στα γεωγραφικά πλάτη 8"4" και 37"6" βόρεια και γεωγραφικά μήκη 68"7" και 

97"25" ανατολικά. Είναι μέρος μιας περιοχής που συχνά αναφέρεται ως «Η υποήπειρος». Τα χερσαία 

σύνορα της Ινδίας βρίσκονται στα βόρεια με το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Μπουτάν, τη 

Βιρμανία και την Κίνα. Στα δυτικά, τα ανατολικά και τα νότια περιβάλλεται από θάλασσες: την 

Αραβική Θάλασσα και τον Κόλπο της Βεγγάλης, που και οι δύο αποτελούν μέρος του Ινδικού Ωκεανού. 

Η Ινδία έχει έκταση 3,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου 

είναι 250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το όνομα Ινδία προέρχεται από τον ποταμό Ινδό που βρίσκεται 

πλέον εξ ολοκλήρου εντός του Πακιστάν. Η λέξη Χίντι για την Ινδία είναι Bharat. Η Ινδία 
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αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ινδικής υποηπείρου, που βρίσκεται στην κορυφή της 

ινδικής τεκτονικής πλάκας, ένα μέρος της Ινδο-Αυστραλίας. Οι καθοριστικές γεωλογικές διεργασίες 

της Ινδίας ξεκίνησαν πριν από 75 εκατομμύρια χρόνια όταν η Ινδική πλάκα, τότε μέρος της νότιας 

υπερηπείρου Gondwana, ξεκίνησε μια μετατόπιση προς τα βορειοανατολικά που προκλήθηκε από τον 

πυθμένα της θάλασσας που εξαπλώθηκε στα νοτιοδυτικά και αργότερα, νότια και νοτιοανατολικά.Η 

αυθεντική τεκτονική πλάκα επιβιώνει ως χερσόνησος Ινδία, το παλαιότερο και γεωλογικά πιο σταθερό 

μέρος της Ινδίας. Εκτείνεται τόσο βόρεια όσο οι οροσειρές Satpura και Vindhya στην κεντρική Ινδία. Η 

ακτογραμμή της Ινδίας έχει μήκος 7.517 χιλιόμετρα (4.700 μίλια). Από αυτήν την απόσταση, 5.423 

χιλιόμετρα (3.400 μίλια) ανήκουν στη χερσόνησο της Ινδίας και 2.094 χιλιόμετρα (1.300 μίλια) στις 

αλυσίδες νησιών Andaman, Nicobar και Lakshadweep. Σύμφωνα με τους ινδικούς ναυτικούς 

υδρογραφικούς χάρτες, η ηπειρωτική ακτογραμμή αποτελείται από τα ακόλουθα: 43% αμμώδεις 

παραλίες. 11% βραχώδεις ακτές, συμπεριλαμβανομένων βράχων. και 46% λασπώδεις ή ελώδεις 

ακτές. Το ινδικό κλίμα επηρεάζεται έντονα από τα Ιμαλάια και την έρημο Thar, που οδηγούν και τα 

δύο στους κομβικούς θερινούς και χειμερινούς μουσώνες από οικονομική και πολιτιστική άποψη. Τα 

Ιμαλάια εμποδίζουν τους ψυχρούς καταβατικούς ανέμους της Κεντρικής Ασίας να πνέουν, 

διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος της ινδικής υποηπείρου θερμότερο από τις περισσότερες 

τοποθεσίες σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη. Η έρημος Thar διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην 

προσέλκυση των φορτωμένων με υγρασία νοτιοδυτικών καλοκαιρινών μουσώνων που, μεταξύ 

Ιουνίου και Οκτωβρίου, παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων στην Ινδία. Τέσσερις 

μεγάλες κλιματικές ομάδες κυριαρχούν στην Ινδία: τροπικά υγρά, τροπικά ξηρά, υποτροπικά υγρά και 

ορεινά. Οι θερμοκρασίες στην Ινδία έχουν αυξηθεί κατά 0,7 °C (1,3 °F) μεταξύ 1901 και 2018. Η 

κλιματική αλλαγή στην Ινδία θεωρείται συχνά ότι είναι η αιτία. Η υποχώρηση των παγετώνων των 

Ιμαλαΐων έχει επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό ροής των κύριων ποταμών των Ιμαλαΐων, 

συμπεριλαμβανομένων του Γάγγη και του Βραχμαπούτρα. Σύμφωνα με ορισμένες τρέχουσες 

προβλέψεις, ο αριθμός και η σοβαρότητα των ξηρασιών στην Ινδία θα έχουν αυξηθεί σημαντικά μέχρι 

το τέλος του παρόντος αιώνα. 

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά: 

• Χώρες: Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη), Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Νεπάλ, Μπουτάν, Θιβέτ, 

Κίνα. 

• Πόλεις: Βομβάη (Βομβάη), Καλκούτα, Νέο Δελχί, Άγκρα, Καλκούτα 

• Ποτάμια: Κρίσνα, Ναρμάντα, Γκονταβάρι, Γάγγης, Ινδός, Βραχμαπούτρα 

• Υδάτινα σώματα: Κόλπος της Βεγγάλης, Αραβική Θάλασσα 

• Άλλα χαρακτηριστικά: Ιμαλάια, Έβερεστ, Eastern Ghats, Western Ghats” 
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Μέθοδος διδασκαλίας 

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μνημονική για να βοηθήσει τους μαθητές στη 

διαδικασία απομνημόνευσης: 

• Γάγγης (ακούγεται σαν Γκάντι). 

• Κρίσνα (ακούγεται σαν Χριστούγεννα). 

• Μπουτάν (είναι στα βουνά, οπότε πρέπει να φοράτε μπότες εκεί). 

• Ναρμάδα (ακούγεται σαν Νάρνια). 

• και τα λοιπά. 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν χάρτη ζωγραφικής με το χέρι χωρίς να έχει 

εισαχθεί κανένα από τα ονόματα, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ερωτηθούν σχετικά με τα 

ονόματα και να ξανασχεδιάσουν τους χάρτες τους από τη μνήμη. Την επόμενη μέρα, ο εκπαιδευτικός 

θα μπορούσε να δώσει ένα τεστ, στο οποίο κάθε μαθητής πρέπει να ξεκινήσει από ένα λευκό φύλλο 

χαρτιού. Οι περισσότεροι από αυτούς σίγουρα θα θυμούνται όλα ή τα περισσότερα από τα ονόματα. 

 

Υλικά 

• λεπτομερής χάρτης της ινδικής υποηπείρου (από το βιβλίο) 

• λευκές διαφάνειες 

• επιπλέον χαρτί 

• προβολέας 

• λευκός πίνακας 

• μαρκαδόροι (για καταγραφή ονομάτων και μνημονικών) 

 

Οι προσαρμογές: 

Σύνοψη των προτάσεων των εκπαιδευτικών, με βάση την ομάδα εργαλείων Flip the Future + 
Όλες οι προτάσεις των εκπαιδευτικών όπως παραδόθηκαν 

 

 

Τίτλος της ομάδας των σχεδίων 
μαθημάτων: 

Γεωγραφία της Ινδικής Υποηπείρου 

Σχολικό μάθημα: Γεωγραφία/ Αγγλικά 
Δάσκαλος/σχολείο/χώρα που προτείνει 
το σχέδιο μαθήματος: 

Roberta Turchi / Susanna Pelagatti 
I.C. Pier Cironi – Prato Italy 

Τάξη 6 
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Παραδοσιακό σχέδιο μαθήματος Προσαρμοσμένο σχέδιο 
μαθήματος μέσω της 
μεθοδολογίας Flip the Future 

Μαθησιακοί στόχοι και 
αποτελέσματα 

 Οι μαθητές θα μάθουν τα ονόματα 
των χωρών, των πόλεων, των βουνών, 
των ποταμών και των υδάτινων μαζών 
στην ινδική υποήπειρο. 

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα 
Ήταν σχεδόν αδύνατο να τυποποιηθούν οι 
μαθησιακοί στόχοι και τα αποτελέσματα που 
υποδεικνύονταν στο υλικό που παρείχαν οι 
συμμετέχοντες στην Εκπαίδευση Προσωπικού (οι 
μαθησιακοί στόχοι και τα αποτελέσματα 
εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι 
σκοπεύουν να δομήσουν το μάθημα) αλλά θα 
συμφωνήσω απόλυτα με την Elina Ferdinadova: 
πάρα πολλοί στόχοι για ένα μάθημα (ιδίως για ένα 
μάθημα που βασίζεται στη Μεθοδολογία 
Αντιστρέψτε το Μέλλον) 

 Οι μαθητές θα σχεδιάσουν έναν χάρτη 
της Ινδίας. 

 

 Οι μαθητές θα μπορούν να εντοπίσουν 
όλα τα μέρη και τα γεωγραφικά 
στοιχεία πάνω στον χάρτη. 

 

  

Γλωσσικοί στόχοι 

 Οι μαθητές θα μάθουν να προφέρουν 
και να συλλαβίζουν περίπου 20 κύρια 
ονόματα. 

Γλωσσικοί στόχοι 
 

Για άλλη μια φορά, θα εξαρτηθούν από το πώς είναι 
δομημένο το μάθημα (δεν θα ήταν δυνατή η τυπική 
ένδειξη των γλωσσικών στόχων) 

Πλαίσιο/Σκεπτικό 

Η μελέτη της αρχαίας Ινδίας είναι ένα από τα βασικά κεφάλαια των κοινωνικών σπουδών 
στην 6η τάξη. Η εκμάθηση της τρέχουσας γεωγραφίας της Ινδίας, του Πακιστάν και της 
γύρω περιοχής εξυπηρετεί έναν χρήσιμο εκπαιδευτικό σκοπό για την κατανόηση των 
τρεχόντων παγκόσμιων γεγονότων και κάνει τις μελέτες για τον αρχαίο κόσμο πιο 
σχετικές. 

Πριν το μάθημα 
Δεν απαιτείται συγκεκριμένη δραστηριότητα πριν 
από το μάθημα 

Πριν το μάθημα 
Ελληνική ομάδα: 
 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα βίντεο edpuzzle ή 
βρίσκει ήδη ένα bβίντεο με πληροφορίες για την 
Ινδία, πιθανώς συνοδευόμενο από δραστηριότητα 
σχεδιασμένη στο wordwall ή στο learningapps για 
να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές έρχονται στην τάξη με 
αρκετές γνώσεις για την Ινδία. 
Ρουμανική ομάδα: 
Ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές μια σειρά 
από συνδέσμους που καταλήγουν σε ενημερωτικά 
κείμενα για την Ινδία. 
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Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

«Εντάξει παιδιά, ανοίξτε το 
βιβλίο της γεωγραφίας στη σελίδα 
84. Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
Ινδία»: 

Χρησιμοποιώντας τον προβολέα, ο 
εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν γρήγορο 
και πρόχειρο χάρτη σε μια διαφάνεια, 
ξεκινώντας με ένα μεγάλο σχήμα V. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως 
οδηγό έναν πραγματικό χάρτη της 
Ινδίας, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά και 
γράφει τα ονόματά τους. Οι μαθητές 
ακολουθούν τον εκπαιδευτικό και 
φτιάχνουν τους δικούς τους χάρτες 
ταυτόχρονα. Για ορισμένα 
χαρακτηριστικά, ο μαθητής μαθαίνει 
δύο διαφορετικά ονόματα, τα οποία 
εμφανίζονται σε παρένθεση. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
Οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μία (ή 
περισσότερες) από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
     1. Έρευνα στο Διαδίκτυο: 
 
Todorka Pavlova 
 
         ◦ ποιος και πότε ανακάλυψε την Ινδία; 
         ◦ γιατί η Ινδία ήταν αποικιακή χώρα 
         ◦ Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο 
πληθυσμός σχετικά με τη διατροφή και την 
υγειονομική περίθαλψη; 
 
 
     2. Καταιγισμός ιδεών 
        Patrizia Molignano 
• Η γεωγραφική και γεωλογική ενότητα της Ινδίας 
είχε αντίκτυπο στο κλίμα και την κοινωνία της: 
ποιοι είναι οι λόγοι; 
 
     3. Ομαδικές εργασίες 
 
Ρουμανική ομάδα (Ι) 
 
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ομάδες και 
ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν το 
παρεχόμενο υλικό και να συμπληρώσουν ένα 
κατατοπιστικό διάγραμμα 
 
Ρουμανική ομάδα (II) 
 
         ◦ Έρευνα 
         ◦ Δημιουργία 
         ◦ Ανταλλαγή ιδεών 
         ◦ Παρουσίαση 
 
Ελληνική ομάδα 
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν χάρτη για την Ινδία 
και κάθε ομάδα μιλάει λίγο για τα στοιχεία που 
έχουν ήδη μελετήσει και προσπαθούν να βάλουν 
ό,τι έμαθαν στον χάρτη με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού 
 
Πορτογαλική ομάδα 
 
         ◦ Ο εικπαιδευτικός προτείνει ομαδική έρευνα 
με βάση μια ερώτηση  και παρέχει στους μαθητές 
ορισμένους συνδέσμους για να υποστηρίξουν τη 
μαθησιακή διαδικασία 
 
         ◦ Οι μαθητές προετοιμάζουν την ομαδική τους 
εργασία στο σπίτι 
         ◦ Οι μαθητές μοιράζονται την έρευνά τους με 
άλλες ομάδες 
 
         ◦ Οι μαθητές παρουσιάζουν την τελική τους 
εργασία στην τάξη με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ 
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Elina Ferdinadova (Βουλγαρία) 
 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες: κάθε ομάδα 
πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος 
της ινδικής υποηπείρου, ανακαλύπτοντας ποιες 
είναι οι χώρες του τομέα τους και ποιες είναι οι 
πρωτεύουσές τους. Ένας εκπρόσωπος ανά ομάδα 
μοιράζεται τι ανακάλυψε η ομάδα κατά τη διάρκεια 
της ομαδικής εργασίας. 
 
     4. Χρήση εκπαιδευτικής εφαρμογής 
 
Μαργαρίτα Φαρλίνκοβα (Βουλγαρία) 
 
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις εφαρμογές 
εκμάθησης (https://learningapps.org/) για να 
αναζητήσουν πληροφορίες, να εξαγάγουν τις πιο 
σημαντικές πληροφορίες και να συμπεριλάβουν τις 
κύριες έννοιες σε ένα σταυρόλεξο, ένα παιχνίδι 
λέξεων για την εύρεση λέξεων ή ένα παιχνίδι με 
όρους που ταιριάζουν και εικόνες. 
 
Georgina Pepieva (Βουλγαρία) 
 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να 
δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο 
χρησιμοποιώντας το 
bookcreator (https://app.bookcreator.com/sign-in). 
Οι μαθητές έχουν απόλυτη ελευθερία και μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από 
εγκυκλοπαίδειες. 
 
Παράδειγμα: https://tinyurl.com/yckthk9y 
 
5. Αφήγηση παραμυθιών 
 
Πορτογαλική ομάδα 
 
Ο εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία για την 
πορτογαλική επιρροή στην Ινδία μέσα από τις 
ανακαλύψεις του 15ου αιώνα (Βάσκο ντα Γκάμα) 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν 
χάρτη ζωγραφικής με το χέρι χωρίς να έχει εισαχθεί 
κανένα από τα ονόματα, έτσι ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να ερωτηθούν σχετικά με τα ονόματα και να 
ξανασχεδιάσουν τους χάρτες τους από τη μνήμη. Την 
επόμενη μέρα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δώσει 
ένα τεστ, στο οποίο κάθε μαθητής πρέπει να ξεκινήσει 
από ένα λευκό φύλλο χαρτιού. Οι περισσότεροι από 
αυτούς σίγουρα θα θυμούνται όλα ή τα περισσότερα 
από τα ονόματα. 

Μετά το μάθημα 
Αξιολόγηση από συμμαθητές 
 
Ρουμανική ομάδα 
 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 
μαθητές να κάνουν ένα κουίζ 7 
ερωτήσεων στο Quizziz 
(https://quizizz.com/) για να το 
κάνουν οι άλλες ομάδες. 
 
 
Εκαπιδευτικός/ Αξιολόγηση 
γνώσεων 
 
     • Ελληνική ομάδα 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους 
μαθητές μια εργασία κουίζ για να 
αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες 
γνώσεις τους 
 
     • Georgina Pepieva (Βουλγαρία) 
Ο εκπαιδευτικός εκτυπώνει 
υπομνήματα με εικόνες για την 
Ινδία, έτσι ώστε – μέσω της 
οπτικοποίησης – οι μαθητές να 
εμπεδώσουν αυτά που έχουν μάθει. 
 
     • Elina Ferdinadova (Βουλγαρία) 
Μίνι χάρτης της Ινδίας: οι μαθητές 
πρέπει να σημειώσουν ό,τι έχει 
παραλειφθεί στον χάρτη. 
 
     • Ρουμανική ομάδα 
Ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους 
μαθητές σε ένα τεστ για τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Ινδίας. Το τεστ 
ετοιμάζεται στο Kahoot! 
(kahoot.com/). 

 

 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τη συλλογή όλων των μεμονωμένων προτάσεων. 

Σύνοψη των προτάσεων των δασκάλων, με βάση την ομάδα εργαλείων Draw your mind + Όλες οι προτάσεις 
δασκάλων όπως παραδόθηκαν 
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Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για όλες τις μεμονωμένες συνεισφορές. 

Σύνοψη των συνεισφορών των δασκάλων, με βάση την ομάδα εργαλείων Ιστορίες για να θυμάστε 

+ Όλες οι υνεισφορές των εκπαιδευτικών όπως προβλέπεται 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 



 

88 
 

 

 



 

89 
 

 

 



 

90 
 

 

 



 

91 
 

 

 



 

92 
 

 

 



 

93 
 

 

 

Όλες οι συνεισφορές δασκάλων και ειδικών όπως παρέχονται.  

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το πακέτο δημιουργιών, που προσφέρθηκαν για 

αυτό το εργαλείο. 
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Εδώ, ως μικρό δώρο, το τραγούδι της Ινδίας, δημιουργία του Konstantin Kuchev. 

 

https://youtu.be/wSFf9cNsonw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό. 


