
 

 

Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων
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Δεξιότητες στόχευσης 
του εργαστηρίου 

Δεξιότητες Ζωής
Διαμεσολάβησης και Κοινωνικής 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το 1ο εργαστήριο στοχεύει στην προσωπική ενδυνάμωση και στην καλλιέργεια του 

σεβασμού για τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων 

 Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της προφορικής αφήγησης.

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να αφηγούνται προφορικά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες του σχολικού πλαισίου.

 Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων προσέχοντας τον τρόπο με 

τον οποίο αυτοί αντιδρούν στην ίδια κατάσταση.

 Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τρόπο «αποστασιοποιημένο».

 Να ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες με άνεση, αλλά και με διακριτικότητα 

και σεβασμό.  

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών

 Να εκτιμήσουν την αξία του προσωπικού αναστοχασμού.

 Να εκτιμήσουν την αξία των κοινών 

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες γνωριμίας, ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού

1. Συστηνόμαστε ή ξανα-συστηνόμαστε προφορικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα γεγονότα 

της προσωπικής μας ιστορίας. Επιλέγουμε να εστιάσουμε σε πράγματα όπως: 

πιο ενδιαφέρον ταξίδι μας. - Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που λάβαμε. 

σημαντικότερος άνθρωπος που γνωρίσαμε. 

περιπέτεια που ζήσαμε κ.λπ. (10΄).

 

 

Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων
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Υποθεματική Συμπερίληψη: 

Αλληλοσεβασμός, 
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Δεξιότητες Ζωής (Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής &
Διαμεσολάβησης και Κοινωνικής Ενσυναίσθησης

 

Ας συστηθούμε 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

εργαστήριο στοχεύει στην προσωπική ενδυνάμωση και στην καλλιέργεια του 

σεβασμού για τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:

Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της προφορικής αφήγησης. 

Να αφηγούνται προφορικά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες του σχολικού πλαισίου. 

Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων προσέχοντας τον τρόπο με 

τον οποίο αυτοί αντιδρούν στην ίδια κατάσταση. 

συναισθήματά τους με τρόπο «αποστασιοποιημένο».

Να ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες με άνεση, αλλά και με διακριτικότητα 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

Να εκτιμήσουν την αξία του προσωπικού αναστοχασμού. 

Να εκτιμήσουν την αξία των κοινών χαρακτηριστικών εντός της ετερογένειας.

 

Δραστηριότητες γνωριμίας, ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού

συστηνόμαστε προφορικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα γεγονότα 

Επιλέγουμε να εστιάσουμε σε πράγματα όπως: 

Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που λάβαμε. 

σημαντικότερος άνθρωπος που γνωρίσαμε. - Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ή η πιο αστεία 

(10΄). 
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Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 

Συμπερίληψη:  

Αλληλοσεβασμός,  

Διαφορετικότητα 

(Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής &Δεξιότητες 
Ενσυναίσθησης 

εργαστήριο στοχεύει στην προσωπική ενδυνάμωση και στην καλλιέργεια του 

σεβασμού για τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Να αφηγούνται προφορικά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας υπόψη τις 

Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων προσέχοντας τον τρόπο με 

συναισθήματά τους με τρόπο «αποστασιοποιημένο». 

Να ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες με άνεση, αλλά και με διακριτικότητα 

χαρακτηριστικών εντός της ετερογένειας. 

Δραστηριότητες γνωριμίας, ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού 

συστηνόμαστε προφορικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα γεγονότα 

Επιλέγουμε να εστιάσουμε σε πράγματα όπως: - Ποιο είναι το 

Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που λάβαμε. - Ποιος είναι ο 

Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ή η πιο αστεία 



 

 

 2. Παίζουμε σκυταλοδρομία συναισθημάτων. Εστιάζουμε στα συναισθήματά μας. Αρχίζουμε 

τις προτάσεις μας με φράσεις όπως: με θύμωσε ..., με φόβισε …, με έκανε να γελάσω ..., 

ένιωσα ανία ... Δίνουμε τον λόγο διαδοχικά σε όλους/ες και ζητούμε ο/η επόμενος/η να

αρχίσει με αυτό το συναίσθημα στο οποίο τελείωσε ο/η προηγούμενος/η (10΄).

 3. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες και βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία: μήπως όλοι/ες 

φοβόμαστε το αυριανό διαγώνισμα; Μήπως όλοι/ες γελάσαμε με την ίδια σειρά κινούμενων 

σχεδίων που είδαμε; Παρουσιάζουμε τα πορίσματά μας στην Ολομέλεια (20΄). 

4. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας καιγια τους άλλους 

(αναστοχασμός και αποφόρτιση).

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στοχεύοντας στις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 2ο εργαστήριο καλλιεργεί κυρίως την 

επίγνωση του εαυτού και την ενσυναίσθηση. Οι μαθητές/τριες χρειάζεται να αντιληφθούν 

ότι αυτό που είναι τούτη τη στιγμή ριζώνει στο παρελθόν και επηρεάζει το μέλλον. Απ

έτσι ψυχική ανθεκτικότητα και είναι έτοιμοι/ες να αντιμετωπίσουν όποιες δυσκολίες 

ενδεχομένως παρουσιαστούν, γνωρίζοντας, επιπλέον, ότι δεν είναι μόνοι/ες τους, αλλά 

περιβάλλονται από ανθρώπους που τους/τις αγαπούν και τους/τις υποστηρίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε ή/και χαρακτηρίζουμε ένα 

πρόσωπο.  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να αφηγούνται προφορικά και γραπτά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες του σχολικού πλαισίου. 

  Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων και να έχουν επίγνωση 

των συναισθημάτων, των αισθημάτων και των αναγκών τους. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο η οπτική τους για τον κόσμο εξαρτάται από 

τους προσωπικούς δεσμούς και τις εμπειρίες τους. 

  Να εκτιμήσουν την αξία των σημαντικών άλλων στη ζωή τους.

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες γνωριμίας και δημιουργικής γραφής

1. Συστήνουμε προφορικά την οικογένειά μας. Λέμε λίγα λόγια για καθέναν/μία από 

αυτούς/ές (τους/τις περιγράφουμε εξωτερικά, μιλάμε για τον χαρακτήρα τους και για τη 

σχέση τους μαζί μας) (15΄).  

2. Αφηγούμαστε γραπτά (με όποιον τρόπο θέλουμε: σοβαρό, χιουμοριστικό κ.λπ.) μια 

σύντομη ιστορία -όχι περισσότερες από 10 σειρές

 

 

2. Παίζουμε σκυταλοδρομία συναισθημάτων. Εστιάζουμε στα συναισθήματά μας. Αρχίζουμε 

τις προτάσεις μας με φράσεις όπως: με θύμωσε ..., με φόβισε …, με έκανε να γελάσω ..., 

ένιωσα ανία ... Δίνουμε τον λόγο διαδοχικά σε όλους/ες και ζητούμε ο/η επόμενος/η να

αρχίσει με αυτό το συναίσθημα στο οποίο τελείωσε ο/η προηγούμενος/η (10΄).

3. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες και βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία: μήπως όλοι/ες 

φοβόμαστε το αυριανό διαγώνισμα; Μήπως όλοι/ες γελάσαμε με την ίδια σειρά κινούμενων 

είδαμε; Παρουσιάζουμε τα πορίσματά μας στην Ολομέλεια (20΄). 

4. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας καιγια τους άλλους 

(αναστοχασμός και αποφόρτιση). 

 

Η οικογένειά μας κι εμείς 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Στοχεύοντας στις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 2ο εργαστήριο καλλιεργεί κυρίως την 

επίγνωση του εαυτού και την ενσυναίσθηση. Οι μαθητές/τριες χρειάζεται να αντιληφθούν 

ότι αυτό που είναι τούτη τη στιγμή ριζώνει στο παρελθόν και επηρεάζει το μέλλον. Απ

έτσι ψυχική ανθεκτικότητα και είναι έτοιμοι/ες να αντιμετωπίσουν όποιες δυσκολίες 

ενδεχομένως παρουσιαστούν, γνωρίζοντας, επιπλέον, ότι δεν είναι μόνοι/ες τους, αλλά 

περιβάλλονται από ανθρώπους που τους/τις αγαπούν και τους/τις υποστηρίζουν. Πιο 

κεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:  

Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε ή/και χαρακτηρίζουμε ένα 

Να αφηγούνται προφορικά και γραπτά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνθήκες του σχολικού πλαισίου.  

Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων και να έχουν επίγνωση 

των συναισθημάτων, των αισθημάτων και των αναγκών τους.  

πίπεδο στάσεων και αξιών  

Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο η οπτική τους για τον κόσμο εξαρτάται από 

προσωπικούς δεσμούς και τις εμπειρίες τους.  

Να εκτιμήσουν την αξία των σημαντικών άλλων στη ζωή τους. 

 

Δραστηριότητες γνωριμίας και δημιουργικής γραφής 

1. Συστήνουμε προφορικά την οικογένειά μας. Λέμε λίγα λόγια για καθέναν/μία από 

αυτούς/ές (τους/τις περιγράφουμε εξωτερικά, μιλάμε για τον χαρακτήρα τους και για τη 

ε γραπτά (με όποιον τρόπο θέλουμε: σοβαρό, χιουμοριστικό κ.λπ.) μια 

όχι περισσότερες από 10 σειρές- ανθρώπων του στενού ή του ευρύτερου 

2 

2 

2. Παίζουμε σκυταλοδρομία συναισθημάτων. Εστιάζουμε στα συναισθήματά μας. Αρχίζουμε 

τις προτάσεις μας με φράσεις όπως: με θύμωσε ..., με φόβισε …, με έκανε να γελάσω ..., 

ένιωσα ανία ... Δίνουμε τον λόγο διαδοχικά σε όλους/ες και ζητούμε ο/η επόμενος/η να 

αρχίσει με αυτό το συναίσθημα στο οποίο τελείωσε ο/η προηγούμενος/η (10΄). 

3. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες και βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία: μήπως όλοι/ες 

φοβόμαστε το αυριανό διαγώνισμα; Μήπως όλοι/ες γελάσαμε με την ίδια σειρά κινούμενων 

είδαμε; Παρουσιάζουμε τα πορίσματά μας στην Ολομέλεια (20΄).  

4. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας καιγια τους άλλους 

Στοχεύοντας στις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 2ο εργαστήριο καλλιεργεί κυρίως την 

επίγνωση του εαυτού και την ενσυναίσθηση. Οι μαθητές/τριες χρειάζεται να αντιληφθούν 

ότι αυτό που είναι τούτη τη στιγμή ριζώνει στο παρελθόν και επηρεάζει το μέλλον. Αποκτούν 

έτσι ψυχική ανθεκτικότητα και είναι έτοιμοι/ες να αντιμετωπίσουν όποιες δυσκολίες 

ενδεχομένως παρουσιαστούν, γνωρίζοντας, επιπλέον, ότι δεν είναι μόνοι/ες τους, αλλά 

περιβάλλονται από ανθρώπους που τους/τις αγαπούν και τους/τις υποστηρίζουν. Πιο 

Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε ή/και χαρακτηρίζουμε ένα 

Να αφηγούνται προφορικά και γραπτά με συνοχή και ακρίβεια και λαμβάνοντας 

Να παρακολουθούν ενεργητικά τις αφηγήσεις των άλλων και να έχουν επίγνωση 

Να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο η οπτική τους για τον κόσμο εξαρτάται από 

 

1. Συστήνουμε προφορικά την οικογένειά μας. Λέμε λίγα λόγια για καθέναν/μία από 

αυτούς/ές (τους/τις περιγράφουμε εξωτερικά, μιλάμε για τον χαρακτήρα τους και για τη 

ε γραπτά (με όποιον τρόπο θέλουμε: σοβαρό, χιουμοριστικό κ.λπ.) μια 

ανθρώπων του στενού ή του ευρύτερου 



 

 

περιβάλλοντός μας. Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάποιο ξεχωριστό γεγονός για μας ή 

για εκείνους (10’). Παρουσιάζουμε την ιστορία μας και ακούμε τις ιστορίες των άλλων χωρίς 

να τις σχολιάζουμε (15΄). Αν κάποιος/α δεν θέλει να γράψει την ιστορία του/της, μπορεί να 

την παραστήσει με παντομίμα, ενώ οι υπόλοιποι/ες θα πρέπει να την μαντέψουν. 

3. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας και για τους 

άλλους (αναστοχασμός και αποφόρτιση).Φεύγουμε από το εγώ και εντάσσουμε στην 

αφήγησή μας τα σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στο στενό ή/και στο ευρύτερο περιβάλλον 

μας. Όλα τα πρόσωπα που, με το

ταυτότητάς μας. 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φωτογραφίες είναι μνήμη και υπενθυμίζουν σε όλους/ες μας σημαντικές στιγμές και 

σημαντικά πρόσωπα, που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας. Στο 3ο εργαστήριο, οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν δημιουργικά με τους 

άλλους. Οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να αναγνωρίζουν τη διαφορά πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης. 

 Να αναγνωρίσουν κάποια από τα μοτίβα σκέψης της τεχνικής 

προσέγγιση έργων τέχνης. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να εφαρμόσουν κάποια από τα μοτίβα σκέψης της τεχνικής 

προσέγγιση έργων τέχνης. 

  Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε σχέση με την προσωπική ιστορία των άλλων. 

  Να αντιδρούν δημιουργικά και με κριτική σκέψη σε έν

  Να καλλιεργήσουν τη δεκτικότητα στην ετερότητα. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν την αξία της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρίου

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού

1. Δημιουργούμε στο πάτωμα της σχολικής αίθουσας ένα ψηφιδωτό ή ένα κολάζ από 

οικογενειακές φωτογραφίες που είχαμε ειδοποιηθεί να φέρουμε μαζί μας (5΄). 

2. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει μία φωτογραφία (όχι από τις 

φωτογραφίες των μελών της). Παρατηρούμε προσεκτικά τη φωτογραφία την οποία 

διαλέξαμε και συζητούμε γι’ αυτήν (20΄). 

3. Κρατάμε σημειώσεις και κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά στην Ολομέλεια (ή, εάν ο 

χρόνος δεν επαρκεί, ανεβάζει στον τοίχο της 

φωτογραφία (15΄). Εάν κάποια ομάδα το επιθυμεί μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της 

φωτογραφίας δημιουργώντας ένα θεατρικό δρώμενο. Το ψηφιδωτό ή το κολάζ που 

 

 

περιβάλλοντός μας. Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάποιο ξεχωριστό γεγονός για μας ή 

Παρουσιάζουμε την ιστορία μας και ακούμε τις ιστορίες των άλλων χωρίς 

να τις σχολιάζουμε (15΄). Αν κάποιος/α δεν θέλει να γράψει την ιστορία του/της, μπορεί να 

την παραστήσει με παντομίμα, ενώ οι υπόλοιποι/ες θα πρέπει να την μαντέψουν. 

ια να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας και για τους 

άλλους (αναστοχασμός και αποφόρτιση).Φεύγουμε από το εγώ και εντάσσουμε στην 

αφήγησή μας τα σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στο στενό ή/και στο ευρύτερο περιβάλλον 

μας. Όλα τα πρόσωπα που, με τον τρόπο του το καθένα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 

 

Μια φωτογραφία αφηγείται 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι φωτογραφίες είναι μνήμη και υπενθυμίζουν σε όλους/ες μας σημαντικές στιγμές και 

σημαντικά πρόσωπα, που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας. Στο 3ο εργαστήριο, οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν δημιουργικά με τους 

μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:  

Να αναγνωρίζουν τη διαφορά πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης. 

Να αναγνωρίσουν κάποια από τα μοτίβα σκέψης της τεχνικής ArtfulThinking

προσέγγιση έργων τέχνης.  

Να εφαρμόσουν κάποια από τα μοτίβα σκέψης της τεχνικής ArtfulThinking

προσέγγιση έργων τέχνης.  

Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε σχέση με την προσωπική ιστορία των άλλων. 

Να αντιδρούν δημιουργικά και με κριτική σκέψη σε ένα οπτικό ερέθισμα. 

Να καλλιεργήσουν τη δεκτικότητα στην ετερότητα.  

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών  

Να εκτιμήσουν την αξία της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρίου

 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού

1. Δημιουργούμε στο πάτωμα της σχολικής αίθουσας ένα ψηφιδωτό ή ένα κολάζ από 

οικογενειακές φωτογραφίες που είχαμε ειδοποιηθεί να φέρουμε μαζί μας (5΄). 

2. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει μία φωτογραφία (όχι από τις 

ν της). Παρατηρούμε προσεκτικά τη φωτογραφία την οποία 

διαλέξαμε και συζητούμε γι’ αυτήν (20΄).  

3. Κρατάμε σημειώσεις και κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά στην Ολομέλεια (ή, εάν ο 

χρόνος δεν επαρκεί, ανεβάζει στον τοίχο της e-me) την ιστορία που αφηγείται

φωτογραφία (15΄). Εάν κάποια ομάδα το επιθυμεί μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της 

φωτογραφίας δημιουργώντας ένα θεατρικό δρώμενο. Το ψηφιδωτό ή το κολάζ που 

3 

3 

περιβάλλοντός μας. Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάποιο ξεχωριστό γεγονός για μας ή 

Παρουσιάζουμε την ιστορία μας και ακούμε τις ιστορίες των άλλων χωρίς 

να τις σχολιάζουμε (15΄). Αν κάποιος/α δεν θέλει να γράψει την ιστορία του/της, μπορεί να 

την παραστήσει με παντομίμα, ενώ οι υπόλοιποι/ες θα πρέπει να την μαντέψουν.  

ια να σκεφτούμε τι μάθαμε ως τώρα για τον εαυτό μας και για τους 

άλλους (αναστοχασμός και αποφόρτιση).Φεύγουμε από το εγώ και εντάσσουμε στην 

αφήγησή μας τα σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στο στενό ή/και στο ευρύτερο περιβάλλον 

ν τρόπο του το καθένα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 

Οι φωτογραφίες είναι μνήμη και υπενθυμίζουν σε όλους/ες μας σημαντικές στιγμές και 

σημαντικά πρόσωπα, που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας. Στο 3ο εργαστήριο, οι 

μαθητές/τριες μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν δημιουργικά με τους 

Να αναγνωρίζουν τη διαφορά πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης.  

ArtfulThinking για την 

ArtfulThinking για την 

Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε σχέση με την προσωπική ιστορία των άλλων.  

α οπτικό ερέθισμα.  

Να εκτιμήσουν την αξία της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρίου 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού 

1. Δημιουργούμε στο πάτωμα της σχολικής αίθουσας ένα ψηφιδωτό ή ένα κολάζ από 

οικογενειακές φωτογραφίες που είχαμε ειδοποιηθεί να φέρουμε μαζί μας (5΄).  

2. Χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει μία φωτογραφία (όχι από τις 

ν της). Παρατηρούμε προσεκτικά τη φωτογραφία την οποία 

3. Κρατάμε σημειώσεις και κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά στην Ολομέλεια (ή, εάν ο 

) την ιστορία που αφηγείται η 

φωτογραφία (15΄). Εάν κάποια ομάδα το επιθυμεί μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της 

φωτογραφίας δημιουργώντας ένα θεατρικό δρώμενο. Το ψηφιδωτό ή το κολάζ που 



 

 

δημιουργείται μπορούμε να το φωτογραφήσουμε (εάν όλοι συμφωνούν). Όταν χρειαστεί να 

παρατηρήσουμε τη φωτογραφία, και πριν αφηγηθούμε την ιστορία της, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε (επιλεκτικά) ερωτήσεις από την τεχνική 

Μοτίβο 1: Διατύπωση ερωτήσεων και έρευνα 

Μοτίβο 2: Παρατήρηση και περιγραφή

Μοτίβο 3: Σύγκριση και διασύνδεση 

Μοτίβο 4: Διερεύνηση της πολυπλοκότητας 

Μοτίβο 5: Εξερεύνηση από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

Μοτίβο 6: Αιτιολόγηση 

 

Η μικρή ιστορία μέσα στη … μεγάλη

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Από τον εαυτό μας και την οικογένειά μας ανοιγόμαστε στον κόσμο. Στο πλαίσιο των 

δεξιοτήτων της κοινωνικής ζωής, εκτός από την αυτομέριμνα και τον σεβασμό προς τους 

άλλους, αναπτύσσεται και η επίγνωση της συμμετοχής και της πολιτειότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα από την πιο πρόσφατη ιστορία. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να αναπτύξουν διερευνητικές δεξιότητες. 

  Να οργανώνουν την παρουσίαση ενός συνόλου γεγονότων. 

  Να συνδέουν την προσωπική τους ιστορία με τη «μεγάλη» ιστορία. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν την αξία της μικρο

Φανταζόμαστε ότι βρισκόμαστε πίσω από τον φακό μιας κάμερας. Ο φακός ανοίγει 

και βλέπουμε το πλαίσιο. Όλα τα αντικείμενα φαίνονται μικρά. Κάνουμε ζουμ και 

εστιάζουμε σε ένα από αυτά. Το αντικείμενο φαίνεται μεγαλύτερο κι εμείς μπορούμε 

να παρατηρήσουμε όλες τι

Υπάρχει το πλαίσιο, μεγεγον

κόσμου. Η δική μας ιστορία είναι μέρος αυτού του πλαισίου. Κάνοντας ζουμ την 

βλέπουμε πιο καθαρά, συνεχίζει όμως να καθορίζεται από το πλαίσιο. Ζούμε στην 

εποχή μας και η εποχή μάς επηρεάζει, μας διαμορ

την επηρεάζουμε. 

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες διερεύνησης, γραπτής έκφρασης και ψηφιακού γραμματισμού

1. Προσδιορίζουμε γεγονότα-σταθμούς της ζωής μας. Αναζητούμε στο διαδίκτυο σημαντικά 

γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του χωριού μας, της πόλης μας, της χώρας μας ή του 

κόσμου, τα οποία συμπίπτουν με τα γεγονότα

παράδειγμα: «Την ημέρα που εγώ γεννιόμουν, στις 27 Ιανουαρίου 2010, κυκλοφόρησε το 

 

 

δημιουργείται μπορούμε να το φωτογραφήσουμε (εάν όλοι συμφωνούν). Όταν χρειαστεί να 

ε τη φωτογραφία, και πριν αφηγηθούμε την ιστορία της, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε (επιλεκτικά) ερωτήσεις από την τεχνική ArtfulThinking. 

Μοτίβο 1: Διατύπωση ερωτήσεων και έρευνα  

Μοτίβο 2: Παρατήρηση και περιγραφή 

Μοτίβο 3: Σύγκριση και διασύνδεση  

Μοτίβο 4: Διερεύνηση της πολυπλοκότητας  

Μοτίβο 5: Εξερεύνηση από διαφορετικές οπτικές γωνίες  

 

Η μικρή ιστορία μέσα στη … μεγάλη 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Από τον εαυτό μας και την οικογένειά μας ανοιγόμαστε στον κόσμο. Στο πλαίσιο των 

δεξιοτήτων της κοινωνικής ζωής, εκτός από την αυτομέριμνα και τον σεβασμό προς τους 

άλλους, αναπτύσσεται και η επίγνωση της συμμετοχής και της πολιτειότητας. Πιο 

οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:  

Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα από την πιο πρόσφατη ιστορία. 

Να αναπτύξουν διερευνητικές δεξιότητες.  

Να οργανώνουν την παρουσίαση ενός συνόλου γεγονότων.  

Να συνδέουν την προσωπική τους ιστορία με τη «μεγάλη» ιστορία. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών  

Να εκτιμήσουν την αξία της μικρο-ιστορίας ως ιστορικής προσέγγισης. 

Φανταζόμαστε ότι βρισκόμαστε πίσω από τον φακό μιας κάμερας. Ο φακός ανοίγει 

το πλαίσιο. Όλα τα αντικείμενα φαίνονται μικρά. Κάνουμε ζουμ και 

εστιάζουμε σε ένα από αυτά. Το αντικείμενο φαίνεται μεγαλύτερο κι εμείς μπορούμε 

να παρατηρήσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Κάπως έτσι γίνεται και με την ιστορία μας. 

Υπάρχει το πλαίσιο, μεγεγονότα του χωριού μας, της πόλης μας, της πατρίδας ή του 

κόσμου. Η δική μας ιστορία είναι μέρος αυτού του πλαισίου. Κάνοντας ζουμ την 

βλέπουμε πιο καθαρά, συνεχίζει όμως να καθορίζεται από το πλαίσιο. Ζούμε στην 

εποχή μας και η εποχή μάς επηρεάζει, μας διαμορφώνει. Κι εμείς, με τη σειρά μας, 

 

Δραστηριότητες διερεύνησης, γραπτής έκφρασης και ψηφιακού γραμματισμού

σταθμούς της ζωής μας. Αναζητούμε στο διαδίκτυο σημαντικά 

γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του χωριού μας, της πόλης μας, της χώρας μας ή του 

κόσμου, τα οποία συμπίπτουν με τα γεγονότα-σταθμούς της δικής μας ζωής. Για 

α: «Την ημέρα που εγώ γεννιόμουν, στις 27 Ιανουαρίου 2010, κυκλοφόρησε το 

4 

4 

δημιουργείται μπορούμε να το φωτογραφήσουμε (εάν όλοι συμφωνούν). Όταν χρειαστεί να 

ε τη φωτογραφία, και πριν αφηγηθούμε την ιστορία της, μπορούμε να 

.  

Από τον εαυτό μας και την οικογένειά μας ανοιγόμαστε στον κόσμο. Στο πλαίσιο των 

δεξιοτήτων της κοινωνικής ζωής, εκτός από την αυτομέριμνα και τον σεβασμό προς τους 

άλλους, αναπτύσσεται και η επίγνωση της συμμετοχής και της πολιτειότητας. Πιο 

Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα από την πιο πρόσφατη ιστορία.  

Να συνδέουν την προσωπική τους ιστορία με τη «μεγάλη» ιστορία.  

ιστορίας ως ιστορικής προσέγγισης. 

Φανταζόμαστε ότι βρισκόμαστε πίσω από τον φακό μιας κάμερας. Ο φακός ανοίγει 

το πλαίσιο. Όλα τα αντικείμενα φαίνονται μικρά. Κάνουμε ζουμ και 

εστιάζουμε σε ένα από αυτά. Το αντικείμενο φαίνεται μεγαλύτερο κι εμείς μπορούμε 

γίνεται και με την ιστορία μας. 

ότα του χωριού μας, της πόλης μας, της πατρίδας ή του 

κόσμου. Η δική μας ιστορία είναι μέρος αυτού του πλαισίου. Κάνοντας ζουμ την 

βλέπουμε πιο καθαρά, συνεχίζει όμως να καθορίζεται από το πλαίσιο. Ζούμε στην 

Κι εμείς, με τη σειρά μας, 

Δραστηριότητες διερεύνησης, γραπτής έκφρασης και ψηφιακού γραμματισμού 

σταθμούς της ζωής μας. Αναζητούμε στο διαδίκτυο σημαντικά 

γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του χωριού μας, της πόλης μας, της χώρας μας ή του 

σταθμούς της δικής μας ζωής. Για 

α: «Την ημέρα που εγώ γεννιόμουν, στις 27 Ιανουαρίου 2010, κυκλοφόρησε το 



 

 

πολυαναμενόμενο iPad της Apple. Βαφτίστηκα στις 11 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, ημέρα που 

συνέπεσε με τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ …». Αποθηκεύουμε και σχετικές 

φωτογραφίες, επειδή θα μας χρειαστούν αργότερα (20΄). 

2. Γράφουμε την ιστορία μας ή την ιστορία της οικογένειάς μας σε τρεις στήλες: στην πρώτη 

η ημερομηνία ή η χρονιά, στη δεύτερη η δική μας ιστορία και στην τρίτη η «μεγάλη» ιστορία 

(15΄).  

3. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτού

του κόσμου (αναστοχασμός και αποφόρτιση).

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σε σχέση με τις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 5ο εργαστήριο στοχεύει στην καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης (συναντώντας έτσι τις 

μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να γνωρίσουν ποικίλα μουσικά ιδιώματα. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να εκφράζονται προφορικά με τρόπο ακριβή και συνεκτικό. 

  Να αποδίδουν νοήματα με εικόνες. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν την αξία της μουσικής για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και για 

την προσωπική τους εξέλιξη.

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού

1. Στον τοίχο της e-me έχουμε εκ των προτέρων γράψει σε ανάρτηση τον τίτλο του 

αγαπημένου μας τραγουδιού. Γράφουμε, επίσης, δυο λόγια γι’ αυτό, εστιάζοντας σε στοιχεία 

όπως: - Πώς είναι η μουσική του; 

Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στους/στις συμμαθητές/τριές μας να αναζητήσουν και να 

ακούσουν το τραγούδι, εάν το επιθυμούν. 2. Στην τάξη, εξηγούμε προφορικά γιατί διαλέξαμε 

αυτό το τραγούδι. Τι σημαίνει για μας; Το έχουμε μήπως συνδέσει με κάποιο γεγονός της 

ζωής μας (15΄);  

3. Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει το τραγούδι ενός μέλους της και το 

οπτικοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Διαπραγματευόμαστε το νόημα του τραγουδιού 

και τις επιλογές των εικόνων. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε οι ίδιοι/ες τις εικόνες ή 

μπορούμε να τις βρούμε στο διαδίκτυο. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε κάποια 

ψηφιακά εργαλεία οπτικοποίησης (π.χ., εργαλεία δημιουργίας συννεφόλεξων, ψηφιακών 

βιβλίων, αφίσας κ.λπ.) (25΄).  

4. Διαθέτουμε 3΄ λεπτά για νασκεφτούμε τη σημασία που παίζει η μουσική

(αναστοχασμός και αποφόρτιση).

 

 

πολυαναμενόμενο iPad της Apple. Βαφτίστηκα στις 11 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, ημέρα που 

συνέπεσε με τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ …». Αποθηκεύουμε και σχετικές 

ή θα μας χρειαστούν αργότερα (20΄).  

2. Γράφουμε την ιστορία μας ή την ιστορία της οικογένειάς μας σε τρεις στήλες: στην πρώτη 

η ημερομηνία ή η χρονιά, στη δεύτερη η δική μας ιστορία και στην τρίτη η «μεγάλη» ιστορία 

3. Διαθέτουμε 3΄ για να σκεφτούμε τον εαυτό μας και την ιστορία μας ως μέρος της ιστορίας 

του κόσμου (αναστοχασμός και αποφόρτιση). 

 

Πες το μ’ ένα τραγούδι 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε σχέση με τις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 5ο εργαστήριο στοχεύει στην καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης (συναντώντας έτσι τις 4

μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:  

Να γνωρίσουν ποικίλα μουσικά ιδιώματα.  

Να εκφράζονται προφορικά με τρόπο ακριβή και συνεκτικό.  

Να αποδίδουν νοήματα με εικόνες.  

και αξιών  

Να εκτιμήσουν την αξία της μουσικής για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και για 

την προσωπική τους εξέλιξη. 

 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού

έχουμε εκ των προτέρων γράψει σε ανάρτηση τον τίτλο του 

αγαπημένου μας τραγουδιού. Γράφουμε, επίσης, δυο λόγια γι’ αυτό, εστιάζοντας σε στοιχεία 

Πώς είναι η μουσική του; - Τι λένε τα λόγια του; - Ποια διάθεση δημιουργεί; κ.λπ.. 

ατότητα στους/στις συμμαθητές/τριές μας να αναζητήσουν και να 

ακούσουν το τραγούδι, εάν το επιθυμούν. 2. Στην τάξη, εξηγούμε προφορικά γιατί διαλέξαμε 

αυτό το τραγούδι. Τι σημαίνει για μας; Το έχουμε μήπως συνδέσει με κάποιο γεγονός της 

Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει το τραγούδι ενός μέλους της και το 

οπτικοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Διαπραγματευόμαστε το νόημα του τραγουδιού 

και τις επιλογές των εικόνων. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε οι ίδιοι/ες τις εικόνες ή 

α τις βρούμε στο διαδίκτυο. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε κάποια 

ψηφιακά εργαλεία οπτικοποίησης (π.χ., εργαλεία δημιουργίας συννεφόλεξων, ψηφιακών 

4. Διαθέτουμε 3΄ λεπτά για νασκεφτούμε τη σημασία που παίζει η μουσική

(αναστοχασμός και αποφόρτιση). 
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πολυαναμενόμενο iPad της Apple. Βαφτίστηκα στις 11 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, ημέρα που 

συνέπεσε με τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ …». Αποθηκεύουμε και σχετικές 

2. Γράφουμε την ιστορία μας ή την ιστορία της οικογένειάς μας σε τρεις στήλες: στην πρώτη 

η ημερομηνία ή η χρονιά, στη δεύτερη η δική μας ιστορία και στην τρίτη η «μεγάλη» ιστορία 

με τον εαυτό μας και την ιστορία μας ως μέρος της ιστορίας 

Σε σχέση με τις δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, το 5ο εργαστήριο στοχεύει στην καλλιέργεια 

4Cs δεξιότητες). Οι 

Να εκτιμήσουν την αξία της μουσικής για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και για 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και οπτικού γραμματισμού 

έχουμε εκ των προτέρων γράψει σε ανάρτηση τον τίτλο του 

αγαπημένου μας τραγουδιού. Γράφουμε, επίσης, δυο λόγια γι’ αυτό, εστιάζοντας σε στοιχεία 

Ποια διάθεση δημιουργεί; κ.λπ.. 

ατότητα στους/στις συμμαθητές/τριές μας να αναζητήσουν και να 

ακούσουν το τραγούδι, εάν το επιθυμούν. 2. Στην τάξη, εξηγούμε προφορικά γιατί διαλέξαμε 

αυτό το τραγούδι. Τι σημαίνει για μας; Το έχουμε μήπως συνδέσει με κάποιο γεγονός της 

Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει το τραγούδι ενός μέλους της και το 

οπτικοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Διαπραγματευόμαστε το νόημα του τραγουδιού 

και τις επιλογές των εικόνων. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε οι ίδιοι/ες τις εικόνες ή 

α τις βρούμε στο διαδίκτυο. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε κάποια 

ψηφιακά εργαλεία οπτικοποίησης (π.χ., εργαλεία δημιουργίας συννεφόλεξων, ψηφιακών 

4. Διαθέτουμε 3΄ λεπτά για νασκεφτούμε τη σημασία που παίζει η μουσική στη δική μας ζωή 



 

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το εργαστήριο βασίζεται στην αντίληψη ότι ο/η αναγνώστης/στρια, διαβάζοντας ένα 

λογοτεχνικό κείμενο, προσλαμβάνει τον ήρωα, τον αξιολογεί και τον αποδέχεται ή όχι, 

ανάλογα με το προσωπικό του πολιτισμικό και αξιακό σύστημα. Έτσι, ο ήρωας, που είναι ένα 

κατασκεύασμα από λέξεις μέχρι τη στιγμή της ανάγνωσης, μετά από αυτήν παίρνει σάρκα 

και οστά, καθώς ο/η αναγνώστης/στρια λαμβάνει, διαδοχικά ή εναλλακτικά, θέσεις 

ταύτισης, απόστασης, κριτικής ή απόρριψης, απολαμβάνοντας, γνωρίζοντας τον εαυτό 

του/της και διαμορφώνοντας την ταυτότητά του/της μέσα από αυτήν τη διαδικασία (γίνεται 

ο/η ίδιος/α ο ήρωαςπρωταγωνιστής της δικής του/της ζωής). Γι΄ αυτό. είναι σημαντικό οι 

μαθητές/τριες να μην περιγράψουν απλώς έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα, αλλά να εξηγήσουν 

την προτίμησή τους, δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στην αφήγησή τους. Οι μαθητές/τριες 

θα είναι σε θέση:  

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να αναγνωρίσουν τα διαθέσιμα μέσα για την παρ

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να οργανώνουν την παρουσίαση ενός 

εξωτερική περιγραφή -αξιακός κώδικας. 

  Να οργανώνουν τις ερωτήσεις μιας συνέντευξης. 

  Να απαντούν με ετοιμότητα στις λεκτικές προκλήσεις.

 Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν την αξία της Λογοτεχνίας

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού

1. Επιλέγουμε έναν αγαπημένο λογοτεχνικό χαρακτήρα και τον συστήνουμε σύντομα 

στους/στις συμμαθητές/τριές μας θεωρώντας ότι αυτοί δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. 

Αποφασίζουμε ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για να τον περιγράψουμε και 

προσπαθούμε να δείξουμε γιατί τον διαλέξαμε (μας θυμίζει κάτι που σχετίζεται με εμάς; μας 

χάρισε το βιβλίο ο αγαπημένος μας ξάδελφος; συνδέσαμε την ανάγνωση του βιβλίου με 

κάποιο σημαντικό γεγονός της ζωής μας (15΄); 

2. Χωριζόμαστε σε ομάδες και παίζουμε το παιχνίδι της ανακρι

ετοιμάζει ερωτήσεις όπως οι παρακάτω (15΄) και τις υποβάλλει σε στον/στη μαθητή/τρια 

που κάθεται στην ανακριτική καρέκλα (15΄): 

περιέγραφες την προσωπικότητά του; 

είναι τα συναισθήματά του; - Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμαπου λέει; 

σπουδαία πράξη του; - Πώς είναι οι σχέσεις του με τους άλλους; 

σε αυτόν; - Τι δεν σου αρέσει; 

απαντήσει με ετοιμότητα και ψυχραιμία.

 

 

 

Οι ήρωές μου από χαρτί 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Το εργαστήριο βασίζεται στην αντίληψη ότι ο/η αναγνώστης/στρια, διαβάζοντας ένα 

λογοτεχνικό κείμενο, προσλαμβάνει τον ήρωα, τον αξιολογεί και τον αποδέχεται ή όχι, 

ανάλογα με το προσωπικό του πολιτισμικό και αξιακό σύστημα. Έτσι, ο ήρωας, που είναι ένα 

ασκεύασμα από λέξεις μέχρι τη στιγμή της ανάγνωσης, μετά από αυτήν παίρνει σάρκα 

και οστά, καθώς ο/η αναγνώστης/στρια λαμβάνει, διαδοχικά ή εναλλακτικά, θέσεις 

ταύτισης, απόστασης, κριτικής ή απόρριψης, απολαμβάνοντας, γνωρίζοντας τον εαυτό 

μορφώνοντας την ταυτότητά του/της μέσα από αυτήν τη διαδικασία (γίνεται 

ο/η ίδιος/α ο ήρωαςπρωταγωνιστής της δικής του/της ζωής). Γι΄ αυτό. είναι σημαντικό οι 

μαθητές/τριες να μην περιγράψουν απλώς έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα, αλλά να εξηγήσουν 

ή τους, δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στην αφήγησή τους. Οι μαθητές/τριες 

Να αναγνωρίσουν τα διαθέσιμα μέσα για την παρουσίαση ενός λογοτεχνικού ήρωα.

Να οργανώνουν την παρουσίαση ενός λογοτεχνικού ήρωα, βασισμένη σε δύο άξονες: 

αξιακός κώδικας.  

Να οργανώνουν τις ερωτήσεις μιας συνέντευξης.  

Να απαντούν με ετοιμότητα στις λεκτικές προκλήσεις. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών  

Να εκτιμήσουν την αξία της Λογοτεχνίας ως βιωματικής εμπειρίας.

 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού

1. Επιλέγουμε έναν αγαπημένο λογοτεχνικό χαρακτήρα και τον συστήνουμε σύντομα 

στους/στις συμμαθητές/τριές μας θεωρώντας ότι αυτοί δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. 

Αποφασίζουμε ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για να τον περιγράψουμε και 

ε γιατί τον διαλέξαμε (μας θυμίζει κάτι που σχετίζεται με εμάς; μας 

χάρισε το βιβλίο ο αγαπημένος μας ξάδελφος; συνδέσαμε την ανάγνωση του βιβλίου με 

κάποιο σημαντικό γεγονός της ζωής μας (15΄);  

2. Χωριζόμαστε σε ομάδες και παίζουμε το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας. Κάθε ομάδα 

ετοιμάζει ερωτήσεις όπως οι παρακάτω (15΄) και τις υποβάλλει σε στον/στη μαθητή/τρια 

που κάθεται στην ανακριτική καρέκλα (15΄): - Πώς μοιάζει ο χαρακτήρας; 

περιέγραφες την προσωπικότητά του; - Ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες σκέψεις του; 

Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμαπου λέει; 

Πώς είναι οι σχέσεις του με τους άλλους; - Τι σου αρέσει περισσότερο 

Τι δεν σου αρέσει; - Τι σου θυμίζει και γιατί; κ.λπ.. Ο ανακρινόμενος πρέπει να 

απαντήσει με ετοιμότητα και ψυχραιμία. 
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Το εργαστήριο βασίζεται στην αντίληψη ότι ο/η αναγνώστης/στρια, διαβάζοντας ένα 

λογοτεχνικό κείμενο, προσλαμβάνει τον ήρωα, τον αξιολογεί και τον αποδέχεται ή όχι, 

ανάλογα με το προσωπικό του πολιτισμικό και αξιακό σύστημα. Έτσι, ο ήρωας, που είναι ένα 

ασκεύασμα από λέξεις μέχρι τη στιγμή της ανάγνωσης, μετά από αυτήν παίρνει σάρκα 

και οστά, καθώς ο/η αναγνώστης/στρια λαμβάνει, διαδοχικά ή εναλλακτικά, θέσεις 

ταύτισης, απόστασης, κριτικής ή απόρριψης, απολαμβάνοντας, γνωρίζοντας τον εαυτό 

μορφώνοντας την ταυτότητά του/της μέσα από αυτήν τη διαδικασία (γίνεται 

ο/η ίδιος/α ο ήρωαςπρωταγωνιστής της δικής του/της ζωής). Γι΄ αυτό. είναι σημαντικό οι 

μαθητές/τριες να μην περιγράψουν απλώς έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα, αλλά να εξηγήσουν 

ή τους, δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στην αφήγησή τους. Οι μαθητές/τριες 

ουσίαση ενός λογοτεχνικού ήρωα. 

λογοτεχνικού ήρωα, βασισμένη σε δύο άξονες: 

ως βιωματικής εμπειρίας. 

Δραστηριότητες ομαδικότητας και προφορικού γραμματισμού 

1. Επιλέγουμε έναν αγαπημένο λογοτεχνικό χαρακτήρα και τον συστήνουμε σύντομα 

στους/στις συμμαθητές/τριές μας θεωρώντας ότι αυτοί δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. 

Αποφασίζουμε ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για να τον περιγράψουμε και 

ε γιατί τον διαλέξαμε (μας θυμίζει κάτι που σχετίζεται με εμάς; μας 

χάρισε το βιβλίο ο αγαπημένος μας ξάδελφος; συνδέσαμε την ανάγνωση του βιβλίου με 

τικής καρέκλας. Κάθε ομάδα 

ετοιμάζει ερωτήσεις όπως οι παρακάτω (15΄) και τις υποβάλλει σε στον/στη μαθητή/τρια 

Πώς μοιάζει ο χαρακτήρας; - Πώς θα 

ουσες σκέψεις του; - Ποια 

Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμαπου λέει; - Ποια είναι η πιο 

Τι σου αρέσει περισσότερο 

Ο ανακρινόμενος πρέπει να 



 

 

 

Βάζω στόχους και προχωρώ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το τελευταίο εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση

αυτο-αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων  

 Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο αναστοχασμός, η 

αξιολόγηση και η αυτο-αξιολόγηση. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων  

 Να οργανώνουν την αυτοαξιολόγησή τους με τρόπο αποτελεσματικό, στοχεύοντας 

στην οικοδόμηση ενός λογικού και τεκμηριωμένου επιχειρήματος βάσει σαφών και 

προσδιορίσιμων κριτηρίων, αρχών ή αξιών και/ή αδιάσειστων στοιχείων.

 Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών 

 Να εκτιμήσουν την αξία της της αναθεώρησης των απόψεών τους.

Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

 

Δραστηριότητες αυτο

1. Με συντομία (υπό μορφή 

προγράμματος που θεωρούμε σημαντικές και μας άρεσαν ιδιαιτέρως (5΄).

 2. Με συντομία (υπό μορφή bullets

εαυτό μας και για τους άλλους (5΄). 

3. Αξιολογούμε από το 1-3 τη δική μας συνεισφορά στο πρόγραμμα (5΄): 

τις υποχρεώσεις μας; - Ήμαστε συνεργάσιμοι στο πλαίσιο των ομάδων μας; 

νέες ιδέες; - Συμμετείχαμε στη συζήτηση; 

Αναθεωρήσαμε κάποιες από τις αρχικές απόψεις μας; 

4. Αξιολογούμε από το 1-3 τη λειτουργία των ομάδων (5΄): 

που μας ανατέθηκαν; - Ήταν το κλίμα υποστηρικτικό; 

απόψεις όλων; - Έγινε η ανάθεσ

και τα ενδιαφέροντα των μελών της;

5. Με συντομία (υπό μορφή 

βρήκαμε για να τις αντιμετωπίσουμε (5΄). 6. Γράφουμε καθένας/μία, μέσα σε έναν μεγάλ

κύκλο, στον πίνακα, μια λέξη ή φράση που κατά τη γνώμη μας χαρακτηρίζει το πρόγραμμα 

(5΄). 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις /Βιβλιογραφία

 

 

 

Βάζω στόχους και προχωρώ - Αξιολόγηση 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Το τελευταίο εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση του προγράμματος και στην 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:  

Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο αναστοχασμός, η 

αξιολόγηση.  

Να οργανώνουν την αυτοαξιολόγησή τους με τρόπο αποτελεσματικό, στοχεύοντας 

στην οικοδόμηση ενός λογικού και τεκμηριωμένου επιχειρήματος βάσει σαφών και 

προσδιορίσιμων κριτηρίων, αρχών ή αξιών και/ή αδιάσειστων στοιχείων.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών  

Να εκτιμήσουν την αξία της της αναθεώρησης των απόψεών τους. 

Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης 

1. Με συντομία (υπό μορφή bullets) καταγράφουμε ατομικά τις δραστηριότητες του 

θεωρούμε σημαντικές και μας άρεσαν ιδιαιτέρως (5΄).

bullets) καταγράφουμε όσα μάθαμε από το πρόγραμμα για τον 

εαυτό μας και για τους άλλους (5΄).  

3 τη δική μας συνεισφορά στο πρόγραμμα (5΄): -

Ήμαστε συνεργάσιμοι στο πλαίσιο των ομάδων μας; 

Συμμετείχαμε στη συζήτηση; - Συμπεριφερθήκαμε με ευγένεια στους άλλους

Αναθεωρήσαμε κάποιες από τις αρχικές απόψεις μας;  

3 τη λειτουργία των ομάδων (5΄): - Ολοκληρώθηκαν οι αποστολές 

Ήταν το κλίμα υποστηρικτικό; - Ακούστηκαν και αξιοποιήθηκαν οι 

Έγινε η ανάθεση των εργασιών εντός της ομάδας με βάση τις προτιμήσεις 

και τα ενδιαφέροντα των μελών της; 

5. Με συντομία (υπό μορφή bullets) καταγράφουμε τις δυσκολίες και τις λύσεις που 

βρήκαμε για να τις αντιμετωπίσουμε (5΄). 6. Γράφουμε καθένας/μία, μέσα σε έναν μεγάλ

κύκλο, στον πίνακα, μια λέξη ή φράση που κατά τη γνώμη μας χαρακτηρίζει το πρόγραμμα 

/Βιβλιογραφία 
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του προγράμματος και στην 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο αναστοχασμός, η 

Να οργανώνουν την αυτοαξιολόγησή τους με τρόπο αποτελεσματικό, στοχεύοντας 

στην οικοδόμηση ενός λογικού και τεκμηριωμένου επιχειρήματος βάσει σαφών και 

προσδιορίσιμων κριτηρίων, αρχών ή αξιών και/ή αδιάσειστων στοιχείων. 

 

) καταγράφουμε ατομικά τις δραστηριότητες του 

θεωρούμε σημαντικές και μας άρεσαν ιδιαιτέρως (5΄). 

) καταγράφουμε όσα μάθαμε από το πρόγραμμα για τον 

- Υλοποιήσαμε όλες 

Ήμαστε συνεργάσιμοι στο πλαίσιο των ομάδων μας; - Προσφέραμε 

Συμπεριφερθήκαμε με ευγένεια στους άλλους; - 

Ολοκληρώθηκαν οι αποστολές 

Ακούστηκαν και αξιοποιήθηκαν οι 

η των εργασιών εντός της ομάδας με βάση τις προτιμήσεις 

) καταγράφουμε τις δυσκολίες και τις λύσεις που 

βρήκαμε για να τις αντιμετωπίσουμε (5΄). 6. Γράφουμε καθένας/μία, μέσα σε έναν μεγάλο 

κύκλο, στον πίνακα, μια λέξη ή φράση που κατά τη γνώμη μας χαρακτηρίζει το πρόγραμμα 



 

 

Γενικές πληροφορίες για τις αφηγήσεις ζωής εδώ: 

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

Για τη μέθοδο παρατήρησης έργων τέχνης 

https://pz.harvard.edu/projects

Ειδικότερα για τις ρουτίνες εδώ: 

https://pz.harvard.edu/thinking

Για την κριτική σκέψη και την τέχνη στην εκπαίδευση εδώ: 

http://www.elliepek.gr/documents

Για τη δημιουργική γραφή εδώ: 

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

 

 

 

 

 

Γενικές πληροφορίες για τις αφηγήσεις ζωής εδώ: 

Histoire_de_vie.  

Για τη μέθοδο παρατήρησης έργων τέχνης ArtfulThinking

projects/artful-thinking.  

Ειδικότερα για τις ρουτίνες εδώ:  

thinking-routines.  

Για την κριτική σκέψη και την τέχνη στην εκπαίδευση εδώ: 

documents/6o_synedrio_eisigiseis/82_karela.pdf. 

Για τη δημιουργική γραφή εδώ:  

/540/dimiourgiki_grafi_odigies_plefseos.pdf
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Γενικές πληροφορίες για τις αφηγήσεις ζωής εδώ: 

ArtfulThinking εδώ: 

Για την κριτική σκέψη και την τέχνη στην εκπαίδευση εδώ: 

.  

pdf. 


