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Εγχειρίδιο μεθοδολογίας FLOW 

Ελευθερία για μάθηση στο δρόμο - Μαθαίνουμε τον εαυτό μας εξερευνώντας τον 
κόσμο 

 

  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

Βρισκόμαστε σε συνεχή κίνηση, το ίδιο και οι γνώσεις μας για τον εαυτό μας και 

τον κόσμο. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να 

προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά για μια ζωή όπου το ταξίδι δεν θα είναι μόνο 

ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένας τρόπος ύπαρξης, ένας τρόπος μάθησης. Ο κύριος 

στόχος του έργου FLOW είναι η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που 

θα προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν στην προσωπική ανάπτυξη 

μέσω της εμπειρίας του ταξιδιού. Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήσαμε το 

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας, το οποίο είναι μια συλλογή διδακτικού υλικού για 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδών. Το υλικά αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς να γίνουν συνεργάτες, αντί να είναι εκπαιδευτές και 

αξιολογητές και να δώσουν άμεση μεθοδολογική καθοδήγηση στην πρακτική της 

προώθησης της προσωπικής ανάπτυξης των νέων και σε αυτή της χρήσης του 

ταξιδιού ως κύριο θέμα.  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

Κατά τη δημιουργία των ασκήσεων του Εγχειριδίου Μεθοδολογίας, προσπαθήσαμε 

να διασφαλίσουμε ότι ο καθένας μπορεί εύκολα να τις χρησιμοποιήσει με βάση τις 

οδηγίες που δίνονται. Ωστόσο, λόγω της φύσης ορισμένων ασκήσεων, είναι 

αναπόφευκτο να χρειαστεί ο συντονιστής να τις προσαρμόζει σε ορισμένες 

περιστάσεις, στις ιδιαιτερότητες του ταξιδιού και στις γνώσεις των συμμετεχόντων. 

Για το σκοπό αυτό, στην περίπτωση ορισμένων ασκήσεων, καθορίσαμε μόνο το 

πλαίσιο και τις μεθόδους και αντί για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, συλλέξαμε 

ιδέες και προτάσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την προσαρμογή των ασκήσεων στην 

ομάδα-στόχο. Ενθαρρύνουμε όλους όσους χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο να 

προσαρμόσουν τις ασκήσεις ελεύθερα και να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά 

τους, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τις 

χρησιμοποιούμενες ασκήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 
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περισσότερες από τις ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν κάποιος 

ταξιδεύει μόνος του, χωρίς ομάδα. 

Ο γενικός στόχος των ασκήσεων του εγχειριδίου είναι να χρησιμοποιήσετε τις 

ταξιδιωτικές εμπειρίες ως μέσο μάθησης και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι ασκήσεις 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και 

καταστάσεις. Στο εγχειρίδιο, έχουμε οργανώσει τις ασκήσεις σε διάφορες 

κατηγορίες και υποενότητες, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να βρουν τις 

κατάλληλες ασκήσεις ανάλογα με το θέμα που θέλουν να επεξεργαστούν και το 

στάδιο του ταξιδιού τους.  

Οι ασκήσεις του εγχειριδίου σχετίζονται με τα ταξίδια με τέσσερις διαφορετικούς 

τρόπους. Τα τρία πρώτα κεφάλαια συνδέονται με μια συγκεκριμένη ταξιδιωτική 

εμπειρία, ενώ οι πρακτικές του τέταρτου κεφαλαίου δεν απαιτούν να ταξιδέψουμε 

φυσικά. Οι ασκήσεις του πρώτου κεφαλαίου μπορούν να γίνουν πριν από το ταξίδι, 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας και του σχεδιασμού. Οι ασκήσεις του δεύτερου 

κεφαλαίου θα σας βοηθήσουν να μάθετε και να βιώσετε όσο το δυνατόν 

περισσότερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στο τρίτο κεφάλαιο, έχουμε 

συγκεντρώσει εμπειρίες μετά το ταξίδι, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 

συνειδητοποιήσετε καλύτερα αυτά που βιώσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και 

να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εμπειρίες για μάθηση. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο, μπορούμε να ταξιδέψουμε εικονικά, ενώ παράλληλα 

συλλέγουμε πληροφορίες και εμπειρίες με ευχάριστο τρόπο. 

Οι επιμέρους υποενότητες δημιουργήθηκαν με βάση το θέμα των ασκήσεων. 

Ορισμένες από τις ενότητες περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις που ενθαρρύνουν 

τους συμμετέχοντες να μπουν σε διαφορετικές καταστάσεις, να δοκιμάσουν κάτι 

νέο και άγνωστο, να βγουν από τη ζώνη που αισθάνονται ασφαλείς και να 

αποκτήσουν έτσι νέες εμπειρίες. Επιπλέον, συναντάμε κεφάλαια κατά τα οποία 

συλλέγουμε πληροφορίες και δεδομένα και μέσω αυτών γνωρίζουμε και 

ανακαλύπτουμε κάτι άγνωστο μέχρι πρότινος. Ορισμένα από τα υποκεφάλαια είναι 

εξωτερικά προσανατολισμένα, οι ασκήσεις αυτές αναφέρονται στον έξω κόσμο, 

στον τόπο του ταξιδιού ή στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Υπάρχουν, επίσης, 

κεφάλαια με εσωτερικό προσανατολισμό, όπου το επίκεντρο είναι ο εσωτερικός μας 

κόσμος και μέσω των οποίων μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι νέο μέσα μας. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Πριν ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες, προτείνουμε να σκεφτείτε κάποιες βασικές 

έννοιες που σχετίζονται με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι συμβαίνει η μάθηση. 

Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την προσέγγιση της υποστήριξης και 

του συντονισμού, τη διαδικασία παροχής ενός χώρου στον οποίο μπορεί να συμβεί 

η μάθηση. Βασιζόμενοι στις ιδέες του Carl Rogers, πιστεύουμε ότι όλοι έχουν την 

ικανότητα να μαθαίνουν (και μαθαίνουμε συνεχώς μέσω μη τυπικών ή άτυπων 

καναλιών), οπότε ο ρόλος των ενηλίκων/εκπαιδευτικών είναι να παρέχουν το 

περιβάλλον που το υποστηρίζει αυτό, τόσο από την άποψη του φυσικού όσο και 

του ψυχικού περιβάλλοντος: μια ασφαλής αλλά και εμπνευσμένη ατμόσφαιρα, 

όπου μπορεί να ανθίσει το εσωτερικό κίνητρο των μαθητών προκειμένου να μάθουν 

περισσότερα. 

Όταν συγκρίνουμε το συντονισμό και υποστήριξη με τη διδασκαλία, μπορούμε να 

εντοπίσουμε ορισμένες σημαντικές διαφορές. Με την παραδοσιακή έννοια, η 

διδασκαλία σημαίνει μεταφορά γνώσεων. Ξεκινά από την ιδέα ότι ο εκπαιδευτικός 

έχει τις γνώσεις, τις οποίες μοιράζεται με τους μαθητές του, με σαφείς 

παιδαγωγικούς στόχους (ανάπτυξη δεξιοτήτων ή γνώσεων του μαθητή). Από την 

άλλη η υποστήριξη και ο συντονισμός επικεντρώνονται περισσότερο στη διαδικασία 

συμμετοχής των εκπαιδευόμενων να ανακαλύψουν, να γίνουν δημιουργικοί και να 

μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους. Πιστεύουμε ότι και οι δύο 

προσεγγίσεις έχουν την αξία τους και το χώρο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο 

έργο FLOW προτείνουμε να ενεργούμε περισσότερο ως καθοδηγητές, παρά ως 

δάσκαλοι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευόμενους στο μαθησιακό 

τους ταξίδι. 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Όταν βλέπουμε τα ταξίδια ως πηγή μάθησης, στηριζόμαστε στην προσέγγιση της 

βιωματικής μάθησης. Ο Kolb (19841 ) έχει περιγράψει το μοντέλο της βιωματικής 

μάθησης ως έναν κύκλο, όπου η απόκτηση γνώσης "δημιουργείται μέσω της 

 

1 Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning 

and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 
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μετατροπής της εμπειρίας". Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη διαφορετικά στυλ μάθησης 

και επικοινωνίας, καθώς λέει ότι η μάθηση συμβαίνει περνώντας από τα ακόλουθα 

στάδια του κύκλου: 

1) επαφή και εμπειρία μιας νέας κατάστασης,  

2) αναστοχασμός αυτής της εμπειρίας,  

3) διατύπωση μιας νέας ιδέας ή τροποποίηση μιας υπάρχουσας μέσω της 

εννοιολογικής προσέγγισης, 

4) ενεργός πειραματισμός μέσω της εφαρμογής νέων ή τροποποιημένων ιδεών 

στον κόσμο για να ελεγχθεί τι συμβαίνει.  

 

Σχήμα 1.Ο κύκλος του Kolb 

(Με βάση: https://fosterourfuture.co.nz/topic/kolbs-experiential-learning-cycle/ ) 

 

Παίρνοντας το παράδειγμα ενός ταξιδιού σε μια ξένη πόλη, όπως για παράδειγμα 

στην Αθήνα, τα βήματα αυτά μπορούν να μεταφραστούν ως εξής: 

1) CONCRETE EXPERIENCE - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ή "ΠΡΑΞΗ") - Το πρώτο 

στάδιο, η συγκεκριμένη εμπειρία (ΣΕ), είναι εκεί όπου ο μαθητής βυθίζεται ενεργά 

σε μια δραστηριότητα. Στο παράδειγμά μας, ένας νέος επισκέπτεται την Αθήνα, 

πηγαίνει να επισκεφτεί τα αξιοθέατα, και την Ακρόπολη. 

https://fosterourfuture.co.nz/topic/kolbs-experiential-learning-cycle/
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2) REFLECTIVE OBSERVATION - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Ή 

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ") - Το δεύτερο στάδιο, η αναστοχαστική παρατήρηση (ΑΠ), είναι, 

όταν ο μαθητής αναστοχάζεται συνειδητά την εμπειρία. Στην περίπτωσή μας, όταν 

τελειώσει η μέρα, ο νέος επιστρέφει στο ξενοδοχείο και συζητά σχετικά με τις 

εντυπώσεις και τις εμπειρίες του με τους συνομηλίκους του. Συζητούν τι είδαν και 

μοιράζονται τις παρατηρήσεις τους. 

3) ABSTRACT CONCEPTUALIZATION - ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΗΨΗ (Ή "ΣΚΕΨΗ") - Το 

τρίτο στάδιο, η αφηρημένη σύλληψη (ΑΣ), είναι το στάδιο, όπου ο μαθητής 

προσπαθεί να εννοιολογήσει μια θεωρία ή ένα μοντέλο αυτού που παρατηρεί. Σε 

αυτό το στάδιο, ο νέος μπορεί να διαβάσει για την αρχαία αρχιτεκτονική στην 

Ελλάδα, ας πούμε με ιδιαίτερη προσοχή στις κεφαλές των κιόνων, και να συγκρίνει 

αυτό που είδε στην πραγματική ζωή με αυτά που ήδη γνώριζε και με αυτά που 

διάβασε.  

4) ACTIVE EXPERIMENTATION - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ή "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ") - 

Στο τέταρτο στάδιο, τον ενεργό πειραματισμό (ΕΠ), ο μαθητής προσπαθεί να 

σχεδιάσει, πώς θα δοκιμάσει ένα μοντέλο ή μια θεωρία που προσάρμοσε στο 

προηγούμενο στάδιο. Αφού έμαθε για την αρχαία ιστορία, ο νέος μπορεί να βγει 

την επόμενη μέρα για να δει και άλλα μέρη της Αθήνας, και εν τω μεταξύ ήδη 

αναζητά τους διαφορετικούς τύπους κεφαλών κιονοστοιχιών σε όλη την πόλη. 

Στο επίκεντρο της προσέγγισης του Kolb βρίσκεται η διαδικασία "δοκιμής και 

λάθους", μέσω της οποίας οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες και 

λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή βασίζεται 

σε μια ενεργή αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα κόσμο και χρειάζεται 

δημιουργικότητα για τη διατύπωση νέων και την τροποποίηση ήδη υπαρχουσών 

ιδεών. Η διέλευση από αυτόν τον κύκλο περισσότερες φορές οδηγεί σε μια 

ενισχυμένη μάθηση, την οποία θα μπορούσαμε επίσης να θεωρήσουμε ως σταδιακή 

μάθηση. Επιτρέπει στους μαθητές όλων των στυλ να αποκτούν γνώσεις με 

αυτοκαθοδηγούμενο, διερευνητικό τρόπο. 

Το παράδειγμα της επίσκεψης στην Αθήνα αφορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι 

γνώσης (τις κεφαλές των αρχαίων κιόνων) που ο νέος μπορεί να μάθει με βιωματικό 

τρόπο. Όταν όμως το επεκτείνουμε στην προσωπική ανάπτυξη, ο ορίζοντας γίνεται 

ακόμα πιο ευρύς! 
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Η ΣΗΜΑΣIΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚHΣ 

Τέλος, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μια πτυχή του κύκλου που 

αναφέρθηκε προηγουμένως, που είναι ο αναστοχασμός, ιδιαίτερα ο 

αυτοαναστοχασμός: μια διαδικασία μέσω της οποίας κανείς αποκτά μεγαλύτερη 

γνώση των δικών του συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών - οδηγώντας 

παράλληλα στην κατανόηση και των άλλων. Ο αυτοστοχασμός και η αυτογνωσία 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την ικανότητα 

να εξετάζουμε τις εμπειρίες μας, να συνειδητοποιούμε, πώς μας επηρέασαν (πώς 

αισθανθήκαμε γι' αυτό, τι σκεφτήκαμε, πώς συμπεριφερθήκαμε στην κατάσταση) 

και τη χρήση αυτών των γνώσεων για να κατανοήσουμε ποιες είναι κάποιες τυπικές 

αντιδράσεις που έχουμε σε ορισμένες καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει να 

γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι σχετικά με τις μελλοντικές μας ενέργειες και κατά 

συνέπεια να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στον εαυτό μας αντί να 

οδηγούμαστε από ανεξέλεγκτες παρορμήσεις. 

Ας πάρουμε πάλι ένα παράδειγμα ταξιδιού για να καταδείξουμε τη σημασία της 

αυτοκριτικής. Ας υποθέσουμε ότι δύο φίλοι ταξιδεύουν μαζί. Ο ένας προτιμά να 

σχεδιάζει τα πάντα εκ των προτέρων, ενώ ο άλλος προτιμά να "τα βγάζει πέρα" (να 

πηγαίνει όπου μας βγάλει ο δρόμος). Ο πρώτος μπορεί να αγχωθεί πολύ, αν δεν 

έχει ένα σχέδιο για την ημέρα (σε ποια μουσεία θα πάνε, πού θα γευματίσουν 

κ.λπ.), καθώς μπορεί να νιώσει ότι δεν έχει τον έλεγχο, και αυτό είναι ένα 

επικίνδυνο συναίσθημα. Ο άλλος μπορεί να γίνει πολύ σφιγμένος όταν βλέπει ότι ο 

φίλος του πιέζει συνεχώς για ακριβή σχέδια, καθώς νιώθει ότι περιορίζει την 

ελευθερία του, χάνοντας ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν αν τον 

άφηνε. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορεί να είναι βάσιμες, τα συναισθήματα 

που νιώθουν είναι κατανοητά, αλλά αν δεν έχουν επίγνωση γι' αυτά, δεν μπορούν 

να επικοινωνήσουν γι' αυτό, και έτσι δεν μπορούν να βρουν μια καλή λύση ή να 

συμβιβαστούν στις διαφορετικές ανάγκες τους. Ως αποτέλεσμα, πιθανότατα και οι 

δύο θα νιώθουν ένταση και θα έχουν μια κακή εμπειρία. Επομένως, είναι σημαντικό 

να έχουν επίγνωση του πώς πιθανώς θα αντιδράσουν: έχουν προηγούμενες 

εμπειρίες, όπου έμαθαν για τον εαυτό τους ότι τα σχέδια / η ελευθερία είναι 

σημαντικά για αυτούς, οπότε μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό εκ των προτέρων και 

να εξηγήσουν ο ένας στον άλλον τα κίνητρά τους. Έτσι, μπορούν να βρουν μία 

κοινή γραμμή προτού η ένταση ξεφύγει από τον έλεγχο (π.χ. για ένα απόγευμα 
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πηγαίνουν χωριστά, το άτομο Α επισκέπτεται ένα μουσείο και το άτομο Β 

περιπλανιέται στους δρόμους). 

Τα ταξίδια μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αυτο-αναστοχασμό, καθώς 

βάζουν τον ταξιδιώτη σε μια θέση που είναι εκτός της ρουτίνας του, πιθανώς ακόμη 

και εκτός της ζώνης που αισθάνεται άνετα. Έτσι "προκαλείται" μια ασυνήθιστη 

αντίδραση. Και όταν ενθαρρύνονται να προβληματιστούν για το πώς αντιδρούν σε 

μια τέτοια κατάσταση, μπορούν να αποκτήσουν εικόνα για τον εαυτό τους, την 

οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταφέρουν στο σπίτι τους και να τη μεταφράσουν 

σε άλλες εμπειρίες που μπορεί να έχουν. Στο προηγούμενο παράδειγμα, αν το 

άτομο Α συνειδητοποιήσει ότι για αυτό τα σχέδια είναι σημαντικά, μπορεί επίσης να 

καταλάβει γιατί αισθάνεται άσχημα για ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα, ότι 

χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί μια διαδικασία και ότι αισθάνεται άγχος όταν 

πιέζεται για μια γρήγορη απόφαση, και μπορεί επίσης να καταλάβει ότι και άλλες 

προσεγγίσεις στη ζωή μπορεί να είναι επίσης έγκυρες. Επίσης, το άτομο Β μπορεί 

να καταλάβει ότι ο προγραμματισμός εκ των προτέρων δεν είναι προσωπικό 

μειονέκτημα, ώστε να μπορεί να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση προς τους άλλους, 

μπορεί να καταλάβει ότι ένα υπερβολικά ελεγχόμενο εργασιακό περιβάλλον δεν 

είναι υγιές γι' αυτούς κ.λπ. Μέσω της αυτοκριτικής μπορούμε να κάνουμε τόσο τη 

δική μας ζωή όσο και των άλλων πιο βιώσιμη!  
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ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Στο πρώτο κεφάλαιο συγκεντρώσαμε ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι νέοι 

κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός ταξιδιού, προκειμένου να μάθουν και να 

βιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Μια ποικιλία από μελέτες διαφορετικών 

περιπτώσεων και συζητήσεις προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες για τις συνθήκες 

που μπορεί να τους επηρεάσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την επικοινωνία και τη συνεργασία. 

Συνδέοντας αυτές τις ασκήσεις με ένα πραγματικό ταξίδι, κάθε άσκηση θα είναι 

πολύ πιο ρεαλιστική και πιο πρακτική γι' αυτούς, ενώ μπορεί να κάνει επίσης πιο 

ευχάριστες τις δύσκολες μαθηματικές πράξεις ή τον οικονομικό προγραμματισμό. 

Μια προκαταρκτική μελέτη του επιλεγμένου ταξιδιωτικού προορισμού μπορεί να 

αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με την 

ιστορία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, τις καλές τέχνες ή ακόμη και την τοπική 

άγρια ζωή του τόπου. Οι ασκήσεις αυτοαναστοχασμού και αυτογνωσίας μπορούν 

επίσης να αποτελέσουν μέρος της προετοιμασίας, ώστε να μάθουμε όχι μόνο για 

τον κόσμο αλλά και για τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. 

 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ!  

- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι παρακάτω ασκήσεις παρέχουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες, τοποθετώντας τους σε διάφορες φανταστικές 

καταστάσεις. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για 

να προετοιμαστεί μια ομάδα για ένα κοινό ταξίδι ή να δουλέψει πάνω στις δεξιότητες 

διαχείρισης συγκρούσεων ή επίλυσης προβλημάτων της ομάδας. Για να 

λειτουργήσουν καλά οι ασκήσεις, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να έχουν 

κάποιες δεξιότητες αυτοσχεδιασμού, οι οποίες βέβαια μπορούν εύκολα να 

αναπτυχθούν με την εξάσκηση. Αξίζει επίσης να δημιουργηθεί μια ελεύθερη και 

αυθόρμητη ατμόσφαιρα στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παίξουν με 

χαλαρό τρόπο. Το χιούμορ μπορεί επίσης να βοηθήσει πολύ στην απελευθέρωση 

της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων. Μετά από κάθε άσκηση, αξίζει να 

κάνετε μια συζήτηση με την ομάδα για να συνοψίσετε τι έμαθαν από την άσκηση. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Αποτελεσματική επικοινωνία 

Στόχος: Βελτίωση της επικοινωνίας μέσω της εμπειρίας δύσκολων καταστάσεων 

και της δοκιμής διαφορετικών αντιδράσεων 

Μέγεθος ομάδας: 3+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Ζητήστε από έναν συμμετέχοντα να επιλέξει ένα ταξίδι στο οποίο θα 

ήθελε να πάει, αλλά οι γύρω του (γονείς, φίλοι) μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι 

με αυτό. Αφού παρουσιάσετε την κατάσταση, επιλέξτε άλλους συμμετέχοντες να 

μπουν στο ρόλο αυτών των ανθρώπων. Ακολουθεί η αναπαράσταση της σκηνής, 

όταν ο πρώτος συμμετέχων ανακοινώνει το ταξίδι και αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις 

των άλλων. Μετά τον πρώτο γύρο, παίξτε ξανά τη σκηνή, αλλά αλλάξτε ορισμένες 

προτάσεις και αντιδράσεις. Άλλοι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να εισέλθουν στη 

σκηνή, παίρνοντας τη θέση ενός από τους χαρακτήρες. Συνεχίστε την εξάσκηση 

όσο υπάρχουν νέες ιδέες και δημιουργικές λύσεις. Στο τέλος της άσκησης, μπορείτε 

να κάνετε έναν σύντομο αναστοχασμό - ποιος ήταν ο πιο εύκολος/δύσκολος ρόλος 

για αυτούς και τι έμαθαν από την άσκηση. 

Παράδειγμα: Στη σκηνή, οι συμμετέχοντες ανακοινώνουν στους γονείς τους ότι 

θέλουν να πάνε για ένα εξάμηνο Erasmus στο εξωτερικό. Η πρώτη αντίδραση των 

γονέων είναι ότι δε συμφωνούν με αυτό, επειδή φοβούνται να αφήσουν το παιδί 

τους να φύγει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της σκηνής, οι 

συμμετέχοντες προσπαθούν να πείσουν τους γονείς τους με διάφορα επιχειρήματα. 

Κατά τον αναστοχασμό, αξιολογούν ποια επιχειρήματα ήταν τα πιο αποτελεσματικά 

και τι βοήθησε τους συμμετέχοντες να πάρουν μια σίγουρη θέση. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Επικοινωνία, αποδοχή των διαφορών 

Στόχος: Μάθηση της τοπικής κουλτούρας, βελτίωση της επικοινωνίας και 

αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων 

Μέγεθος ομάδας: 3+ 
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Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Κάντε έναν κατάλογο με τα τοπικά έθιμα και τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά του τόπου που θέλετε να επισκεφθείτε. Επιλέξτε μια ομάδα 

φανταστικών καταστάσεων που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού στις οποίες εμφανίζονται μία ή περισσότερες πολιτισμικές διαφορές. 

Φτιάξτε κανόνες για τους χαρακτήρες (π.χ. κάποιος έχει υπερβολική εμμονή με ένα 

τοπικό έθιμο). Παίξτε αυτή την κατάσταση, υπερβάλλοντας με χιούμορ τις 

πολιτισμικές διαφορές και προσπαθήστε να βρείτε δημιουργικές λύσεις σε αυτές τις 

καταστάσεις. 

Παράδειγμα: Στον τόπο που θέλετε να επισκεφθείτε, συνηθίζεται να προσφέρεται 

συνεχώς φαγητό και ποτό στον επισκέπτη. Στη φανταστική κατάσταση, ο 

επισκέπτης είναι πολύ ευγενικός για να αρνηθεί οτιδήποτε. Τι χιουμοριστικό 

αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, 

η ομάδα μπορεί να ανακαλύψει, πώς να επιλύει τέτοιες καταστάσεις δημιουργικά. 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Συνεργασία, αυτοπεποίθηση 

Στόχος: Εξασκηθείτε στον συμβιβασμό, δημιουργώντας ένα ομαδικό πλάνο που 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων. 

Μέγεθος ομάδας: 3+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Αναφέρετε τα σημαντικότερα αξιοθέατα ή σημεία ενδιαφέροντος που 

μπορείτε να επισκεφθείτε στην επιλεγμένη τοποθεσία. Αρχικά, δημιουργήστε μια 

κοινή συλλογή και βάλτε τον καθένα να μοιραστεί τις δικές του ιδέες. Στη συνέχεια, 

από αυτόν τον κατάλογο, ο καθένας μπορεί να επιλέξει 10 πράγματα που θέλει να 

κάνει στο ταξίδι. Συνεχίστε να περιορίζετε τη λίστα (10 κορυφαία, 5 κορυφαία, 3 

κορυφαία) ατομικά και, τέλος, συμφωνήστε σε μια κοινή σειρά με βάση την ατομική 

σας κατάταξη. 
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ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Επικοινωνία, αυτοπεποίθηση 

Στόχος: Εξάσκηση στον συμβιβασμό και τη διεκδικητικότητα σε καταστάσεις που 

μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αντιμετώπιση διαφορετικών 

απόψεων σχετικά με το ταξίδι. 

Μέγεθος ομάδας: 3+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Αναζητήστε ένα θέμα σχετικό με το ταξίδι που διχάζει την ομάδα. Ένας 

καλός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να ορίσετε μια νοητή κλίμακα μεταξύ δύο 

σημείων στην αίθουσα για κάθε θέμα, και τα τελικά σημεία της κλίμακας θα είναι 

οι αντίθετες απόψεις. Για κάθε θέμα, οι συμμετέχοντες παρατάσσονται στην 

αίθουσα σε μια φανταστική κλίμακα ανάλογα με το ποια άποψη ενστερνίζονται 

περισσότερο. Με αυτή τη μέθοδο, μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε ποιο θέμα 

είναι αυτό που διχάζει περισσότερο την ομάδα. 

Για τα περισσότερο διχαστικά θέματα, συζητήστε τα επιχειρήματα σε μικρές ομάδες 

και μιλήστε σχετικά με το θέμα. Μετά τη συζήτηση, βγείτε από την κατάσταση αυτή 

και συνοψίστε, ποια ήταν τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Συνεργαστείτε για να βρείτε 

όσο το δυνατόν περισσότερες συμβιβαστικές λύσεις που να ικανοποιούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες ανάγκες. 

Παραδείγματα:  

● Χαλάρωση και απόλαυση του ταξιδιού έναντι του να στριμώχνετε όσο το 

δυνατόν περισσότερα προγράμματα στο πρόγραμμά σας. 

● Να φωτογραφίζετε τα πάντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε σχέση με το 

να ζείτε την κάθε στιγμή και να μην τραβάτε φωτογραφίες. 

● Προγραμματισμός των πάντων εκ των προτέρων έναντι αυθόρμητων 

προγραμμάτων. 

● Ταξίδι μόνος ή σε ομάδα 

● Να δείτε τα γνωστά μέρη έναντι της αναζήτησης ιδιαίτερων και κρυφών 

σημείων που δεν επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι 
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«ΜΑΥΡΗ» ΓΛΩΣΣΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Επικοινωνία 

Στόχος: Η εμπειρία ότι η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο. Μπορούμε να 

επικοινωνήσουμε με διάφορους τρόπους ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε τι λένε 

οι άλλοι. 

Μέγεθος ομάδας: 2+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Επιλέξτε δύο εθελοντές για να κάνουν την άσκηση. Ο ένας εξ αυτών 

βγαίνει από την αίθουσα. Όσο λείπει ο πρώτος συμμετέχων, οι υπόλοιποι 

συμφωνούν για μια κατάσταση που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Ο συμμετέχων που έχει φύγει από την αίθουσα δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η 

κατάσταση, παρά μόνο βασικές πληροφορίες, όπως ο τόπος διεξαγωγής ή ο ρόλος 

τους. Ο κανόνας είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα χέρια σας ή να μιλάτε 

με ασυναρτησίες, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις που καταλαβαίνει 

ο άλλος. Η άσκηση διαρκεί μέχρι ο άλλος συμμετέχων να μάθει τι ήθελε να πει ο 

πρώτος συμμετέχων. 

Παράδειγμα: Ένας επισκέπτης ξενοδοχείου εξηγεί στον υπάλληλο υποδοχής ότι 

το δωμάτιο δεν έχει χαρτί υγείας. 

 

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ  

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - Μη λεκτική επικοινωνία 

Στόχος: Η εμπειρία ότι η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο. Να επικοινωνούν και να 

εξηγούν τα πράγματα σε διάφορες καταστάσεις χωρίς λόγια. 

Μέγεθος ομάδας: 4+ 

Εργαλεία: Στυλό και μικρά κομμάτια χαρτί 

Οδηγίες: Δημιουργούνται μικρές ομάδες. Κάθε μικρή ομάδα γράφει λέξεις σε μικρά 

χαρτιά που σχετίζονται με το ταξίδι και στη συνέχεια ανταλλάσσει τα χαρτιά μεταξύ 

τους. Κάθε ομάδα τραβάει ένα από τα χαρτιά που ανταλλάχθηκαν και ένας από 

αυτούς πρέπει να εξηγήσει τη λέξη χωρίς λέξεις και ήχους. 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ  

- ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν την ομάδα να προετοιμαστεί για το ταξίδι, 

συγκεντρώνοντας μέσω του παιχνιδιού πληροφορίες για το μέρος που θέλουν να 

επισκεφθούν. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες συνδέονται με ένα συγκεκριμένο 

ταξίδι μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διατηρήσουν το κίνητρο και το 

ενδιαφέρον τους. Οι πληροφορίες που μαθαίνονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν 

να ανακληθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αυτές οι εμπειρίες διευκολύνουν 

τη μνήμη τους. Έτσι, το ταξίδι είναι μια καλή ευκαιρία να εμβαθύνουν οι 

συμμετέχοντες σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, γι' αυτό και σημειώσαμε διάφορα 

σχολικά μαθήματα για τις ασκήσεις αυτές. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο των 

ασκήσεων θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία και τις γνώσεις των 

συμμετεχόντων. 

 

ΦΤΙΑΞΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία και Ιστορία των τεχνών, Λογοτεχνία, Επιστήμη 

Στόχος: Μελέτη της επιλεγμένης τοποθεσίας παίζοντας, αναζητώντας σημαντικά 

μέρη και αξιοθέατα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για τον 

προγραμματισμό του ταξιδιού. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, φτιάξτε έναν κατάλογο μουσείων, 

ιστορικών χώρων, αξιοθέατων ή ακόμη και προσωρινών εκθεμάτων στην τοποθεσία 

που επιλέξατε. Μετά τη συλλογή συγκρίνετε, ποιος βρήκε τα πιο σημαντικά ή 

ενδιαφέροντα μέρη ή μέρη που οι άλλες ομάδες δεν κατέγραψαν. Η συλλογή 

μπορεί επίσης να γίνει με βάση συγκεκριμένα θέματα, ώστε να γίνει ξεχωριστός 

κατάλογος με μέρη που σχετίζονται με τη γεωγραφία, τη λογοτεχνία, την επιστήμη 

κ.λπ. 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ! 

Θέμα: Λογοτεχνία, Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Μάθετε για την επιλεγμένη τοποθεσία μέσα από βιβλία, εκπαιδευτικά ή 

λογοτεχνικά έργα. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Βιβλία, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Επιλέξτε ένα βιβλίο που σχετίζεται με την τοποθεσία του ταξιδιού σας. 

Μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο ή κάποιο που περιγράφει τον τόπο, μπορεί 

να είναι ένα ιστορικό βιβλίο ή ένα έργο μυθοπλασίας, ένα μυθιστόρημα που π.χ. 

διαδραματίζεται στην επιλεγμένη τοποθεσία. Καθώς διαβάζετε, συγκεντρώστε τις 

συγκεκριμένες τοποθεσίες που σημειώνονται στο βιβλίο και επισκεφθείτε τις κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού σας! 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ! 

Θέμα: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Μάθετε πληροφορίες από διάφορα θέματα παίζοντας. 

Μέγεθος ομάδας: 4+ 

Εργαλεία: Λίστα πληροφοριών, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, ανταγωνιζόμενοι για το ποιος 

θα είναι ο ταχύτερος. Λαμβάνουν έναν κατάλογο πληροφοριών, ο οποίος περιέχει 

μόνο αριθμούς και δεδομένα, χωρίς καμία εξήγηση ή πλαίσιο. Οι ομάδες πρέπει να 

καταλάβουν τι σημαίνουν τα δεδομένα. Οι πληροφορίες μπορούν να συνδέονται με 

οποιοδήποτε θέμα (π.χ. τους δίνεται ο πληθυσμός της πόλης ή το έτος ενός 

σημαντικού τοπικού ιστορικού γεγονότος). Η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη με 

όλες τις εξηγήσεις κερδίζει. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές, Οικολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Επιστήμη, Γεωγραφία 

Στόχος: Ενημερωθείτε για τρέχοντα άρθρα, ανακαλύψεις και γεγονότα σχετικά 

με τον προορισμό. 

Μέγεθος ομάδας: 4+ 

Εργαλεία: Λίστα πληροφοριών, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Σε μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες συλλέγουν άρθρα για ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή αντικείμενο. Είναι σημαντικό το άρθρο να σχετίζεται και με 

τον προορισμό. Στον πρώτο γύρο, συλλέγουν όσα περισσότερα άρθρα μπορούν. 

Στον δεύτερο γύρο, επιλέγουν το πιο ενδιαφέρον άρθρο και το παρουσιάζουν στην 

υπόλοιπη ομάδα.  

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Θέμα: Επιστήμη, Γεωγραφία 

Στόχος: Γνωρίστε τους πόρους της χώρας που σκοπεύετε να επισκεφθείτε και τον 

αντίκτυπό της. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Εργαστείτε σε μικρές ομάδες ή ατομικά και κάντε μια έρευνα για τους 

φυσικούς πόρους της χώρας που θέλετε να επισκεφθείτε. Γράψτε έναν κατάλογο 

με τους πιο σημαντικούς ή ιδιαίτερους πόρους. Τι αντίκτυπο έχει αυτό στη ζωή των 

κατοίκων της περιοχής; Έχει αλλάξει αυτό στην ιστορία; Σκεφτείτε πού θα 

συναντήσετε αυτούς τους πόρους στη διαδρομή σας. 
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ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

Θέμα: Οποιοδήποτε 

Στόχος: Ενημέρωση για μια ποικιλία θεμάτων ως ομάδα. Η προετοιμασία μπορεί 

να γίνει εύκολα με τον διαχωρισμό των θεμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Κατ' αρχάς, η ομάδα αποφασίζει για ποια θέματα ή αντικείμενα θα ήταν 

χρήσιμο να προετοιμαστεί (π.χ., η ιστορία του προορισμού, τα διάσημα πρόσωπα 

που συνδέονται με τον προορισμό, τα αξιοθέατα του τοπικού πολιτισμού), και στη 

συνέχεια τα άτομα της ομάδας μοιράζονται τα θέματα μεταξύ τους. Ο καθένας 

προετοιμάζεται για το δικό του θέμα και στη συνέχεια το παρουσιάζει στους άλλους 

είτε πριν από το ταξίδι είτε φτάνοντας στον συγκεκριμένο προορισμό.  

 

ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ  

Θέμα: Τέχνες, Κοινωνικές σπουδές, Ιστορία 

Στόχος: Γνωρίστε τον πολιτισμό, την ιστορία και τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά του προορισμού. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Κάντε έρευνα σε μικρές ομάδες, ποια είναι τα πιο σημαντικά, 

ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του προορισμού. Ποιο είδος αναμνηστικού θα το 

εκφράσει καλύτερα αυτό; Αν γράψετε εκ των προτέρων τι είδους αναμνηστικό 

θέλετε να φέρετε στο σπίτι, μπορεί να σας βοηθήσει να το αγοράσετε επί τόπου, 

αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάτι που διατίθεται δωρεάν. 
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ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ!  

- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Ο σκοπός των παρακάτω ασκήσεων είναι να εξασκήσουμε δεξιότητες που μπορεί 

να χρειαστούμε σε πολλούς τομείς της ζωής μας για να προετοιμαστούμε για το 

ταξίδι. Το ταξίδι είναι μια καλή ευκαιρία να εξασκηθούμε σε μαθηματικές πράξεις ή 

σε οικονομικό προγραμματισμό - έτσι ώστε οι εργασίες αυτές να μην είναι μόνο σε 

θεωρητικό επίπεδο, αλλά να μπορούμε να βιώσουμε και τα πρακτικά οφέλη αυτών 

των δεξιοτήτων. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αξίζει επίσης να 

προσαρμοστεί το περιεχόμενο στις γνώσεις των συμμετεχόντων. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Θέμα: Τέχνες, Κοινωνικές σπουδές, Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Καθορισμός στόχων πριν από το ταξίδι, ατομικά και ομαδικά 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτιά 

Οδηγίες: Ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού ενός ταξιδιού είναι ο καθορισμός 

στόχων. Ας θέσουμε το ερώτημα: Τι μπορείτε να μάθετε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού; Πώς μπορεί αυτή η ταξιδιωτική εμπειρία να σας βοηθήσει στην προσωπική 

σας ανάπτυξη; Εξετάστε αυτή την ερώτηση ανάλογα με τα διάφορα θέματα και τις 

θεματικές ενότητες. Γράψτε έναν κατάλογο με όλα όσα θέλετε να μάθετε και να 

βιώσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Με βάση αυτά, διαμορφώστε τους 

σημαντικότερους ταξιδιωτικούς σας στόχους. Αν ο καθένας έχει τη δική του λίστα, 

δημιουργήστε και μια ομαδική λίστα.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Θέμα: Γεωγραφία, Μαθηματικά, Οικολογία 

Στόχος: Σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής διαδρομής μεταξύ κάθε τοποθεσίας 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Χάρτης του προορισμού, στυλό, χαρτιά 

Οδηγίες: Αφού κάνετε μια λίστα με τα μέρη που θέλετε να επισκεφθείτε, 

σχεδιάστε, πώς θα ταξιδέψετε σε κάθε προορισμό. Ποιο μέσο μεταφοράς θα είναι 

το καταλληλότερο για εσάς; Καταρτίστε σχέδια με βάση διαφορετικά κριτήρια 

(φθηνότερο, ταχύτερο, φιλικότερο προς το περιβάλλον) και συγκρίνετε την 

αποτελεσματικότητά τους. 

 

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Θέμα: Μαθηματικά, Επιστήμη - φυσική, Δεξιότητες ζωής 

Στόχος: Εξάσκηση στους υπολογισμούς όγκου και μάζας 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: μετρητική ταινία, ζυγαριά, στυλό, χαρτιά 

Οδηγίες: Φέρτε μια βαλίτσα ή ένα σακίδιο που θα πρέπει να χωράει κατά το μάζεμα 

των πραγμάτων σας. Φέρτε μια ποικιλία αντικειμένων που μπορεί να σας φανούν 

χρήσιμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Υπολογίστε τον όγκο της βαλίτσας και 

στη συνέχεια μετρήστε τον όγκο κάθε αντικειμένου για να υπολογίσετε τι χωράει 

στη βαλίτσα και τι όχι. Μετά τον υπολογισμό, μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα. 

Μπορείτε να εφαρμόσετε το ίδιο για να υπολογίσετε τα βάρη. Κάθε αεροπορική 

εταιρεία καθορίζει το μέγιστο μέγεθος και βάρος των αποσκευών σας, οπότε 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τιμές ως βάση. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα: Μαθηματικά, Δεξιότητες ζωής, Οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

Στόχος: Εξάσκηση στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτιά 

Οδηγίες: Υπολογίστε τα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι. Βρείτε πόσο θα 

κοστίσει κάθε πράγμα στον τόπο που επιλέξατε, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πιθανών εξόδων. Με αυτά τα έξοδα, μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους τύπους 

μαθηματικών πράξεων (π.χ. μπορείτε να υπολογίσετε τα μέσα ημερήσια έξοδά σας 

ή να υπολογίσετε ως ποσοστό πόσα χρήματα ξοδεύετε για κάθε κατηγορία). Στη 

συνέχεια, η ομάδα μπορεί να σκεφτεί ιδέες όπως μπορεί να μειώσει περαιτέρω τα 

έξοδα και να κάνει το ταξίδι πιο οικονομικό. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Θέμα: Μαθηματικά, Γεωγραφία 

Στόχος: Εξάσκηση στη διαχείριση του χρόνου, στο σχεδιασμό διαδρομών και στη 

μέτρηση αποστάσεων 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Χάρτης του προορισμού, στυλό, χαρτιά 

Οδηγίες: Φτιάξτε ένα πρόγραμμα για το ταξίδι σας. Μπορείτε να εργαστείτε σε 

μικρές ομάδες ή ατομικά. Για κάθε ημέρα, καθορίστε την ώρα έναρξης για κάθε 

πρόγραμμα, το χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση μεταξύ των προορισμών. 

Μην ξεχνάτε τον χρόνο που θα αφιερώσετε για ξεκούραση και φαγητό. Αν 

εργαστείτε σε διάφορες μικρές ομάδες, συγκρίνετε κάθε σχέδιο για να δείτε ποιο 

είναι το πιο αποτελεσματικό, το πιο άνετο, το πιο συναρπαστικό. Μαζί θα 

μπορούσατε να σκεφτείτε ιδέες για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρόνο σας! 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!  

- ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

Αυτές οι ασκήσεις μας βοηθούν να προετοιμαστούμε νοητικά και συναισθηματικά 

για το ταξίδι μας. Όλα αυτά μας βοηθούν να λάβουμε μέρος στο ταξίδι πιο 

συνειδητά και να βιώσουμε το ταξίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε 

ικανοποιημένοι μετά. Αν κάνουμε αυτές τις ασκήσεις σε μια ομάδα, αυτό βοηθάει 

στο χτίσιμο της ομάδας και τα μέλη γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους, γεγονός 

που καθιστά το ταξίδι μια πολύ καλύτερη ομαδική εμπειρία για τα μέλη. Αν τις 

κάνουμε μόνοι/ες μας, ατομικά, μπορεί να είναι χρήσιμες για τη δική μας 

προσωπική ανάπτυξη. 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΑΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναστοχασμός σχετικά με τα κίνητρα και τις επιθυμίες 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Σκεφτείτε τα κίνητρά σας για να ταξιδέψετε: τι σας ενδιαφέρει 

περισσότερο; Έχετε επιθυμίες που συγκρούονται μεταξύ τους (π.χ. χαλάρωση 

έναντι του να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα); Σχεδιάστε έναν χάρτη των 

κινήτρων σας. Σχεδιάστε τις παρόμοιες επιθυμίες κοντά η μία στην άλλη και τις 

αντικρουόμενες επιθυμίες μακριά η μία από την άλλη. Συμπληρώστε τον χάρτη με 

όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. 
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ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τι εσωτερικά εφόδια θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Φανταστείτε και γράψτε φανταστικά σενάρια. Ποιο είναι το καλύτερο 

πράγμα που μπορεί να σας συμβεί στην πορεία; Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί 

να συμβεί; Ποια είναι τα πράγματα που σίγουρα δεν μπορούν να συμβούν; Αφού 

τα περιγράψετε αυτά, εξετάστε τις ελπίδες και τις προσδοκίες σας για το ταξίδι. 

Ποιοι είναι οι φόβοι σας σχετικά με το ταξίδι και τι σας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας; 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Συναισθηματική προετοιμασία για το ταξίδι 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Φανταστείτε να ταξιδεύετε μπροστά στο χρόνο και οραματιστείτε το 

ιδανικό σας ταξίδι. Ταξιδέψτε στο χρόνο μέχρι να επιστρέψετε στο σπίτι σας από το 

ταξίδι σας. Σκεφτείτε, πώς αισθάνεστε επιστρέφοντας στο σπίτι όταν όλα πήγαν 

τέλεια στο ταξίδι σας και όλες οι προσδοκίες σας εκπληρώθηκαν. Τι θα ήθελε να 

σας πει ο μελλοντικός σας εαυτός; Γράψτε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια, ταξιδέψτε 

πίσω στο χρόνο στο παρόν και δείτε, πώς αυτό το μήνυμα σας επηρεάζει. Γράψτε 

το μήνυμα σε ένα μέρος όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού σας! (π.χ. κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι, ημερολόγιο) 
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ΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τους εσωτερικούς πόρους που θα χρειαστείτε κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Όχι μόνο φυσικά αντικείμενα πρέπει να πακεταριστούν για το ταξίδι, 

αλλά και εσωτερικοί πόροι, δεξιότητες, συναισθήματα. Τι θα πακετάρατε στο 

εσωτερικό σας σακίδιο; Τι πόρους θα χρειαστείτε (π.χ. θάρρος, επιμονή, 

εφευρετικότητα κ.λπ.). Ποιο κομμάτι της προσωπικότητάς σας θέλετε να πάρετε 

μαζί σας; Ποια είναι τα συναισθήματα που θα φέρετε μαζί σας και τι θα θέλατε να 

αφήσετε στο σπίτι; Γράψτε μηνύματα που σας προκαλούν αυτά τα συναισθήματα 

και τους πόρους σας και πάρτε αυτά τα μηνύματα μαζί σας! 

 

 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ (BUCKET LIST) 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Καταγράψτε τα πράγματα που θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε στο ταξίδι. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Σκεφτείτε τις εμπειρίες που θέλετε να ζήσετε ταξιδεύοντας. Τι θα θέλατε 

να δοκιμάσετε; Τι είναι το πιο σημαντικό για εσάς που σίγουρα δεν θα θέλατε να 

χάσετε; Γράψτε μια λίστα με 10 τέτοιες εμπειρίες και πάρτε τη λίστα μαζί σας στο 

ταξίδι. Όταν ένα στοιχείο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, σημειώστε το 

συγκεκριμένο στοιχείο στη λίστα! 
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ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΥΠOΣΧΕΣΗ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Δώστε μια υπόσχεση που θα σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα ενώ 

ταξιδεύετε. 

Μέγεθος ομάδας: οποιοδήποτε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Αφού εξετάσετε τις επιθυμίες και τις προσδοκίες σας, σκεφτείτε τι είδους 

όρκος θα σας βοηθήσει να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα στο ταξίδι σας. Να 

είστε δημιουργικοί και να σκεφτείτε μια υπόσχεση που θα τηρήσετε στη συνέχεια 

καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού - π.χ. "Θα δοκιμάζω κάτι καινούργιο κάθε μέρα" 

ή "Θα ξυπνάω νωρίς κάθε μέρα". 
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ΚΑΤA ΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟY 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουμε ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε ένα 

ταξίδι, ατομικά ή ομαδικά. Ο μοναδικός σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι να 

μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτές οι 

ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσουμε την προσοχή μας στα διάφορα 

στοιχεία του περιβάλλοντός μας και έτσι να συνδέσουμε τις γνώσεις που 

μαθαίνουμε από τα κείμενα με τις εμπειρίες της πραγματικής ζωής. Οι παιγνιώδεις 

ασκήσεις μας ενθαρρύνουν να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας και να βιώσουμε 

νέα πράγματα που διευρύνουν τις γνώσεις μας για την τοπική κουλτούρα, τα έθιμα, 

μας βοηθούν να μάθουμε τη γλώσσα και να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση και τη 

συμπόνια μας για τους άλλους. Οι ασκήσεις αυτοαναστοχασμού μπορούν να μας 

βοηθήσουν να βρισκόμαστε πραγματικά στο παρόν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 

και να ανακαλύψουμε άγνωστα μέχρι πρότινος κομμάτια της προσωπικότητάς μας. 

Όλα αυτά μπορούν να μετατρέψουν ένα ταξίδι σε μια κοινοτική εμπειρία για την 

ομάδα, οπότε οι ασκήσεις συμβάλλουν επίσης σε μια διαδικασία οικοδόμησης της 

ομάδας. 

 

Η ΠΡOΚΛΗΣΗ EΓΙΝΕ ΔΕΚΤH!  

- ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ AΓΝΩΣΤΟ 

Αυτές οι πρακτικές ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να συλλέξουν εμπειρίες κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού που διαφορετικά δεν θα βίωναν. Αν βγούμε από τη ζώνη 

άνεσής μας, μπορούμε να βρεθούμε σε συναρπαστικές και απροσδόκητες 

καταστάσεις μέσα από τις οποίες μπορούμε να μάθουμε και να αναπτυχθούμε, και 

αυτές οι εμπειρίες θα είναι επίσης αξέχαστες. 

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές, Γλώσσες 

Στόχος: Εμπειρία του να εξαρτάσαι από τους άλλους 

Εργαλεία: - 
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Οδηγίες: Το να ζητάτε βοήθεια είναι ένας καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις 

επικοινωνιακές σας δεξιότητες και να βιώσετε ότι μπορούμε εύκολα να ζητήσουμε 

βοήθεια από τους άλλους, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. Μπορείτε να το 

κάνετε αυτό ατομικά ή σε ομάδες όταν εκτελείτε μια εργασία για την οποία 

χρειάζεστε τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής για να την επιλύσετε. Αυτό 

μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να βρείτε το δρόμο σας στην πόλη χωρίς χάρτη, 

να μάθετε ορισμένες πληροφορίες ή να συλλέξετε ορισμένα αντικείμενα. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Θέμα: Γλώσσες 

Στόχος: Εκμάθηση και εξάσκηση της γλώσσας 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Τα ταξίδια είναι μια καλή ευκαιρία για να μάθετε μια νέα γλώσσα. Ζητήστε 

από τους ντόπιους μερικές βασικές φράσεις στη γλώσσα τους που σίγουρα θα 

χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας (για παράδειγμα: “καλημέρα, 

ευχαριστώ, καλή σας όρεξη”). Χρησιμοποιήστε τις αργότερα, όποτε το κρίνετε 

σκόπιμο. Μη διστάσετε να επεκτείνετε τη λίστα σας αργότερα! 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές, Δεξιότητες ζωής, Γλώσσες, Οποιοδήποτε 

Στόχος: Συγκέντρωση πληροφοριών ρωτώντας τους κατοίκους της περιοχής 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να μάθουμε νέες πληροφορίες αν 

κάποιος μας μεταφέρει τις γνώσεις του αντί να τις διαβάζουμε σε βιβλία ή στο 

διαδίκτυο. Σας ενδιαφέρει ο τοπικός πολιτισμός, η ιστορία ή η τοπική βλάστηση; 

Ρωτήστε τους ανθρώπους στο δρόμο! Στη συνέχεια, φυσικά, μη διστάσετε να 

αναζητήσετε τις πληροφορίες και στα βιβλία. 
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές, Δεξιότητες ζωής 

Στόχος: Να βιώσετε την τοπική ζωή και να ανακαλύψετε έναν τόπο αυθόρμητα, 

να είστε ανοιχτοί σε απροσδόκητες εμπειρίες. 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Συχνά διαπιστώνουμε ότι τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν χωρίς να 

είναι προγραμματισμένα. Ο υπερβολικός προγραμματισμός συχνά μας στερεί τις 

αυθόρμητες εμπειρίες. Δοκιμάστε τι συμβαίνει όταν είστε ανοιχτοί σε κάθε νέα 

εμπειρία και ανακαλύπτετε έναν νέο χώρο αυθόρμητα, χωρίς προηγούμενα σχέδια. 

Παρατηρήστε τι τραβάει την προσοχή σας με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια 

πηγαίνετε να το εξερευνήσετε. 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΙΚΟ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός, γαστρονομία, οικολογία 

Στόχος: Δοκιμάστε τοπικά τρόφιμα ή διατροφικές συνήθειες που δεν έχετε 

δοκιμάσει στο παρελθόν 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Η δοκιμή τοπικών φαγητών είναι ένας καλός τρόπος για να μάθετε για 

τον τοπικό πολιτισμό και είναι πάντα μια διασκεδαστική και αξέχαστη εμπειρία κατά 

τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Μάθετε, ποια εστιατόρια προσφέρουν αυθεντικό τοπικό 

φαγητό. Μπορείτε να ρωτήσετε τους ντόπιους σε ποια εστιατόρια πηγαίνουν 

συνήθως, τι φαγητό τρώνε στο σπίτι τους, ποιες είναι οι τοπικές διατροφικές τους 

συνήθειες. Δοκιμάστε για μια μέρα, ή ακόμα και για ολόκληρο το ταξίδι, πώς είναι 

να τρώτε μόνο ό,τι τρώνε συνήθως οι ντόπιοι. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Θέμα: Λογοτεχνία 

Στόχος: Ανάγνωση, μελέτη και απαγγελία λογοτεχνικών έργων σε έναν τόπο που 

συνδέεται με τον συγγραφέα 

Εργαλεία: Κάμερα 

Οδηγίες: Αναζητήστε μέρη που συνδέονται με έναν συγγραφέα ή ποιητή (δρόμοι, 

αγάλματα, αναμνηστικές πλάκες) και απαγγείλετε ένα ποίημα ή απόσπασμα από 

ένα λογοτεχνικό έργο. Ο τόπος μπορεί επίσης να είναι ένα μέρος που αναφέρεται 

στο συγκεκριμένο έργο. Επίσης, φτιάξτε ένα βίντεο με όλα αυτά που θα χρησιμεύσει 

αργότερα ως καλή ανάμνηση. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να συνδέσετε μια 

εμπειρία με έναν συγκεκριμένο συγγραφέα ή λογοτεχνικό έργο και αυτό μπορεί να 

σας βοηθήσει στην εκμάθηση της λογοτεχνίας. 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Θέμα: Ιστορία, Τέχνες, Λογοτεχνία 

Στόχος: Εκμάθηση νέων πληροφοριών ή ανάκληση παλαιών γνώσεων σε μια 

σχετική τοποθεσία 

Εργαλεία: Φωτογραφική μηχανή, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Βρείτε ένα σημαντικό ή ενδιαφέρον μέρος (κτίρια, μνημεία, τοποθεσίες, 

αντικείμενα, έργα τέχνης) που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να 

πείτε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία γι' αυτό; Αν όχι, διαβάστε για αυτό ή 

αναζητήστε το στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια, φτιάξτε ένα σύντομο βίντεο του 

χώρου όπου θα λέτε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια 

καλή ανάμνηση αργότερα και οι πληροφορίες δεν θα ξεχαστούν αν συνδέονται με 

μια καλή εμπειρία. 
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Ανακαλύψτε και δοκιμάστε μια χρήσιμη και οφέλιμη συνήθεια της χώρας 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Παρατηρήστε τα τοπικά έθιμα ή ρωτήστε σχετικά τους ντόπιους. Ποια 

τοπικά έθιμα σας είναι καινούργια; Επιλέξτε μια χρήσιμη συνήθεια και τηρήστε την 

καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Πώς σας επηρεάζει αυτή η συνήθεια; 

 

ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΚΑΙ ΝΟΙΩΣΕΤΕ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη - βιολογία 

Στόχος: Παρατήρηση και εξέταση των χαρακτηριστικών του εδάφους 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Εάν βρίσκεστε σε μια μακρινή χώρα ή ακόμη και σε μια διαφορετική 

κλιματική ζώνη, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να εξετάσετε τη σύνθεση του εδάφους. 

Αγγίξτε το, πάρτε το στο χέρι σας, κοιτάξτε την υφή του, παρατηρήστε το χρώμα 

του, μυρίστε το. Παρατηρείτε διαφορές; Αν ναι, εξετάστε κατά πόσο αυτό το χώμα 

διαφέρει από αυτό που έχετε συνηθίσει στο σπίτι σας. 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΧΟΡΟ 

Θέμα: Τέχνες, Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός 

Στόχος: Δοκιμάστε την τοπική χορευτική κουλτούρα 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Βρείτε ένα μέρος, όπου οι ντόπιοι πηγαίνουν για να χορέψουν, ή απλά 

ζητήστε από τους ντόπιους φίλους σας να σας διδάξουν έναν παραδοσιακό τοπικό 

χορό. Μάθετε τα ακριβή βήματα, ζητήστε ανατροφοδότηση από τους ντόπιους. Πώς 

διαφέρει η κίνησή τους; Πόσο συχνά και σε ποιες περιστάσεις χορεύουν; 

  



32 

 

ΑΝΟIΞΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛO ΣΑΣ!  

- ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 

Αν ένα θέμα μας ενδιαφέρει, είναι φυσικό να του δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή 

κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Όταν ένας αρχιτέκτονας εξερευνά μια νέα 

τοποθεσία, μπορεί να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα κτίρια, ενώ ένας λάτρης των 

φυτών μπορεί να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στους τοπικούς κήπους ή στα 

ξεχωριστά φυτά. Ωστόσο, αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να μάθουμε για ένα 

συγκεκριμένο θέμα, οι παρακάτω ασκήσεις θα μας βοηθήσουν να στρέψουμε την 

προσοχή μας στα επιλεγμένα πράγματα ή φαινόμενα. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε 

νέες ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να 

τα μελετάμε στο δρόμο από το να διαβάζουμε για αυτά μόνο σε βιβλία. 

  

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Θέμα: Οικολογία, Ιστορία, Γεωγραφία, Επιστήμη - Βιολογία, φυσική, τέχνες 

Στόχος: Εστίαση της προσοχής των συμμετεχόντων σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Εργαλεία: Smartphone με κάμερα 

Οδηγίες: Επιλέξτε ένα στοιχείο που θα δώσετε έμφαση κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και το οποίο είναι χαρακτηριστικό του προορισμού σας (π.χ. φυτά, στοιχεία 

ενός συγκεκριμένου στυλ κατασκευής, τοπικά οχήματα κ.λπ.) και βγάλτε όσο 

περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε.  

Εναλλακτική ομάδα: Ψάξτε για ένα επιλεγμένο πράγμα ή για μια λίστα 

πραγμάτων και συγκρίνετε στο τέλος της ημέρας ποιος πήρε τις περισσότερες 

φωτογραφίες. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Θέμα: Οικολογία 

Στόχος: Παρατήρηση και συλλογή καλών πρακτικών για τη διαχείριση των 

αποβλήτων 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων στον κόσμο. Σε 

διάφορες χώρες έχουν επικρατήσει διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων. 

Δώστε προσοχή και αναζητήστε χρήσιμες λύσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας 

και σημειώστε τις. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτές; 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Θέμα: Οικολογία 

Στόχος: Παρατήρηση και συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με τη βιωσιμότητα 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Υπάρχουν πολλές καλές και εφαρμόσιμες λύσεις σε διάφορες χώρες και 

περιοχές όσον αφορά τη βιωσιμότητα, όπως η επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων ή 

η εξάλειψη των πλαστικών συσκευασιών. Παρατηρήστε τα διάφορα παραδείγματα 

βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και κρατήστε σημειώσεις. Π.χ. 

πόσα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών μπορείτε να βρείτε στην πόλη; 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 

Θέμα: Γλώσσες 

Στόχος: Εκμάθηση της γλώσσας από τους φυσικούς ομιλητές  

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Παρατηρήστε και ακούστε τους ντόπιους να μιλούν τη γλώσσα τους, 

παρατηρήστε τα ξενόγλωσσα κείμενα και τις επιγραφές γύρω σας. Υπάρχουν λέξεις 

που σας φαίνονται οικείες; Ή μήπως αναζητήσατε κάποιες λέξεις στο λεξικό; 

Κρατήστε μαζί σας ένα σημειωματάριο και σημειώστε τυχόν νέες λέξεις που 

συναντάτε. 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Θέμα: Μαθηματικά, Επιστήμη - φυσική, Τέχνες 

Στόχος: Εξάσκηση στη γεωμετρία παρατηρώντας διάφορα αντικείμενα, κτίρια και 

μέρη 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σχέδιο 

Οδηγίες: Η γεωμετρία είναι παρούσα σε πολλά σημεία της τέχνης και της 

αρχιτεκτονικής. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι το χρυσό ορθογώνιο, το οποίο 

μπορεί να ανακαλυφθεί στο σχεδιασμό πολλών αρχαίων κατασκευών - αλλά 

μπορείτε να βρείτε παραδείγματα γεωμετρίας σχεδόν στα πάντα, αν κοιτάξετε τα 

πράγματα με καλό μάτι. Ρίξτε μια καλή ματιά στον κόσμο γύρω σας και σχεδιάστε 

ιδιαίτερους χώρους, κτίρια, πλατείες, γλυπτά ή έργα τέχνης δίνοντας προσοχή στη 

γεωμετρική τους διάταξη. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΝΑΝ ΧΑΡΤΗ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Παρατήρηση της πόλης και της χάραξης των δρόμων. 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σχέδιο 

Οδηγίες: Εάν σχεδιάσετε έναν χάρτη της πόλης χωρίς βοήθεια από άλλους, χωρίς 

διαδίκτυο, μπορεί να είναι μια καλή πρακτική για να γνωρίσετε τους δρόμους της 

πόλης. Περπατήστε σε ένα τμήμα της πόλης, παρατηρήστε πώς συνδέονται οι 

δρόμοι μεταξύ τους και σημειώστε τα ενδιαφέροντα ή σημαντικά σημεία σε αυτόν. 

Ομαδική εναλλακτική λύση: σχεδιάστε ένα χάρτη μιας συγκεκριμένης περιοχής 

ατομικά ή σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια συγκρίνετε ποιος χάρτης είναι ο πιο 

ακριβής. 

 

 

 

 

 



35 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός, Γεωγραφία  

Στόχος: Εύρεση εθίμων, συνηθειών που συνδέονται με τη γεωγραφία 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Μπορεί να υπάρχουν διάφορα έθιμα που δεν συνδέονται με τον πολιτισμό 

ολόκληρου του έθνους, αλλά μόνο με μια γεωγραφική περιοχή. Παρατηρήστε τη 

συμπεριφορά και τις συνήθειες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. 

Ανακαλύψατε κάτι που οι άνθρωποι εδώ κάνουν διαφορετικά από ό,τι έχετε 

συνηθίσει στην πατρίδα σας; Ποιες είναι αυτές οι συνήθειες και γιατί μπορεί να 

έχουν αναπτυχθεί; Αν ανακαλύψετε μια θετική, χρήσιμη συνήθεια, προσπαθήστε 

να την εφαρμόσετε και μετά την επιστροφή σας στο σπίτι. Μετά από μια τέτοια 

άσκηση, μπορεί να ανακαλύψετε κάποιες συνήθειες στο περιβάλλον του σπιτιού 

σας που μέχρι τότε θεωρούσατε φυσικές. 

 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός, γαστρονομία, οικολογία 

Στόχος: Παρατήρηση φρούτων και λαχανικών τοπικής προέλευσης 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Ποια φρούτα και λαχανικά χαρακτηρίζουν την περιοχή; Παρατηρήστε τα 

συστατικά που αποτελούν τα βασικά στοιχεία της γαστρονομίας. Σημειώστε στον 

κατάλογό σας όλα τα εξωτικά φυτά τοπικής προέλευσης και σημειώστε επίσης τα 

φαγητά στα οποία τα ανακαλύπτετε ως συστατικά. 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Θέμα: Τέχνες 

Στόχος: Κρατήστε σημειώσεις για διάφορα έργα τέχνης 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, μπορούμε να συναντήσουμε πολλά 

διαφορετικά έργα τέχνης. Ζωγραφιές στους τοίχους των κτιρίων, καλλιτεχνικά 

αρχιτεκτονικά έργα, τοπική μουσική κ.λπ. Παρατηρήστε και συλλέξτε όσα 

περισσότερα έργα τέχνης συναντήσετε. Θα δείτε ότι αν έχετε τα μάτια και τα αυτιά 

σας ανοιχτά, θα συναντήσετε πολλές απροσδόκητες ομορφιές. 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Μάθετε για τα διάφορα τοπικά επαγγέλματα που μπορούν να αποτελέσουν 

έμπνευση καθώς σχεδιάζετε τη σταδιοδρομία σας. 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σημειώσεις 

Οδηγίες: Επισκεπτόμενοι μια ξένη χώρα, μπορούμε να ανακαλύψουμε τοπικά 

επαγγέλματα που δεν συναντάμε στην πατρίδα μας. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει 

να σκεφτούμε δημιουργικά για το δικό μας μέλλον, παρέχοντάς μας έτσι έμπνευση 

για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας μας. Οι εμφανίσεις και οι μορφές των τοπικών 

επαγγελμάτων ποικίλλουν ανάλογα με τον προορισμό και την οικονομία του τόπου. 

Αν συναντήσετε κάποιον με ένα ενδιαφέρον, ελάχιστα γνωστό τοπικό επάγγελμα, 

μιλήστε με το άτομο για τη δουλειά του και κρατήστε σημειώσεις. 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ 

Θέμα: Επιστήμη - βιολογία 

Στόχος: Μάθετε για την τοπική άγρια ζωή με τη βοήθεια ενός smartphone  

Εργαλεία: Smartphone, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Μια εφαρμογή για smartphone που αναγνωρίζει τους ήχους των πουλιών 

μπορεί να βοηθήσει πολύ στην εκμάθηση της τοπικής πανίδας. Αν περπατάτε σε 

ένα μέρος κοντά στη φύση ή σε ένα πάρκο, αναζητήστε ήχους πουλιών και 

προσπαθήστε να τους αναγνωρίσετε. Αν γνωρίζετε ένα ιδιαίτερο είδος πουλιού στην 

περιοχή, ακούστε πρώτα τη φωνή του πουλιού από μια ηχογράφηση στο διαδίκτυο 

και στη συνέχεια παρατηρήστε αν μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του στη φύση. 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΩΝ 

Θέμα: Επιστήμη - βιολογία 

Στόχος: Μάθετε για την τοπική χλωρίδα με τη βοήθεια ενός smartphone  

Εργαλεία: Smartphone, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Ποια είναι τα κοινά ή μοναδικά φυτά της περιοχής; Αναζητήστε τα και 

παρατηρήστε πού και πόσο συχνά εμφανίζονται. Αν δεν αναγνωρίζετε το φυτό που 

ανακαλύψατε, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή αναγνώρισης φυτών για smartphone. 

Συλλέξτε τα πιο μοναδικά, πιο χαρακτηριστικά φυτά! 
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ! 

- ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 

Σε αυτή την ενότητα έχουμε συγκεντρώσει ιδέες που μπορούν να σας εμπνεύσουν 

να επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε μέρη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας που 

μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις σας για το συγκεκριμένο μέρος. Ανακαλύψτε 

ποιες ευκαιρίες έχει το ταξίδι σας και εκμεταλλευτείτε τις για να μάθετε κάτι 

καινούργιο! 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Θέμα: Φυσική, Τέχνες, Οικολογία, Ιστορία, Γεωγραφία, Επιστήμες - βιολογία 

Στόχος: Επισκεφθείτε τοπικά μουσεία, εκθέσεις, βοτανικούς κήπους, ανακαλύψτε 

τα παίζοντας 

Εργαλεία: Smartphone 

Οδηγίες: Επισκεφθείτε ένα μουσείο ή μια έκθεση που σχετίζεται με ένα από τα 

θέματα που έχετε επιλέξει. Σήμερα, πολλά μουσεία είναι παιχνιδοποιημένα, αλλά 

αν αυτό που βρήκατε δεν είναι, μπορείτε να επινοήσετε ένα παιχνίδι για τον εαυτό 

σας. Για παράδειγμα, φωτογραφίστε τα πιο ενδιαφέροντα μέρη ή κάντε μία συλλογή 

από ένα συγκεκριμένο είδος φωτογραφίζοντάς τα εκθέματα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Θέμα: Ιστορία, Επιστήμη, Λογοτεχνία 

Στόχος: Επισκεφθείτε περιοχές στον προορισμό σας που συνδέονται με διάσημους, 

σημαντικούς ανθρώπους. 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Αν υπάρχει γενέτειρα ενός διάσημου, σημαντικού προσώπου (π.χ. ενός 

ποιητή) κοντά στον τόπο που επισκέπτεστε, πηγαίνετε εκεί και ανακαλύψτε την! 

Μάθετε πώς συνδέεται η τοποθεσία με το διάσημο πρόσωπο. Αυτή είναι μια καλή 

ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το θέμα που συνδέεται με αυτό, 

και οι εμπειρίες κάνουν τα γεγονότα που μαθαίνετε ακόμα πιο αξιομνημόνευτα. 
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Θέμα: Επιστήμη - Φυσική, Γεωγραφία 

Στόχος: Επίσκεψη και γνωριμία με παραδείγματα φυσικών σχηματισμών 

Εργαλεία: Smartphone, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Αν υπάρχει κάποιος φυσικός σχηματισμός κοντά στον προορισμό σας, 

πηγαίνετε εκεί και επισκεφθείτε τον (π.χ. σπήλαια με σταλακτίτες, φυσικές 

γέφυρες, αλλαγές που προκαλούνται από τρεχούμενο νερό). Τι οδήγησε στο σχηματισμό 

του; Διαβάστε γι' αυτό και μάθετε! 

 

ΒΙΩΣΤΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 

Θέμα: Επιστήμη - Φυσική, Γεωγραφία 

Στόχος: Επισκεφθείτε και ανακαλύψτε ένα μέρος χωρίς φωτορύπανση ή ηχητική 

ρύπανση 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Αν έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ένα μέρος χωρίς ρύπανση κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού σας, πηγαίνετε εκεί και ζήστε το! Για παράδειγμα, 

ανακαλύψτε τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό σε ένα μέρος χωρίς φωτορύπανση. 

Ένας χάρτης ρύπανσης στο διαδίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε αυτά τα 

μέρη. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την εμβάθυνση των 

γνώσεών σας σχετικά με αυτά τα φυσικά φαινόμενα. 
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Θέμα: Τέχνες, Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός 

Στόχος: Εξερεύνηση πάρκων, κήπων, αυλών ως έμπνευση για τη διαμόρφωση του 

οικιακού περιβάλλοντος 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για σχέδιο 

Οδηγίες: Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, επισκεφθείτε μέρη που έχουν 

καλλιτεχνικό, αισθητικό σχεδιασμό. Σε διάφορες περιοχές μπορείτε να 

ανακαλύψετε διαφορετικές λύσεις για το σχεδιασμό κήπων, οι οποίες μπορούν να 

σας εμπνεύσουν για να σχεδιάσετε το περιβάλλον του σπιτιού σας! Ποιες 

δημιουργικές, αισθητικές λύσεις ανακαλύπτετε; Αν βρείτε μια ιδιαίτερη λύση, 

κρατήστε σημειώσεις και σχεδιάστε την σε ένα σημειωματάριο. 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥΣ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Ανακάλυψη της θέσης των αστεριών, σύγκριση της θέσης τους με μια 

εφαρμογή 

Εργαλεία: Smartphone, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Αν ταξιδέψετε μεγαλύτερες αποστάσεις, έχετε την ευκαιρία να 

ανακαλύψετε τη διαφορά στη θέση των άστρων. Αφού νυχτώσει, κάντε μια 

περιήγηση σε ένα μέρος, όπου μπορείτε να δείτε καλά τα αστέρια. Παρατηρήστε 

τους αστερισμούς στην τοποθεσία, όπου ταξιδέψατε. Οι εφαρμογές smartphone για 

την αναγνώριση των άστρων μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό. Ποια αστέρια 

είναι τα πιο εύκολα να ανακαλύψετε που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να 

βρείτε τον δρόμο σας; 
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ΒΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη - βιολογία, Οικολογία 

Στόχος: Επισκεφθείτε περιοχές όπου μπορείτε να ανακαλύψετε τις αλλαγές στη 

φύση, λόγω φυσικών διεργασιών, ανθρώπινης δραστηριότητας ή κλιματικής 

αλλαγής. 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Ανακαλύψτε μέρη όπου μπορείτε να βιώσετε τις αλλαγές στη φύση. Η 

φύση αλλάζει και από μόνη της, αλλά υπάρχουν μέρη που είναι εκτεθειμένα στην 

ανθρώπινη επιρροή και άλλα που αλλάζουν λόγω των φυσικών διεργασιών ή της 

κλιματικής αλλαγής. Η εύρεση ενός τόπου, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε 

την αλλαγή συγκρίνοντας την όψη του με παλιές φωτογραφίες, μπορεί να είναι μια 

καλή πρακτική για να συνειδητοποιήσετε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ!  

- ΑΥΤΟΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  

Κάθε ταξίδι είναι και ένα εσωτερικό ταξίδι. Οι ασκήσεις αυτοαναστοχασμού μπορούν 

να σας βοηθήσουν όχι μόνο να εξερευνήσετε εξωτερικές τοποθεσίες, αλλά και να 

περπατήσετε συνειδητά το εσωτερικό μονοπάτι στο οποίο σας καλεί το ταξίδι σας. 

Να είστε παρόντες σε κάθε στιγμή και να ζείτε τις εμπειρίες σας στο έπακρο! Αν τα 

κάνετε όλα αυτά ως ομάδα, το ταξίδι σας θα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη ομαδική 

εμπειρία. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Συγγραφή ημερολογίου προσωπικών εμπειριών 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο που περιγράφει επίσης το εσωτερικό 

σας ταξίδι. Ποια ήταν η ισχυρότερη επιρροή που ασκήθηκε σε εσάς κατά τη διάρκεια 
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του ταξιδιού; Ποιες ήταν οι καλές και οι κακές σας εμπειρίες; Τι μάθατε από αυτές; 

Η περιγραφή τους σε ένα ημερολόγιο μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 

καλύτερα τις προσωπικές σας εμπειρίες. 

 

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Αναλογιστείτε ποιο κομμάτι του εαυτού σας ήρθε μαζί σας στο ταξίδι 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Το νέο περιβάλλον, οι διαφορετικοί άνθρωποι γύρω σας και η τοποθεσία 

θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας και θα αναδείξουν κάτι διαφορετικό από την 

προσωπικότητά σας. Ανατρέξτε στην ημέρα που πέρασε: Πώς σας επηρεάζει το 

ταξίδι; Πώς διαφέρει η συμπεριφορά σας τώρα από τη συμπεριφορά σας στο σπίτι 

σας; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που είναι πιο διαδεδομένα 

σε αυτή την τοποθεσία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

φαίνεται να έχετε αφήσει στο σπίτι σας; Σκεφτείτε τα παραπάνω και γράψτε μία 

λίστα.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥΒΕΝΙΡ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Συλλέξτε κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς και συνδέεται με την 

ταξιδιωτική σας εμπειρία. 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Τι συναισθήματα βιώσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού; Ποιες ήταν οι 

πιο καθοριστικές εμπειρίες του ταξιδιού σας που σας επηρέασαν περισσότερο; 

Αναζητήστε ένα σύμβολο ή ένα αντικείμενο που το εκφράζει καλύτερα ή που σας 

θυμίζει αυτή την αξιοσημείωτη εμπειρία. Αποκτήστε αυτό το αντικείμενο! Μπορεί 

να είναι ένα προσωπικό αναμνηστικό, το οποίο όταν το πάρετε στο σπίτι σας να σας 

θυμίζει όχι μόνο τον τόπο του ταξιδιού, αλλά και την εσωτερική εμπειρία. 
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Αναλογιστείτε τα συναισθήματα που σχετίζονται με το ταξίδι. 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Ανατρέξτε στα συναισθήματα που βιώσατε κατά τη διάρκεια της ημέρας 

σας. Πώς ξεκίνησε το πρωινό σας και πώς άλλαξε κατά τη διάρκεια της ημέρας; 

Καταγράψτε τη μέρα σας έτσι ώστε να μην περιγράφετε τι συνέβη, αλλά μόνο τα 

συναισθήματά σας και πώς εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κοιτάζοντας 

πίσω, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αντίκτυπος σε αυτές τις αλλαγές; Τι σας βοήθησε 

να ξεπεράσετε τα χαμηλότερα σημεία; 

 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠ 5  

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Καταγράψτε και συζητήστε τις καλύτερες και τις χειρότερες εμπειρίες. 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε μια λίστα με τις 5 καλύτερες και τις 5 χειρότερες εμπειρίες σας 

σήμερα. Συγκρίνετε τη λίστα σας με τη λίστα των άλλων μελών της ομάδας. 

Συζητήστε μαζί ποια ήταν τα κοινά σημεία και τι βιώσατε διαφορετικά. 
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Οι ασκήσεις του τρίτου κεφαλαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΜΕΤΑ από μια 

ταξιδιωτική εμπειρία. Κοιτάζοντας πίσω στο ταξίδι, και συνοψίζοντας τις εμπειρίες 

μας, μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικά μαθήματα που δεν θα είχαμε πάρει ποτέ 

χωρίς το ταξίδι. Ανακαλώντας τις δύσκολες καταστάσεις που είχαμε βιώσει και 

χρησιμοποιώντας διάφορες δραματικές πρακτικές, μπορούμε να αναπτύξουμε τις 

κοινωνικές μας δεξιότητες και έτσι να αποκτήσουμε περισσότερο θάρρος για να μη 

φοβόμαστε το άγνωστο και τις απροσδόκητες καταστάσεις. Οι εμπειρίες μας 

παρέχουν μια εξαιρετική πλατφόρμα για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, 

ανατρέχοντας σε όσα έχουμε συναντήσει ή ανακαλύψει, αλλά δεν έχουμε ακόμη 

κατανοήσει πλήρως. Υπάρχουν πολλές κρυμμένες γνώσεις στις προηγούμενες 

ταξιδιωτικές μας εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας μέσω των κατάλληλων ασκήσεων. 

 

ΠΑΙΞΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ!  

- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μπορούμε να μάθουμε πολύ περισσότερα από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού, αν τις αναπαραστήσουμε και τις συζητήσουμε με άλλους 

όταν επιστρέψουμε στο σπίτι. Όλα αυτά μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες των συμμετεχόντων και να δώσουν νέες προοπτικές στα προηγούμενα 

γεγονότα. Το να λέμε ιστορίες και να παίζουμε μαζί δίνει την ευκαιρία να 

εκτονώσουμε τα συναισθήματά μας, να ανατρέξουμε στο ταξίδι και να μάθουμε από 

όσα συνέβησαν αναλύοντάς τα από κοινού. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Εκμάθηση και εξάσκηση σε νέες αντιδράσεις που μπορεί να φανούν 

χρήσιμες 

Μέγεθος ομάδας: 4+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να επιλέξει μια ιστορία από το ταξίδι που 

του ήταν δύσκολη ή στην οποία δεν ανταποκρίθηκε καλά. Η ομάδα παίζει αυτή τη 

σκηνή. Στη συνέχεια, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να αναλάβει το ρόλο 

του παραμυθά και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό είδος αντίδρασης. Μόλις η 

ομάδα παρουσιάσει όλες τις δημιουργικές ιδέες της, ο αφηγητής θα πρέπει να 

ξαναμπεί στη σκηνή και να δοκιμάσει ένα νέο είδος αντίδρασης. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ  

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Μια ανάμνηση των όσων συνέβησαν στο ταξίδι 

Μέγεθος ομάδας: 3+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Η ομάδα επιλέγει μια σκηνή από το ταξίδι της. Θα μπορούσε να είναι η 

καλύτερη, η χειρότερη ή μια ενδιαφέρουσα ιστορία που συνέβη κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού. Παρουσιάστε αυτή τη σκηνή σε μικρές ομάδες. Κάθε χαρακτήρας 

μπορεί να ενδώσει στις δικές του αναμνήσεις και συναισθήματα. Μεταμορφώστε 

επίσης την αίθουσα διδασκαλίας σα σκηνή και χρησιμοποιήστε δημιουργικά τις 

καρέκλες και τα τραπέζια για να οπτικοποιήσετε τα όσα συνέβησαν. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - επικοινωνία 

Στόχος: Εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω της σύνταξης ρεπορτάζ 

Μέγεθος ομάδας: 2+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Ένα μέλος της ομάδας θα είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα κάνει ένα 

ρεπορτάζ μαζί με ένα άλλο μέλος της ομάδας σχετικά με το ταξίδι. Ως ρεπόρτερ, 

μπορεί να ασχοληθεί με διάφορα πράγματα και να ρωτήσει σχετικά με μια ιστορία. 

Ο στόχος είναι στο τέλος να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. 

 

ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές 

Στόχος: Εξάσκηση της δημιουργικότητας και την ομαδικής εργασίας με τη 

δημιουργία μιας σκηνής 

Μέγεθος ομάδας: 5+ 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Εργαστείτε ως ομάδα και γράψτε την ιστορία του ταξιδιού με το ύφος 

του Οδυσσέα. Αυτό μπορεί να είναι ολόκληρο το ταξίδι, ή ακόμα και μόνο ένα 

σημαντικό ή ενδιαφέρον μέρος. Δώστε σε κάθε χαρακτήρα της ιστορίας 

μυθολογικούς ή ρόλους παραμυθιού (για παράδειγμα, ο οδηγός του λεωφορείου 

θα μπορούσε να είναι ο καπετάνιος του πλοίου, ή ένα εμπόδιο που ξεπεράσατε θα 

μπορούσε να είναι ένα μυθολογικό τέρας). Να είστε δημιουργικοί στην περιγραφή 

της ιστορίας και στη συνέχεια να παρουσιάσετε τη σκηνή. Στο τέλος της άσκησης, 

μπορείτε να συζητήσετε ποιες νέες πτυχές σας ξεδιπλώθηκαν μέσα από τη μέθοδο 

αυτή. 
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ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ;  

- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα εργαζόμαστε με τις πληροφορίες και τις γνώσεις που πήραμε 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για να διατηρηθούν αυτές οι γνώσεις 

μακροπρόθεσμα, βοηθάει να τις επαναφέρουμε όλοι μαζί μέσα από παιχνίδια. Για 

το σκοπό αυτό, έχουμε συγκεντρώσει μερικά ομαδικά παιχνίδια, τα οποία απαιτούν 

να συγκεντρώσετε τις γνώσεις που αποκόμισε όλη η ομάδα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 

 

ΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε που σχετίζεται με τη γεωγραφία 

Εργαλεία: Πίνακας για να γράψετε 

Οδηγίες: Κάποιος από την ομάδα γράφει στον πίνακα το όνομα ενός τόπου που 

σχετίζεται με το ταξίδι, αλλά αφήνει έξω μερικά γράμματα. Η ομάδα πρέπει να βρει 

το όνομα του τόπου. Η διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί σαν διαγωνισμός: αν 

κάποιος βρει ένα όνομα παίρνει έναν πόντο. Αν μπορεί να πει κάτι σημαντικό γι' 

αυτό το μέρος, παίρνει άλλον έναν πόντο. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

Θέμα: Λογοτεχνία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε από τη λογοτεχνία 

Εργαλεία: Πίνακας για να γράψετε 

Οδηγίες: Κάποιος από την ομάδα γράφει στον πίνακα το όνομα ενός διάσημου 

συγγραφέα ή ποιητή που συνδέεται με τον τόπο που επισκέφθηκαν, αλλά αφήνει 

μερικά γράμματα εκτός. Η ομάδα πρέπει να βρει το όνομα του διάσημου συγγραφέα 

ή ποιητή. Η διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί σαν διαγωνισμός: αν κάποιος βρει 

ένα όνομα παίρνει έναν πόντο. Αν μπορεί να πει κάτι σημαντικό για το πρόσωπο, 

παίρνει άλλον έναν πόντο.  
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ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Θέμα: Λογοτεχνία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με τη λογοτεχνία 

Εργαλεία: Στυλό, Βιογραφίες 

Οδηγίες: Τα άτομα δουλεύουν σε ζεύγη. Παίρνουν τη βιογραφία ενός διάσημου 

προσώπου. Τόσο ο Α όσο και ο Β έχουν παραλείψει κάποιες πληροφορίες στο χαρτί 

τους. Φυσικά, λείπουν διαφορετικές πληροφορίες από τον καθένα. Και οι δύο 

πρέπει να συνθέσουν ολόκληρη την ιστορία ρωτώντας σχετικά για τα στοιχεία που 

λείπουν. Όταν είναι έτοιμοι, πρέπει να μάθουν αυτά τα στοιχεία και να πουν στην 

τάξη τι έμαθαν. 

 

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με τη γεωγραφία 

Εργαλεία: Χαρτί και στυλό, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού 

Οδηγίες: Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια και λαμβάνουν μια 

φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και την οποία μπορεί 

να δει μόνο το ένα μέλος του ζευγαριού. Το άλλο μέλος προσπαθεί να ανακαλύψει 

τι υπάρχει στη φωτογραφία κάνοντας ερωτήσεις ναι/όχι. Μπορεί να οριστεί ένας 

μέγιστος αριθμός ερωτήσεων, π.χ. 20. Παραλλαγή: Δεν υπάρχει φωτογραφία, 

απλώς δίνεται η ευκαιρία μέσω 20 ερωτήσεων να μάθουμε τι σκέφτεται ο 

ταξιδιώτης π.χ. ένα διάσημο κτίριο. 

  



49 

 

 

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Ιστορία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Ένα μέλος της ομάδας αφηγείται μια ιστορία που σχετίζεται με το ταξίδι, 

αλλά αντί για μια λέξη-κλειδί χρησιμοποιεί πάντα τη λέξη ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ. Η ομάδα 

πρέπει να βρει ποια είναι η λέξη-κλειδί. Η ιστορία θα μπορούσε να αφορά τη ζωή 

ενός μεγάλου συγγραφέα ή μια ιστορία για έναν ποιητή κ.λπ. 

 

ΚΩΦΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 

Θέμα: Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Ιστορία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε  

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο και ένας από αυτούς ψιθυρίζει στον 

επόμενο συμμετέχοντα στοιχεία για ένα διάσημο πρόσωπο, ένα μέρος ή για ένα 

σημαντικό πράγμα που σχετίζεται με το ταξίδι. Όλοι ψιθυρίζουν αυτές τις 

πληροφορίες στο άτομο που κάθεται δίπλα τους. Το τελευταίο άτομο τα λέει 

δυνατά. Ο στόχος είναι οι πληροφορίες να παραμείνουν οι ίδιες στο τέλος του 

γύρου, ακριβώς όπως ειπώθηκαν από το πρώτο άτομο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Θέμα: Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Ιστορία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Υπάρχει ένα σύνολο κατηγοριών. Αυτές αποτελούν τις στήλες ενός 

πίνακα. Οι γραμμές αποτελούνται από διάφορα γράμματα. Η ομάδα πρέπει να 

συμπληρώσει τον πίνακα. Οι κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε 

συνδέεται με τη λογοτεχνία της χώρας, γεωγραφικοί όροι (π.χ. πόλη, λόφος, λίμνη, 

ποτάμι, ζώο, φυτό κ.λπ.) ή ιστορία (π.χ. μάχες, διάσημοι στρατηγοί, διάσημοι 

πολιτικοί άνδρες, διάσημες γυναίκες, τόποι κ.λπ.)  

 

BINGO 

Θέμα: Λογοτεχνία, Ιστορία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε 

Εργαλεία: Στυλό, πίνακες Bingo 

Οδηγίες: Οι πίνακες Bingo περιέχουν τα ονόματα διάσημων συγγραφέων, ποιητών 

ή ιστορικών προσώπων που σχετίζονται με το ταξίδι. Κάθε μέλος της ομάδας παίρνει 

έναν τέτοιο πίνακα. Ένα μέλος της ομάδας σκέφτεται ένα στοιχείο του πίνακα, οι 

υπόλοιποι του κάνουν μια ερώτηση. Όποιος καταλάβει για ποιον μιλάνε, μπορεί να 

διαγράψει το πρόσωπο που βρίσκεται στον πίνακά του. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε 

Εργαλεία: Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

Οδηγίες: Τοποθετήστε αρκετές φωτογραφίες που τραβήξατε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού στο τραπέζι. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πάρουν φωτογραφίες για 

να σχηματίσουν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακολουθία (συνδέοντας τη μία με 

την άλλη). 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ 

Θέμα: Οποιοδήποτε 

Στόχος: Ανακαλέστε τα όσα μάθατε σχετικά με το θέμα που επιλέξατε 

Εργαλεία: Φωτογραφίες από το ταξίδι, κάρτες με λέξεις 

Οδηγίες: Υπάρχει ένα σύνολο φωτογραφιών που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού οι οποίες τοποθετούνται στο τραπέζι με την όψη προς τα κάτω. Επίσης, 

υπάρχει ένα σύνολο από τυχαία συγκεντρωμένες λέξεις. Οι λέξεις γράφονται σε 

κάρτες και τοποθετούνται στη μέση του τραπεζιού επίσης με την όψη προς τα κάτω. 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν μια κάρτα και μια φωτογραφία. Πρέπει να 

προσπαθήσουν να κάνουν μια σύνδεση μεταξύ των δύο πραγμάτων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  

- ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΣ 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες για να εμβαθύνουμε 

τις γνώσεις μας σε διάφορα θέματα. Οι παρακάτω ασκήσεις μπορούν να γίνουν 

στην τάξη, ως ομαδικές εργασίες, καθώς η κοινή ταξιδιωτική εμπειρία παρέχει μια 

καλή βάση για να σκεφτούμε και να εργαστούμε από κοινού πάνω σε αυτά τα 

θέματα. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Θέμα: Γεωγραφία, Οικολογία 

Στόχος: Σύγκριση διαφορετικών τρόπων μετακίνησης 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Σε μικρές ομάδες, γράψτε έναν κατάλογο με κάθε μέσο μεταφοράς που 

δοκιμάσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα κάθε μέσου μεταφοράς; Τι είναι καλό να χρησιμοποιείτε μόνοι σας 

και τι σε ομάδες; Ποια είναι τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον; 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ 

Θέμα: Μαθηματικά, Τέχνες 

Στόχος: Άσκηση γεωμετρικών σχημάτων 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί για ζωγραφική 

Οδηγίες: Η γεωμετρία είναι παρούσα σε πολλά σημεία της τέχνης και της 

αρχιτεκτονικής. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι το χρυσό ορθογώνιο, το οποίο 

μπορεί να ανακαλυφθεί στο σχεδιασμό πολλών αρχαίων κατασκευών - αλλά 

μπορείτε να βρείτε παραδείγματα γεωμετρίας σχεδόν στα πάντα, αν κοιτάξετε τα 

πράγματα με καλό μάτι. Ανατρέξτε στις φωτογραφίες που τραβήξατε στο ταξίδι σας 

και αναζητήστε διάφορα γεωμετρικά σχήματα σε διάσημα κτίρια ή έργα τέχνης! 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Θέμα: Επιστήμη, Γεωγραφία, Οικολογία 

Στόχος: Μάθετε για τη σύνθεση του πόσιμου νερού σε μια συγκεκριμένη χώρα 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Συγκρίνετε τη σύνθεση του πόσιμου νερού στη χώρα που επισκεφτήκατε 

και στην πατρίδα σας. Σε τι διαφέρει η σύνθεσή του; Παρατηρήσατε τη διαφορά 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας; 

 

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Θέμα: Τέχνες - μουσική 

Στόχος: Γράψτε ένα τραγούδι όλοι μαζί 

Εργαλεία: Μουσικό όργανο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής 

Οδηγίες: Γράψτε ένα τραγούδι για τις ταξιδιωτικές σας εμπειρίες. Μπορείτε επίσης 

να μαντέψετε μόνοι σας τη μελωδία ή να ξαναγράψετε τους στίχους ενός γνωστού 

τραγουδιού που εκφράζει τη διάθεση του ταξιδιού. Γράψτε στίχους για τα πιο 

αξιομνημόνευτα γεγονότα του ταξιδιού και, στη συνέχεια, ηχογραφείστε καθώς 

τραγουδάτε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ακόμα και στο δρόμο για το σπίτι, όταν 

οι εμπειρίες είναι ακόμα νωπές. 
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ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 

Θέμα: Λογοτεχνία 

Στόχος: Εξάσκηση με διαφορετικούς τρόπους 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε έργα για το ταξίδι σε διάφορα λογοτεχνικά είδη. Μπορεί να είναι 

ποίημα, σονέτο, μυθιστόρημα, μπαλάντα κ.λπ. Μπορείτε να περιγράψετε την ίδια 

ιστορία δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, κάθε μικρή ομάδα σε διαφορετικό είδος. 

Τέλος, διαβάστε το ο ένας στον άλλον. 

 

ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΑΣ;  

- ΑΥΤΟΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

Μπορεί να βοηθήσει πολύ την εσωτερική μας ανάπτυξη αν σταματήσουμε για λίγο 

μετά την επιστροφή από το ταξίδι και ανατρέξουμε στις εμπειρίες μας. Μαζί 

μπορούμε να εξετάσουμε τι έμεινε στο "εσωτερικό μας σακίδιο", τι ήταν καλό και 

χρήσιμο για εμάς και τι ήταν κακό και περιττό. Αυτού του είδους η αναδρομή 

αυξάνει την αυτογνωσία μας, με αποτέλεσμα να σχεδιάζουμε διαφορετικά το 

επόμενο ταξίδι μας και να παίρνουμε διαφορετικές αποφάσεις γι' αυτό. Όταν αυτό 

γίνεται μέσα σε μια ομάδα, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην οικοδόμηση σχέσεων 

μέσα στην ομάδα και στην απόκτηση βαθύτερης κατανόησης του άλλου. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Σκεφτείτε τις εμπειρίες από το ταξίδι μέσα από φωτογραφίες 

Εργαλεία: Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

Οδηγίες: Θυμηθείτε τις πιο σημαντικές εμπειρίες του ταξιδιού σας που σας 

επηρέασαν περισσότερο. Συλλέξτε φωτογραφίες που σχετίζονται με αυτές τις 

εμπειρίες. Η εκτύπωση των πιο σημαντικών για εσάς φωτογραφιών και η 

τακτοποίησή τους σε ένα άλμπουμ σας βοηθά να διατηρήσετε σημαντικές εμπειρίες 

και αναμνήσεις. 
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ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τι μάθατε στο ταξίδι 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Κοιτάξτε πίσω στο ταξίδι σας και σκεφτείτε: Αν μπορούσατε να 

ξανακάνετε αυτό το ταξίδι, τι θα κάνατε διαφορετικά; Τι θα αλλάζατε στη 

συμπεριφορά, τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα ή τις αποφάσεις σας; Τι σας 

διδάσκουν όλα αυτά για τα επόμενα ταξίδια σας; 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε, πώς χειρίζεστε τις αλλαγές 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Σκεφτείτε τις καταστάσεις για τις οποίες δεν ήσασταν προετοιμασμένοι 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Αυτές θα μπορούσαν να είναι αλλαγές της 

τελευταίας στιγμής, δύσκολες καταστάσεις ή απροσδόκητα γεγονότα. Πώς 

προσαρμοστήκατε σε αυτές τις καταστάσεις; Τι χρειάστηκε για να αντιμετωπίσετε 

την κατάσταση; 

 

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τι σας ήταν χρήσιμο 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε μια λίστα με πράγματα που σας ήταν χρήσιμα κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού, καθώς και πράγματα που ήταν κακά ή περιττά. Υπήρξε μια κατάσταση 

που, αν και δεν ήταν ευχάριστη, σας βοήθησε; Υπήρξε κάτι που ήταν ευχάριστο, 

αλλά η συνέπειά του ήταν κακή; Τι μπορείτε να μάθετε από αυτές τις καταστάσεις; 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΠΙΣΩ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τι σας άρεσε περισσότερο στο ταξίδι 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Θέλετε να επαναλάβετε το ταξίδι; Αν ναι, τι σας καλεί να επιστρέψετε; 

Γιατί πρέπει να επιστρέψετε; Γράψτε μια λίστα με τις αγαπημένες σας εμπειρίες και 

σημειώστε τι απαιτείται για να τις ξαναζήσετε. 

 

Η ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Κοιτάζοντας πίσω σε ό,τι άξιζε να βιώσετε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε μια αναδρομική λίστα για το ταξίδι σας. Σημειώστε τι μάθατε να 

κάνετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με βάση την εμπειρία σας. Αν έχετε γράψει 

μια λίστα με όσα θα θέλατε να κάνετε πριν ταξιδέψετε, πάρτε την και δείτε αν 

πραγματικά αξίζει τον κόπο να πετύχετε όσα καταφέρατε να πετύχετε. Ανασύρετε 

ό,τι δεν ήταν αυτό που περιμένατε και γράψτε τι θα κάνατε αντ' αυτού με βάση την 

εμπειρία σας. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Αναλογιστείτε τα εσωτερικά εφόδια που χρειαστήκατε 

Εργαλεία: Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Γράψτε μια λίστα με τα εσωτερικά εφόδια που χρειαστήκατε κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού σας. Μπορεί να είναι το θάρρος, η επιμονή, η 

δημιουργικότητα κ.λπ. Ποια εφόδια είχατε ήδη μέσα σας και τι σας έλειπε; Τι θα 

μπορούσε να σας βοηθήσει να έχετε στην κατοχή σας τον εσωτερικό σας πόρο την 

επόμενη φορά; 
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ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ; 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - αυτογνωσία 

Στόχος: Ανατρέξτε στα συναισθήματά σας 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Σκεφτείτε τα μέρη που επισκεφτήκατε στο ταξίδι σας. Ποια τοποθεσία 

εκφράζει καλύτερα τα τρέχοντα συναισθήματά σας; Σκεφτείτε την ατμόσφαιρα των 

τοποθεσιών ή τις εμπειρίες σας εκεί. Σχηματίστε έναν κύκλο όπου ο καθένας λέει 

την τοποθεσία που επέλεξε και περπατήστε σε αυτές τις τοποθεσίες με τη φαντασία 

σας!  
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ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Οι ταξιδιωτικές εμπειρίες μπορούν να συμβάλουν στην απόκτηση γνώσεων ακόμη 

και όταν δεν έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε πραγματικά. Ως εκ τούτου, το 

τέταρτο κεφάλαιο του Εγχειριδίου Μεθοδολογίας είναι αφιερωμένο σε ασκήσεις που 

μπορούν να γίνουν από το σπίτι ή από την τάξη μέσω ενός εικονικού ταξιδιού και 

με τη χρήση των συνεχώς εξελισσόμενων υπηρεσιών και ευκαιριών που είναι 

διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως μια επίσκεψη σε ένα εικονικό μουσείο ή μια εικονική 

περιήγηση σε μια άλλη χώρα. Μπορούμε επίσης να μάθουμε για έναν ξένο 

πολιτισμό επικοινωνώντας με έναν κάτοικο της περιοχής ή έναν έμπειρο ταξιδιώτη 

που μπορεί να μας μιλήσει για τον τόπο που θα θέλαμε να γνωρίσουμε. Αν 

μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά που μάθαμε στη θεωρία με ένα εικονικό ταξίδι, 

τότε θα νιώσουμε ότι οι γνώσεις μας είναι πολύ πιο πρακτικές και απτές. Όλα αυτά 

μπορούν να γίνουν εύκολα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της σημερινής 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΕΚΕΙ  

- ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Η σημερινή τεχνολογία μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες να εξερευνήσουμε μέρη 

που δεν μπορούμε να επισκεφθούμε φυσικά. Φυσικά, δεν επιθυμούμε να 

αντικαταστήσουμε την πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία με εικονικές εμπειρίες, 

καθώς τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει την εμπειρία της προσωπικής ανακάλυψης. 

Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι εικονικές λύσεις μπορούν επίσης να 

προσφέρουν εμπειρίες που κάνουν τη μάθηση πιο συναρπαστική. 

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

Θέμα: Ιστορία, Τέχνες 

Στόχος: Εικονική περιήγηση στις τοποθεσίες που δεν μπορείτε να επισκεφτείτε 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, σετ γυαλιών VR αν είναι εφικτό 



58 

 

Οδηγίες: Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ταξιδέψετε εικονικά μέσω του 

διαδικτύου σε μια τοποθεσία που σχετίζεται με ένα από τα θέματα. Αυτό μπορεί να 

γίνει, για παράδειγμα, μέσω του Google Street View, αλλά μπορείτε επίσης να 

περιηγηθείτε σε μια τοποθεσία με μια φωτογραφία ή ένα βίντεο VR 360 μοιρών. 

Έχουν ήδη γίνει πολλές υψηλής ποιότητας καταγραφές VR από πολλές διάσημες 

και σημαντικές τοποθεσίες. Το μόνο που χρειάζεστε γι' αυτό είναι ένα smartphone 

και σετ γυαλιών VR με ένα απλό smartphone (όπως το Google Cardboard). 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://www.360cities.net/, 

https://www.instantstreetview.com/ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

Θέμα: Ιστορία  

Στόχος: Μια εικονική ανακάλυψη των ιστορικών γεγονότων του τόπου  

Εργαλεία: σετ γυαλιών VR αν είναι εφικτό 

Οδηγίες: Η εκμάθηση για διάφορα ιστορικά γεγονότα μπορεί να γίνει πιο βιωματική 

αν έχουμε πρόσβαση επίσης στην τοποθεσία τους. Ταινίες μικρού μήκους μας 

ξεναγούν σε χώρους που διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα. Δείχνουν το 

σήμερα και πώς μπορεί να έμοιαζαν πριν από πολύ καιρό. 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ 

Θέμα: Γεωγραφία, Κοινωνικές σπουδές, ΕΕ  

Στόχος: Μάθετε για μια χώρα από έναν ταξιδιώτη  

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Επικοινωνήστε με έναν ταξιδιώτη που έχει βρεθεί στον τόπο για τον οποίο 

μαθαίνετε. Αν δεν υπάρχει τρόπος να του τηλεφωνήσετε προσωπικά, μιλήστε του 

μέσω video chat. Ζητήστε του να σας μιλήσει για το ταξίδι του, το μέρος, να σας 

πει για τις εμπειρίες του και να σας δείξει φωτογραφίες και βίντεο. Κάντε του όσο 

το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. 

 

https://www.360cities.net/
https://www.instantstreetview.com/
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ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός, Γλώσσες, Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Συνδεθείτε με νέους σε άλλη χώρα/πόλη και μάθετε από τους ίδιους για 

τον τόπο 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Αν θέλετε να μάθετε για μια μακρινή πόλη, επικοινωνήστε με τους 

μαθητές ενός σχολείου εκεί και ζητήστε τους να σας κάνουν μια εικονική περιήγηση 

στην πόλη. Μπορούν να το κάνουν αυτό τραβώντας και παρουσιάζοντας 

φωτογραφίες και βίντεο ή ακόμη και στο πλαίσιο μιας ζωντανής βιντεοκλήσης. Με 

τον ίδιο τρόπο, παρουσιάστε τη δική σας πόλη στην άλλη ομάδα. 

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Θέμα: Γεωγραφία 

Στόχος: Γνωρίστε την πόλη εικονικά 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Ένας ενδιαφέρων τρόπος για να γνωρίσετε την πόλη είναι να 

εξερευνήσετε ένα τμήμα της πόλης στο Google Street View. Περπατήστε στους 

δρόμους όπως θα κάνατε στην πραγματικότητα. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και 

γνωρίστε την πόλη. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://www.google.com/streetview/ 

  

https://www.google.com/streetview/
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Θέμα: Ιστορία, Τέχνες, Επιστήμη  

Στόχος: Επίσκεψη σε διαδικτυακά μουσεία παίζοντας 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Μπορείτε σήμερα να επισκεφθείτε πολλά μουσεία εικονικά και να 

περπατήσετε σε κάθε όροφο σαν να ήσασταν πραγματικά εκεί. Φανταστείτε όλη η 

ομάδα να πηγαίνει πραγματικά στο μουσείο και να περπατάει εικονικά, μόνη της ή 

σε μικρές ομάδες. Στο τέλος, συζητήστε σχετικά με την εμπειρία: Υπήρχαν 

εκθέματα που κάποιος δεν βρήκε, αλλά άλλοι βρήκαν; Τι καταφέρατε να 

ανακαλύψετε; 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: https://historyview.org/ 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ 

Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός, Γεωγραφία, Ιστορία  

Στόχος: Μάθηση μέσω ταξιδιωτικών βίντεο 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Υπάρχουν πολλά κανάλια ταξιδιωτικών vlogs αυτές τις μέρες. Αυτά τα 

βίντεο είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε μια νέα τοποθεσία. 

Παρακολουθήστε όλοι μαζί τέτοια βίντεο για τον τόπο που σχετίζεται με το θέμα 

που επιλέξατε και στη συνέχεια συζητήστε. 

 

  

https://historyview.org/
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ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ  

- ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Ενώ στην προηγούμενη ενότητα εξερευνήσαμε κάθε τοποθεσία από κοντά, με τον 

πιο λεπτομερή τρόπο, στις επόμενες ασκήσεις προσπαθούμε να δούμε τις συνδέσεις 

και τη συνολική εικόνα εξετάζοντας κάθε θέμα σε μια ευρύτερη προοπτική. 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Θέμα: Οικολογία  

Στόχος: Εύρεση καλών παραδειγμάτων από όλο τον κόσμο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

Εργαλεία: Υπολογιστής, διαδίκτυο 

Οδηγίες: Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων στον κόσμο. 

Διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων έχουν γίνει συνήθεις σε διάφορες 

χώρες. Κάντε μια έρευνα και σημειώστε στο χάρτη τους τρόπους με τους οποίους 

γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στις διάφορες χώρες. Πού υπάρχουν οι πιο 

αποτελεσματικές λύσεις; 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Ακολουθήστε την ιστορία ενός έθνους 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Επιλέξτε ένα έθνος και εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

περιπλανήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Σημειώστε το δρόμο σε ένα χάρτη! 

Ψάξτε τις ομάδες που έχουν κινηθεί περισσότερο στην ιστορία! 

 

  



62 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία  

Στόχος: Ακολουθήστε τα βήματα μεγάλων ταξιδιωτών της ιστορίας ή φιγούρες της 

λογοτεχνίας 

Εργαλεία: Υπολογιστής, διαδίκτυο 

Οδηγίες: Επιλέξτε ένα διάσημο πρόσωπο και ερευνήστε την πορεία ζωής του με 

βάση το πού έχει ταξιδέψει. Σημειώστε όλα αυτά και σε έναν χάρτη! 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ 

Θέμα: Μαθηματικά, Ιστορία  

Στόχος: Γνωρίστε τις διάφορες μονάδες και τα νομίσματα και πού 

χρησιμοποιούνται 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Σημειώστε σε ένα χάρτη σε ποιες χώρες χρησιμοποιούνται ποιες μονάδες 

μέτρησης. Μπορείτε να βρείτε αρκετούς τέτοιους χάρτες στο διαδίκτυο που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για επαλήθευση. Σε ποιες χώρες αυτές είναι ίδιες και 

πού διαφέρουν; Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με διαφορετικά νομίσματα. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη - Χημεία 

Στόχος: Χημική σύνθεση του νερού σε διάφορες χώρες 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Κοιτάξτε τη σύνθεση του πόσιμου νερού σε διάφορες χώρες. Σε τι είναι 

ίδια και σε τι διαφέρουν; Σημειώστε τα κύρια χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού 

στις διάφορες χώρες σε ένα χάρτη. 
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη - φυσική  

Στόχος: Δημιουργία ενός καταλόγου συγκεκριμένων φαινομένων με τις τοποθεσίες 

τους 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα ειδικά φυσικά φαινόμενα από τον 

κόσμο. Αναζητήστε φωτογραφίες ή βίντεο των φαινομένων και εξηγήσεις τους. 

Σημειώστε τα σε έναν χάρτη. 

 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Θέμα: Ιστορία, Γεωγραφία, Επιστήμη - βιολογία 

Στόχος: Ακολουθήστε την πορεία διαφόρων ασθενειών στην ιστορία 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Υπήρξαν αρκετές μεγάλες επιδημίες στην ιστορία, με διάφορες ασθένειες 

να εξαπλώνονται σε χώρες ή ηπείρους. Αναζητήστε και χαρτογραφήστε τις 

διαδρομές των ασθενειών. 

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

- ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα παρακάτω παιχνίδια μπορούν να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων περιοχών του κόσμου. Σε αυτή την ενότητα, 

δίνουμε κυρίως ιδέες για μεθόδους και πλαίσια, καθώς το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο των ασκήσεων πρέπει να προσαρμοστεί στις γνώσεις των 

συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση μπορεί να συνδεθεί με ένα 

παιγνιώδες εικονικό ταξίδι, το οποίο κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο 

ενδιαφέρουσα και ζωντανή. 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
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Θέμα: Κοινωνικές σπουδές - πολιτισμός 

Στόχος: Γνωρίστε τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών 

Εργαλεία: - 

Οδηγίες: Αναζητήστε παραδείγματα πολιτισμών που είναι πολύ διαφορετικοί σε 

ορισμένα πράγματα και αντιδρούν διαφορετικά στην ίδια κατάσταση. Προσπαθήστε 

να σκεφτείτε αστείες σκηνές στις οποίες εμφανίζονται αυτές οι διαφορές και παίξτε 

τις όλοι μαζί. 

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Θέμα: Οικολογία, Οικονομία και Οικονομικά 

Στόχος: Μάθετε για τις πτυχές της πράσινης οικονομίας στον κόσμο 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Ποιες είναι οι πτυχές της πράσινης οικονομίας στην αγορά και τη 

βιομηχανία τροφίμων; Εξετάστε τις σε μια συγκεκριμένη χώρα, πόλη. 

 

ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη, Ιστορία, Κοινωνικές σπουδές, Λογοτεχνία 

Στόχος: Μάθετε για ένα συγκεκριμένο θέμα παίζοντας 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Η ομάδα θέτει ερωτήσεις στον ταξιδιώτη σχετικά με μια ταξιδιωτική 

εμπειρία που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Εκείνος απαντά, λέγοντας 

συνήθως την αλήθεια, εκτός από κάποιες φορές που λέει ψέματα. Η ομάδα πρέπει 

να καταλάβει ποιες απαντήσεις είναι αληθινές και ποιες όχι. 

 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Μάθετε για έναν ιστορικό τόπο παίζοντας 

Εργαλεία: Φωτογραφίες του ταξιδιώτη 
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Οδηγίες: Ο ταξιδιώτης δείχνει φωτογραφίες ιστορικών τόπων. Η ομάδα πρέπει να 

βρει πού βρίσκεται αυτό το μέρος και για ποιο λόγο είναι διάσημο. 

 

ΕΚΡΗΞΗ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Μάθετε για έναν ιστορικό τόπο παίζοντας 

Εργαλεία: Φωτογραφίες του ταξιδιώτη 

Οδηγίες: Ένας ταξιδιώτης δείχνει μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, αλλά ένα μέρος της φωτογραφίας έχει "εκραγεί" (είναι 

καλυμμένο με κάποιο τρόπο). Η ομάδα πρέπει να μαντέψει ποιο είναι το αρχικό 

πράγμα (π.χ. ένα κτίριο, ένα άτομο κ.λπ.). 

 

ΣΚΑΨΤΕ ΒΑΘΥΤΕΡΑ  

- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Σε αυτές τις ενότητες, εξετάζουμε πιο προσεκτικά μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή 

ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ ταξιδεύουμε εικονικά στο χώρο ή στο χρόνο. 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Θέμα: Γεωγραφία, Επιστήμη - βιολογία, Οικολογία 

Στόχος: Ανακαλύψτε από πού προέρχεται το φαγητό σας 

Εργαλεία: Τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, Στυλό και χαρτί 

Οδηγίες: Ένα ενδιαφέρον πείραμα θα μπορούσε να είναι να εξετάσετε από πού 

προέρχονται τα διάφορα τρόφιμα που βρίσκετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 

Σημειώστε τις διάφορες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα τρόφιμά σας και στη 

συνέχεια συγκρίνετε τις λίστες σας με την υπόλοιπη ομάδα. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Θέμα: Γεωγραφία, Ιστορία 

Στόχος: Ανακαλύψτε την ιστορία ενός αντικειμένου 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Επιλέξτε ένα αντικείμενο ή ένα εργαλείο που χρησιμοποιείτε συχνά και 

ανακαλύψτε την ιστορία της δημιουργίας και της εφεύρεσης του αντικειμένου. Από 

ποια στάδια εξέλιξης έπρεπε να περάσει η συσκευή; Από ποια χώρα ξεκίνησε η 

ιστορία του αντικειμένου; 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Θέμα: Ιστορία 

Στόχος: Βιώστε τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου 

Εργαλεία: Φωτογραφίες από κάποιον ταξιδιώτη 

Οδηγίες: Ταξιδέψτε πίσω στον χρόνο και δείτε το μέρος στο οποίο ζείτε, πως 

έμοιαζε 20-40-100 χρόνια πριν! Αν βρείτε παλιές φωτογραφίες ενός τόπου, 

επισκεφθείτε το μέρος και βγάλτε την ίδια φωτογραφία σήμερα. Κοιτάξτε τι έχει 

αλλάξει και τι έχει μείνει. 

 

ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Μαθηματικά 

Στόχος: Εκτέλεση μαθηματικών και γεωγραφικών υπολογισμών παίζοντας 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος για να φτάσετε σε όλα τα σύνορα της 

χώρας σας; Εξετάστε το μήκος κάθε διαδρομής στο Google Maps και στη συνέχεια 

συγκρίνετε ποιος βρήκε τη συντομότερη διαδρομή. 
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ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ 

Θέμα: Γεωγραφία, Μαθηματικά 

Στόχος: Εκτέλεση μαθηματικών και γεωγραφικών υπολογισμών παίζοντας 

Εργαλεία: Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες: Αν καθίσετε σε μια βάρκα στο πλησιέστερο υδάτινο σώμα, ποια είναι η 

μεγαλύτερη διαδρομή που μπορείτε να διανύσετε; Πού θα θέλατε να πάτε αν 

μπορούσατε να κάνετε κρουαζιέρα; Υπολογίστε την απόσταση σαν να ταξιδεύατε 

μόνο στο νερό. 

 

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΣΑΤΕ  

Θέμα: Γεωγραφία, Μαθηματικά 

Στόχος: Εκτέλεση μαθηματικών και γεωγραφικών υπολογισμών παίζοντας 

Εργαλεία: Φωτογραφίες του ταξιδιώτη 

Οδηγίες: Πόσα χιλιόμετρα περπατήσατε (ή διανύσατε) σήμερα/σε αυτόν τον μήνα/ 

ένα χρόνο; Πόσο μακριά θα φτάνατε αν τα κάνατε όλα μαζί; 


