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Πρόγραμμα Καλλιέργειασ Δεξιοτήτων 
 

Θεματική  Ενδιαφζρομαι και  

Ενεργϊ – Κοινωνικι  

Συναίςκθςθ και 

Ευκφνθ 

Τποθεματική Συμπερίλθψθ:  

Αλλθλοςεβαςμόσ,  

Διαφορετικότθτα 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΑΞΕΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
 

Σ1, Σ2, Σ3΄ 

ΑΡΡΗ, Α./ ΜΑΤΡΙΔΟΤ, Χ./ ΡΙΖΟΤ, Κ. 

Σίτλοσ Αφθγοφμαι, άρα υπάρχω 
 

Δεξιότητεσ ςτόχευςησ 
του εργαςτηρίου 

Δεξιότθτεσ Ηωισ (Δεξιότθτεσ Κοινωνικισ Ηωισ &Δεξιότθτεσ 
Διαμεςολάβθςθσ και Κοινωνικισ Ενςυναίςκθςθσ 

 

 

Ασ ςυςτθκοφμε 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Το 1ο εργαςτιριο ςτοχεφει ςτθν προςωπικι ενδυνάμωςθ και ςτθν καλλιζργεια του 

ςεβαςμοφ για τουσ άλλουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων 

 Να κατανοιςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ προφορικισ αφιγθςθσ. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων 

 Να αφθγοφνται προφορικά με ςυνοχι και ακρίβεια και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ςυνκικεσ του ςχολικοφ πλαιςίου. 

 Να παρακολουκοφν ενεργθτικά τισ αφθγιςεισ των άλλων προςζχοντασ τον τρόπο με 

τον οποίο αυτοί αντιδροφν ςτθν ίδια κατάςταςθ. 

 Να εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ με τρόπο «αποςταςιοποιθμζνο». 

 Να ανταλλάςςουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ με άνεςθ, αλλά και με διακριτικότθτα 

και ςεβαςμό.  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν 

 Να εκτιμιςουν τθν αξία του προςωπικοφ αναςτοχαςμοφ. 

 Να εκτιμιςουν τθν αξία των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν εντόσ τθσ ετερογζνειασ. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ, ομαδικότθτασ και προφορικοφ γραμματιςμοφ 

1. Συςτθνόμαςτε ι ξανα-ςυςτθνόμαςτε προφορικά, εςτιάηοντασ ςε ςυγκεκριμζνα γεγονότα 

τθσ προςωπικισ μασ ιςτορίασ. Επιλζγουμε να εςτιάςουμε ςε πράγματα όπωσ: - Ποιο είναι το 

πιο ενδιαφζρον ταξίδι μασ. - Ποιο είναι το καλφτερο δϊρο που λάβαμε. - Ποιοσ είναι ο 

ςθμαντικότεροσ άνκρωποσ που γνωρίςαμε. - Ποια είναι θ πιο επικίνδυνθ ι θ πιο αςτεία 

περιπζτεια που ηιςαμε κ.λπ. (10ϋ). 

1 



 

 
 2 

 

 2. Παίηουμε ςκυταλοδρομία ςυναιςκθμάτων. Εςτιάηουμε ςτα ςυναιςκιματά μασ. Αρχίηουμε 

τισ προτάςεισ μασ με φράςεισ όπωσ: με κφμωςε ..., με φόβιςε …, με ζκανε να γελάςω ..., 

ζνιωςα ανία ... Δίνουμε τον λόγο διαδοχικά ςε όλουσ/εσ και ηθτοφμε ο/θ επόμενοσ/θ να 

αρχίςει με αυτό το ςυναίςκθμα ςτο οποίο τελείωςε ο/θ προθγοφμενοσ/θ (10ϋ). 

 3. Χωριηόμαςτε ςε τυχαίεσ ομάδεσ και βρίςκουμε τα κοινά μασ ςθμεία: μιπωσ όλοι/εσ 

φοβόμαςτε το αυριανό διαγϊνιςμα; Μιπωσ όλοι/εσ γελάςαμε με τθν ίδια ςειρά κινοφμενων 

ςχεδίων που είδαμε; Παρουςιάηουμε τα πορίςματά μασ ςτθν Ολομζλεια (20ϋ).  

4. Διακζτουμε 3ϋ για να ςκεφτοφμε τι μάκαμε ωσ τϊρα για τον εαυτό μασ καιγια τουσ άλλουσ 

(αναςτοχαςμόσ και αποφόρτιςθ). 

 

 

 

Θ οικογζνειά μασ κι εμείσ 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Στοχεφοντασ ςτισ δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, το 2ο εργαςτιριο καλλιεργεί κυρίωσ τθν 

επίγνωςθ του εαυτοφ και τθν ενςυναίςκθςθ. Οι μακθτζσ/τριεσ χρειάηεται να αντιλθφκοφν 

ότι αυτό που είναι τοφτθ τθ ςτιγμι ριηϊνει ςτο παρελκόν και επθρεάηει το μζλλον. Αποκτοφν 

ζτςι ψυχικι ανκεκτικότθτα και είναι ζτοιμοι/εσ να αντιμετωπίςουν όποιεσ δυςκολίεσ 

ενδεχομζνωσ παρουςιαςτοφν, γνωρίηοντασ, επιπλζον, ότι δεν είναι μόνοι/εσ τουσ, αλλά 

περιβάλλονται από ανκρϊπουσ που τουσ/τισ αγαποφν και τουσ/τισ υποςτθρίηουν. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να αντιλθφκοφν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε ι/και χαρακτθρίηουμε ζνα 

πρόςωπο.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να αφθγοφνται προφορικά και γραπτά με ςυνοχι και ακρίβεια και λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ςυνκικεσ του ςχολικοφ πλαιςίου.  

  Να παρακολουκοφν ενεργθτικά τισ αφθγιςεισ των άλλων και να ζχουν επίγνωςθ 

των ςυναιςκθμάτων, των αιςκθμάτων και των αναγκϊν τουσ.  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τον τρόπο με τον οποίο θ οπτικι τουσ για τον κόςμο εξαρτάται από 

τουσ προςωπικοφσ δεςμοφσ και τισ εμπειρίεσ τουσ.  

  Να εκτιμιςουν τθν αξία των ςθμαντικϊν άλλων ςτθ ηωι τουσ. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ και δθμιουργικισ γραφισ 

1. Συςτινουμε προφορικά τθν οικογζνειά μασ. Λζμε λίγα λόγια για κακζναν/μία από 

αυτοφσ/ζσ (τουσ/τισ περιγράφουμε εξωτερικά, μιλάμε για τον χαρακτιρα τουσ και για τθ 

ςχζςθ τουσ μαηί μασ) (15ϋ).  

2. Αφθγοφμαςτε γραπτά (με όποιον τρόπο κζλουμε: ςοβαρό, χιουμοριςτικό κ.λπ.) μια 

ςφντομθ ιςτορία -όχι περιςςότερεσ από 10 ςειρζσ- ανκρϊπων του ςτενοφ ι του ευρφτερου 
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περιβάλλοντόσ μασ. Προςπακοφμε να εςτιάςουμε ςε κάποιο ξεχωριςτό γεγονόσ για μασ ι 

για εκείνουσ (10’). Παρουςιάηουμε τθν ιςτορία μασ και ακοφμε τισ ιςτορίεσ των άλλων χωρίσ 

να τισ ςχολιάηουμε (15ϋ). Αν κάποιοσ/α δεν κζλει να γράψει τθν ιςτορία του/τθσ, μπορεί να 

τθν παραςτιςει με παντομίμα, ενϊ οι υπόλοιποι/εσ κα πρζπει να τθν μαντζψουν.  

3. Διακζτουμε 3ϋ για να ςκεφτοφμε τι μάκαμε ωσ τϊρα για τον εαυτό μασ και για τουσ 

άλλουσ (αναςτοχαςμόσ και αποφόρτιςθ).Φεφγουμε από το εγϊ και εντάςςουμε ςτθν 

αφιγθςι μασ τα ςθμαντικά πρόςωπα που ζχουμε ςτο ςτενό ι/και ςτο ευρφτερο περιβάλλον 

μασ. Όλα τα πρόςωπα που, με τον τρόπο του το κακζνα, ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

ταυτότθτάσ μασ. 

 

 

Μια φωτογραφία αφθγείται 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι φωτογραφίεσ είναι μνιμθ και υπενκυμίηουν ςε όλουσ/εσ μασ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ και 

ςθμαντικά πρόςωπα, που διαμόρφωςαν τθν ταυτότθτά μασ. Στο 3ο εργαςτιριο, οι 

μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν να ςκζφτονται κριτικά και να επικοινωνοφν δθμιουργικά με τουσ 

άλλουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να αναγνωρίηουν τθ διαφορά πρωτοπρόςωπθσ και τριτοπρόςωπθσ αφιγθςθσ.  

 Να αναγνωρίςουν κάποια από τα μοτίβα ςκζψθσ τθσ τεχνικισ ArtfulThinking για τθν 

προςζγγιςθ ζργων τζχνθσ.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να εφαρμόςουν κάποια από τα μοτίβα ςκζψθσ τθσ τεχνικισ ArtfulThinking για τθν 

προςζγγιςθ ζργων τζχνθσ.  

  Να αναπτφξουν ενςυναίςκθςθ ςε ςχζςθ με τθν προςωπικι ιςτορία των άλλων.  

  Να αντιδροφν δθμιουργικά και με κριτικι ςκζψθ ςε ζνα οπτικό ερζκιςμα.  

  Να καλλιεργιςουν τθ δεκτικότθτα ςτθν ετερότθτα.  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ φωτογραφίασ ωσ ιςτορικοφ τεκμθρίου 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ ομαδικότθτασ και οπτικοφ γραμματιςμοφ 

1. Δθμιουργοφμε ςτο πάτωμα τθσ ςχολικισ αίκουςασ ζνα ψθφιδωτό ι ζνα κολάη από 

οικογενειακζσ φωτογραφίεσ που είχαμε ειδοποιθκεί να φζρουμε μαηί μασ (5ϋ).  

2. Χωριηόμαςτε ςε τυχαίεσ ομάδεσ. Κάκε ομάδα διαλζγει μία φωτογραφία (όχι από τισ 

φωτογραφίεσ των μελϊν τθσ). Παρατθροφμε προςεκτικά τθ φωτογραφία τθν οποία 

διαλζξαμε και ςυηθτοφμε γι’ αυτιν (20ϋ).  

3. Κρατάμε ςθμειϊςεισ και κάκε ομάδα παρουςιάηει προφορικά ςτθν Ολομζλεια (ι, εάν ο 

χρόνοσ δεν επαρκεί, ανεβάηει ςτον τοίχο τθσ e-me) τθν ιςτορία που αφθγείται θ 

φωτογραφία (15ϋ). Εάν κάποια ομάδα το επικυμεί μπορεί να αφθγθκεί τθν ιςτορία τθσ 

φωτογραφίασ δθμιουργϊντασ ζνα κεατρικό δρϊμενο. Το ψθφιδωτό ι το κολάη που 
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δθμιουργείται μποροφμε να το φωτογραφιςουμε (εάν όλοι ςυμφωνοφν). Όταν χρειαςτεί να 

παρατθριςουμε τθ φωτογραφία, και πριν αφθγθκοφμε τθν ιςτορία τθσ, μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε (επιλεκτικά) ερωτιςεισ από τθν τεχνικι ArtfulThinking.  

Μοτίβο 1: Διατφπωςθ ερωτιςεων και ζρευνα  

Μοτίβο 2: Παρατιρθςθ και περιγραφι 

Μοτίβο 3: Σφγκριςθ και διαςφνδεςθ  

Μοτίβο 4: Διερεφνθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ  

Μοτίβο 5: Εξερεφνθςθ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ  

Μοτίβο 6: Αιτιολόγθςθ 

 

 

Θ μικρι ιςτορία μζςα ςτθ … μεγάλθ 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Από τον εαυτό μασ και τθν οικογζνειά μασ ανοιγόμαςτε ςτον κόςμο. Στο πλαίςιο των 

δεξιοτιτων τθσ κοινωνικισ ηωισ, εκτόσ από τθν αυτομζριμνα και τον ςεβαςμό προσ τουσ 

άλλουσ, αναπτφςςεται και θ επίγνωςθ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ πολιτειότθτασ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να γνωρίςουν ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα από τθν πιο πρόςφατθ ιςτορία.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να αναπτφξουν διερευνθτικζσ δεξιότθτεσ.  

  Να οργανϊνουν τθν παρουςίαςθ ενόσ ςυνόλου γεγονότων.  

  Να ςυνδζουν τθν προςωπικι τουσ ιςτορία με τθ «μεγάλθ» ιςτορία.  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ μικρο-ιςτορίασ ωσ ιςτορικισ προςζγγιςθσ. 

Φανταηόμαςτε ότι βριςκόμαςτε πίςω από τον φακό μιασ κάμερασ. Ο φακόσ ανοίγει 

και βλζπουμε το πλαίςιο. Όλα τα αντικείμενα φαίνονται μικρά. Κάνουμε ηουμ και 

εςτιάηουμε ςε ζνα από αυτά. Το αντικείμενο φαίνεται μεγαλφτερο κι εμείσ μποροφμε 

να παρατθριςουμε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. Κάπωσ ζτςι γίνεται και με τθν ιςτορία μασ. 

Υπάρχει το πλαίςιο, μεγεγονότα του χωριοφ μασ, τθσ πόλθσ μασ, τθσ πατρίδασ ι του 

κόςμου. Θ δικι μασ ιςτορία είναι μζροσ αυτοφ του πλαιςίου. Κάνοντασ ηουμ τθν 

βλζπουμε πιο κακαρά, ςυνεχίηει όμωσ να κακορίηεται από το πλαίςιο. Ηοφμε ςτθν 

εποχι μασ και θ εποχι μάσ επθρεάηει, μασ διαμορφϊνει. Κι εμείσ, με τθ ςειρά μασ, 

τθν επθρεάηουμε. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ, γραπτισ ζκφραςθσ και ψθφιακοφ γραμματιςμοφ 

1. Προςδιορίηουμε γεγονότα-ςτακμοφσ τθσ ηωισ μασ. Αναηθτοφμε ςτο διαδίκτυο ςθμαντικά 

γεγονότα που ςθμάδεψαν τθν ιςτορία του χωριοφ μασ, τθσ πόλθσ μασ, τθσ χϊρασ μασ ι του 

κόςμου, τα οποία ςυμπίπτουν με τα γεγονότα-ςτακμοφσ τθσ δικισ μασ ηωισ. Για 

παράδειγμα: «Τθν θμζρα που εγϊ γεννιόμουν, ςτισ 27 Ιανουαρίου 2010, κυκλοφόρθςε το 
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πολυαναμενόμενο iPad τθσ Apple. Βαφτίςτθκα ςτισ 11 Ιουλίου τθσ ίδιασ χρονιάσ, θμζρα που 

ςυνζπεςε με τθ νίκθ τθσ Ιςπανίασ ςτο Μουντιάλ …». Αποκθκεφουμε και ςχετικζσ 

φωτογραφίεσ, επειδι κα μασ χρειαςτοφν αργότερα (20ϋ).  

2. Γράφουμε τθν ιςτορία μασ ι τθν ιςτορία τθσ οικογζνειάσ μασ ςε τρεισ ςτιλεσ: ςτθν πρϊτθ 

θ θμερομθνία ι θ χρονιά, ςτθ δεφτερθ θ δικι μασ ιςτορία και ςτθν τρίτθ θ «μεγάλθ» ιςτορία 

(15ϋ).  

3. Διακζτουμε 3ϋ για να ςκεφτοφμε τον εαυτό μασ και τθν ιςτορία μασ ωσ μζροσ τθσ ιςτορίασ 

του κόςμου (αναςτοχαςμόσ και αποφόρτιςθ). 

 

 

Πεσ το μ’ ζνα τραγοφδι 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Σε ςχζςθ με τισ δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, το 5ο εργαςτιριο ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια 

τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ (ςυναντϊντασ ζτςι τισ 4Cs δεξιότθτεσ). Οι 

μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να γνωρίςουν ποικίλα μουςικά ιδιϊματα.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να εκφράηονται προφορικά με τρόπο ακριβι και ςυνεκτικό.  

  Να αποδίδουν νοιματα με εικόνεσ.  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ μουςικισ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ και για 

τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ ομαδικότθτασ και οπτικοφ γραμματιςμοφ 

1. Στον τοίχο τθσ e-me ζχουμε εκ των προτζρων γράψει ςε ανάρτθςθ τον τίτλο του 

αγαπθμζνου μασ τραγουδιοφ. Γράφουμε, επίςθσ, δυο λόγια γι’ αυτό, εςτιάηοντασ ςε ςτοιχεία 

όπωσ: - Πϊσ είναι θ μουςικι του; - Τι λζνε τα λόγια του; - Ποια διάκεςθ δθμιουργεί; κ.λπ.. 

Δίνουμε ζτςι τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριζσ μασ να αναηθτιςουν και να 

ακοφςουν το τραγοφδι, εάν το επικυμοφν. 2. Στθν τάξθ, εξθγοφμε προφορικά γιατί διαλζξαμε 

αυτό το τραγοφδι. Τι ςθμαίνει για μασ; Το ζχουμε μιπωσ ςυνδζςει με κάποιο γεγονόσ τθσ 

ηωισ μασ (15ϋ);  

3. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα επιλζγει το τραγοφδι ενόσ μζλουσ τθσ και το 

οπτικοποιεί ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του. Διαπραγματευόμαςτε το νόθμα του τραγουδιοφ 

και τισ επιλογζσ των εικόνων. Μποροφμε να ηωγραφίςουμε οι ίδιοι/εσ τισ εικόνεσ ι 

μποροφμε να τισ βροφμε ςτο διαδίκτυο. Μποροφμε, επίςθσ, να χρθςιμοποιιςουμε κάποια 

ψθφιακά εργαλεία οπτικοποίθςθσ (π.χ., εργαλεία δθμιουργίασ ςυννεφόλεξων, ψθφιακϊν 

βιβλίων, αφίςασ κ.λπ.) (25ϋ).  

4. Διακζτουμε 3ϋ λεπτά για ναςκεφτοφμε τθ ςθμαςία που παίηει θ μουςικι ςτθ δικι μασ ηωι 

(αναςτοχαςμόσ και αποφόρτιςθ). 
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Οι ιρωζσ μου από χαρτί 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Το εργαςτιριο βαςίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι ο/θ αναγνϊςτθσ/ςτρια, διαβάηοντασ ζνα 

λογοτεχνικό κείμενο, προςλαμβάνει τον ιρωα, τον αξιολογεί και τον αποδζχεται ι όχι, 

ανάλογα με το προςωπικό του πολιτιςμικό και αξιακό ςφςτθμα. Ζτςι, ο ιρωασ, που είναι ζνα 

καταςκεφαςμα από λζξεισ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ανάγνωςθσ, μετά από αυτιν παίρνει ςάρκα 

και οςτά, κακϊσ ο/θ αναγνϊςτθσ/ςτρια λαμβάνει, διαδοχικά ι εναλλακτικά, κζςεισ 

ταφτιςθσ, απόςταςθσ, κριτικισ ι απόρριψθσ, απολαμβάνοντασ, γνωρίηοντασ τον εαυτό 

του/τθσ και διαμορφϊνοντασ τθν ταυτότθτά του/τθσ μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία (γίνεται 

ο/θ ίδιοσ/α ο ιρωασπρωταγωνιςτισ τθσ δικισ του/τθσ ηωισ). Γιϋ αυτό. είναι ςθμαντικό οι 

μακθτζσ/τριεσ να μθν περιγράψουν απλϊσ ζναν λογοτεχνικό χαρακτιρα, αλλά να εξθγιςουν 

τθν προτίμθςι τουσ, δίνοντασ ζναν προςωπικό τόνο ςτθν αφιγθςι τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ 

κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να αναγνωρίςουν τα διακζςιμα μζςα για τθν παρουςίαςθ ενόσ λογοτεχνικοφ ιρωα. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να οργανϊνουν τθν παρουςίαςθ ενόσ λογοτεχνικοφ ιρωα, βαςιςμζνθ ςε δφο άξονεσ: 

εξωτερικι περιγραφι -αξιακόσ κϊδικασ.  

  Να οργανϊνουν τισ ερωτιςεισ μιασ ςυνζντευξθσ.  

  Να απαντοφν με ετοιμότθτα ςτισ λεκτικζσ προκλιςεισ. 

 Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ Λογοτεχνίασ ωσ βιωματικισ εμπειρίασ. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ ομαδικότθτασ και προφορικοφ γραμματιςμοφ 

1. Επιλζγουμε ζναν αγαπθμζνο λογοτεχνικό χαρακτιρα και τον ςυςτινουμε ςφντομα 

ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριζσ μασ κεωρϊντασ ότι αυτοί δεν ζχουν διαβάςει το βιβλίο. 

Αποφαςίηουμε ποιεσ λζξεισ κα χρθςιμοποιιςουμε για να τον περιγράψουμε και 

προςπακοφμε να δείξουμε γιατί τον διαλζξαμε (μασ κυμίηει κάτι που ςχετίηεται με εμάσ; μασ 

χάριςε το βιβλίο ο αγαπθμζνοσ μασ ξάδελφοσ; ςυνδζςαμε τθν ανάγνωςθ του βιβλίου με 

κάποιο ςθμαντικό γεγονόσ τθσ ηωισ μασ (15ϋ);  

2. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ και παίηουμε το παιχνίδι τθσ ανακριτικισ καρζκλασ. Κάκε ομάδα 

ετοιμάηει ερωτιςεισ όπωσ οι παρακάτω (15ϋ) και τισ υποβάλλει ςε ςτον/ςτθ μακθτι/τρια 

που κάκεται ςτθν ανακριτικι καρζκλα (15ϋ): - Πϊσ μοιάηει ο χαρακτιρασ; - Πϊσ κα 

περιζγραφεσ τθν προςωπικότθτά του; - Ποιεσ είναι οι πιο ενδιαφζρουςεσ ςκζψεισ του; - Ποια 

είναι τα ςυναιςκιματά του; - Ποιο είναι το πιο ςθμαντικό πράγμαπου λζει; - Ποια είναι θ πιο 

ςπουδαία πράξθ του; - Πϊσ είναι οι ςχζςεισ του με τουσ άλλουσ; - Τι ςου αρζςει περιςςότερο 

ςε αυτόν; - Τι δεν ςου αρζςει; - Τι ςου κυμίηει και γιατί; κ.λπ.. Ο ανακρινόμενοσ πρζπει να 

απαντιςει με ετοιμότθτα και ψυχραιμία. 
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Βάηω ςτόχουσ και προχωρϊ - Αξιολόγθςθ 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Το τελευταίο εργαςτιριο είναι αφιερωμζνο ςτθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ και ςτθν 

αυτο-αξιολόγθςθ των μακθτϊν/τριϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι 

μακθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  

Α. Σε επίπεδο γνϊςεων  

 Να κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο αναςτοχαςμόσ, θ 

αξιολόγθςθ και θ αυτο-αξιολόγθςθ.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Να οργανϊνουν τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ με τρόπο αποτελεςματικό, ςτοχεφοντασ 

ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ λογικοφ και τεκμθριωμζνου επιχειριματοσ βάςει ςαφϊν και 

προςδιορίςιμων κριτθρίων, αρχϊν ι αξιϊν και/ι αδιάςειςτων ςτοιχείων. 

 Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν  

 Να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ τθσ ανακεϊρθςθσ των απόψεϊν τουσ. 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

Δραςτθριότθτεσ αυτο-αξιολόγθςθσ 

1. Με ςυντομία (υπό μορφι bullets) καταγράφουμε ατομικά τισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ που κεωροφμε ςθμαντικζσ και μασ άρεςαν ιδιαιτζρωσ (5ϋ). 

 2. Με ςυντομία (υπό μορφι bullets) καταγράφουμε όςα μάκαμε από το πρόγραμμα για τον 

εαυτό μασ και για τουσ άλλουσ (5ϋ).  

3. Αξιολογοφμε από το 1-3 τθ δικι μασ ςυνειςφορά ςτο πρόγραμμα (5ϋ): - Υλοποιιςαμε όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ μασ; - Ιμαςτε ςυνεργάςιμοι ςτο πλαίςιο των ομάδων μασ; - Προςφζραμε 

νζεσ ιδζεσ; - Συμμετείχαμε ςτθ ςυηιτθςθ; - Συμπεριφερκικαμε με ευγζνεια ςτουσ άλλουσ; - 

Ανακεωριςαμε κάποιεσ από τισ αρχικζσ απόψεισ μασ;  

4. Αξιολογοφμε από το 1-3 τθ λειτουργία των ομάδων (5ϋ): - Ολοκλθρϊκθκαν οι αποςτολζσ 

που μασ ανατζκθκαν; - Ιταν το κλίμα υποςτθρικτικό; - Ακοφςτθκαν και αξιοποιικθκαν οι 

απόψεισ όλων; - Ζγινε θ ανάκεςθ των εργαςιϊν εντόσ τθσ ομάδασ με βάςθ τισ προτιμιςεισ 

και τα ενδιαφζροντα των μελϊν τθσ; 

5. Με ςυντομία (υπό μορφι bullets) καταγράφουμε τισ δυςκολίεσ και τισ λφςεισ που 

βρικαμε για να τισ αντιμετωπίςουμε (5ϋ). 6. Γράφουμε κακζνασ/μία, μζςα ςε ζναν μεγάλο 

κφκλο, ςτον πίνακα, μια λζξθ ι φράςθ που κατά τθ γνϊμθ μασ χαρακτθρίηει το πρόγραμμα 

(5ϋ). 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδζςεισ /Βιβλιογραφία 
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Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ αφθγιςεισ ηωισ εδϊ: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_vie.  

Για τθ μζκοδο παρατιρθςθσ ζργων τζχνθσ ArtfulThinking εδϊ: 

https://pz.harvard.edu/projects/artful-thinking.  

Ειδικότερα για τισ ρουτίνεσ εδϊ:  

https://pz.harvard.edu/thinking-routines.  

Για τθν κριτικι ςκζψθ και τθν τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ εδϊ: 

http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/82_karela.pdf.  

Για τθ δθμιουργικι γραφι εδϊ:  

http://archeia.moec.gov.cy/sd/540/dimiourgiki_grafi_odigies_plefseos.pdf. 
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