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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ακόλουθο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Flow - 

Freedom to Learn on the Road - Learning Ourselves while Exploring the World      (2020-2-HU01-

KA205-079001), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το έργο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για 

τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις τους (Matura) βελτιώνοντας 

τις δεξιότητές τους, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Αντί (ή εκτός από) τη μελέτη υποχρεωτικών 

μαθημάτων στο σχολείο, παίρνοντας στα σοβαρά την έννοια της λέξης "matura", θα ωριμάσουν σε 

πραγματικές καταστάσεις της ζωής, όπου θα έχουν κίνητρο ακριβώς επειδή αισθάνονται τα θέματα 

και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως δικά τους. 

 

Αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε θέματα σχετικά με το ταξίδι, ένα εγχειρίδιο 

με σχετικές ασκήσεις, έναν ιστότοπο που περιλαμβάνει πλατφόρμα για αυτές τις δραστηριότητες 

και αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και συμμετέχοντες. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η ανθεκτικότητα, η αυθεντικότητα, η 

αποδοχή, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η ανοιχτή και μη βίαιη επικοινωνία, ελπίζουμε ότι 

οι νέοι θα αρχίσουν να βλέπουν τα προβλήματα ως προκλήσεις, τις δυσκολίες ως ευκαιρίες και τις 

συγκρούσεις ως δυνατότητες κατανόησης του εαυτού τους και των άλλων. Η κατάρτιση συμβάλλει 

στην αλλαγή της στάσης από εκπαιδευτές σε διευκολυντές της μάθησης και στην περίπτωση των 

νέων από υπάκουο εκτελεστή της μάθησης σε υπεύθυνο ιδιοκτήτη. Το κάνουμε αυτό ενώ 

μοιραζόμαστε το όραμα μιας ζωής όπου το να βρίσκεσαι στο δρόμο γίνεται τρόπος μάθησης. 

 

Αυτός ο εκπαιδευτικός οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον τομέα 

της νεολαίας.  Οι ενότητες θα μπορούσαν να παρασχεθούν σε ένα εντατικό μάθημα διάρκειας 5 

ημερών (βλ. πίνακα στη σελίδα 6), αλλά θα μπορούσαν επίσης να οργανωθούν ως εκτεταμένο 

μάθημα διάρκειας 4-5 ξεχωριστών ημερών ή 8-10 μισών ημερών.  

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει κεφάλαια ενοτήτων για την εύκολη εύρεση περιλήψεων ενοτήτων, 

δραστηριοτήτων, πόρων και παραρτημάτων. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος κάθε 

δραστηριότητα έχει συνδεθεί για να δείξει την κύρια εστίασή της - θεωρία- πρακτική- συζήτηση- 

ενεργητική μάθηση. Δείτε το κλειδί παρακάτω: 

 
Θεωρία 

 
Πρακτική 

 
Συζήτηση 

 
Ενεργητική μάθηση 



Στόχοι της κατάρτισης 

Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς:  

1. Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γίνουν διευκολυντές από δάσκαλοι, 

καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους.  

2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στις δραστηριότητες του Εγχειριδίου, 

προσαρμοσμένες για δια ζώσης χρήση, και δουλεύουμε με τη δημιουργία επαγγελματικών 

ασκήσεων για ταξίδια.  

3. Θα υπάρξουν ασκήσεις για τη δυναμική της ομάδας και για το πώς να δημιουργήσετε ένα 

δημιουργικό περιβάλλον. 

4. Επίσης, υπάρχει ένα κομμάτι σχετικά με τη δημιουργικότητα, τη σκέψη έξω από τα 

συνηθισμένα πλαίσια.  

 

 

Δομή της κατάρτισης 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τη δομή των ενοτήτων μιας διά ζώσης εκπαίδευσης διάρκειας 5 ημερών 

(30 ώρες συνολικά).  

Το υλικό κατανεμήθηκε σε 8 ενότητες. Υπάρχουν ενότητες που αφορούν κυρίως νέους 

εκπαιδευτικούς και μπορούν να παραλειφθούν για μια συντομότερη εκπαίδευση ή για έμπειρους 

συντονιστές - ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.  

Μπορούμε να καθορίσουμε τις ενότητες και να δημιουργήσουμε μια αρθρωτή δομή: Έτσι, οι 

μελλοντικοί συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να γνωρίσουν μόνο τη χρήση του αποτελέσματος 

του έργου. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Κάθε ενότητα έχει συνδεθεί με ένα από τα 3 κύρια μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Με την παραγωγή αυτού του υλικού, δημιουργούμε ένα συμπαγές πακέτο για εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με νέους, το οποίο προσαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια - είτε πρόκειται για 

προσκοπικές οργανώσεις, λέσχες νέων, εξωσχολικές δραστηριότητες είτε για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς εισάγοντας το υπόβαθρο πίσω από την ιδέα 

της κινητικότητας εξασφαλίζοντας ότι συνδέεται με την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, 

ελπίζουμε να επιτύχουμε: 

1. αυξημένη ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών νέων όσον αφορά τον δικό τους ρόλο στην 

προσωπική ανάπτυξη των μαθητών τους 

2. μετατόπιση της στάσης των εκπαιδευτών νεολαίας από έναν πιο κατευθυντικό και διδακτικό σε 

έναν πιο διευκολυντικό τύπο ηγεσίας 

3. αύξηση του ανοίγματος των συμμετεχόντων σε νέες εμπειρίες μέσω της κινητικότητας. 
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Πρόσωπο με πρόσωπο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Προτείνεται για πλήρη, πρόσωπο με πρόσωπο, υλοποίηση 5 ημερών: 

 

 
1st ημέρα: Εισαγωγή στο 

θέμα και το έργο 

2nd ημέρα: 

Δημιουργικότητα, 

πολλαπλή νοημοσύνη 

3rd ημέρα: το FLOW 

στην πράξη 

4th ημέρα: Εξάσκηση - 

φτιάξτε τις δικές σας 

ασκήσεις 

5th  ημέρα: 

Αναστοχασμός 

 
9:30-11:00 
 

 

Ενότητα 3 

Εισαγωγή στην ημέρα. 

Διάλεξη για τη 

δημιουργικότητα. 

Ενότητα 5 

Παρουσίαση του 

προγράμματος σπουδών 

Ενότητα 6 

Ασκήσεις εγχειριδίου 

(Μετά τις 

δραστηριότητες του 

ταξιδιού) 

Ενότητα 8 

Κλείσιμο, αποτελέσματα, 

προσωπική μάθηση 

 

11:00-11:30  Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα Διάλειμμα 

11:30-13:00 
 

Ενότητα 1 

Γνωριμία μεταξύ των 

συμμετεχόντων 

Εισαγωγή στο έργου 

Ενότητα 3 

Πολλαπλή νοημοσύνη 

Ενότητα 6 

Ασκήσεις εγχειριδίου 

(Πριν από τις 

δραστηριότητες του 

ταξιδιού) 

Ενότητα 7 

Εισαγωγή της 

ιστοσελίδας και της 

πλατφόρμας h5p 

Ενότητα 8 

Αξιολόγηση του 

μαθήματος 

 

13:00-14:30 
Μεσημεριανό διάλειμμα 

για φαγητό 

Μεσημεριανό διάλειμμα 

για φαγητό 

Μεσημεριανό διάλειμμα 

για φαγητό 

Μεσημεριανό διάλειμμα 

για φαγητό 
Μεσημεριανό διάλειμμα 

14:30-16:00 
 

Ενότητα 2 

Προσωπικές εμπειρίες 

από ταξίδια 

Ενότητα 4 

Δραστηριότητα για το 

δέσιμο της ομάδας. 

Δημιουργία 

δημιουργικής 

ατμόσφαιρας 

 Ενότητα 6 

Οργανωμένο 

πρόγραμμα στην πόλη: 

Ασκήσεις εγχειριδίου  

Ενότητα 7 

Κάντε τις δικές σας 

ασκήσεις 
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16:00-16:15 Διάλειμμα Διάλειμμα 
(Κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του 

ταξιδιού)  

 

Διάλειμμα 

16:15-17:00 
 

Ενότητα 2 

Φόβοι, αβεβαιότητες και 
λύσεις, αξιολόγηση της 

ημέρας 

Ενότητα 4 

Εκπαίδευση 

Παιχνίδι εμπιστοσύνης 

 

Συνέχιση των ασκήσεων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  

1. Γνωρίζουν τον τόπο και τη δομή της κατάρτισης. 

2. Συντονιστούν για να ξεκινήσουν να δουλεύουν δημιουργικά γνωρίζοντας τους άλλους. 

3. Κατανοήσουν πώς το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της παιδαγωγικής εκπαίδευσης 

και γιατί προτείνεται να γίνει. 

4. Κατανοήσουν το πρόγραμμα FLOW. 

 

Περίληψη συνεδρίας  

Αυτή η συνεδρία έχει σχεδιαστεί για να γνωριστούν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους και να 

ετοιμαστούν για να συνεργαστούν με δημιουργικό τρόπο. 

Αυτή η συνεδρία παρουσιάζει το πρόγραμμα FLOW και το σχέδιο κατάρτισης. Προετοιμάζει το 

έδαφος για τη χρήση ασκήσεων βασισμένων στο θέμα του ταξιδιού, δείχνοντας τη σημασία μιας 

προσωπικής, εξατομικευμένης μάθησης. 

  

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Πρόκειται για μια εισαγωγική ενότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας. 
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Πρόγραμμα συνεδρίας - Ενότητα 1 Εισαγωγή και συντονισμός 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Δραστηριότητα 

1 
 

ΜΑ 1 

15 λεπτά 

 

Καλωσόρισμα, εισαγωγή  

Στόχος: υποδοχή των συμμετεχόντων, γνωριμία με το χώρο, προθέρμανση, 

Ομαδική 

δραστηριότητα 

 καρέκλες  

Δραστηριότητα 

2 
 

ΜΑ 2 

30 λεπτά Γνωριμία και συντονισμός 

Στόχος: γνωριμία μεταξύ τους, έναρξη συνεργασίας 

 

 

Ομαδική 

δραστηριότητα 

 

Δραστηριότητα 

3 
 

ΜΑ 2 

20 λεπτά Συντονισμός 
Στόχος: συντονισμός με το θέμα του ταξιδιού, καταγραφή των προσδοκιών 

σχετικά με την κατάρτιση 

 

Ατομική εργασία, 

εργασία σε ζεύγάρια 

και εργασία σε 

ολόκληρη την ομάδα  

μεγάλα χαρτιά, 

μαρκαδόροι, post it, 

στυλό  

Δραστηριότητα 

4 
 

ΜΑ 3-4 

20 λεπτά Εισαγωγή στο έργο 

Στόχος: να παρουσιαστεί το πρόγραμμα FLOW και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα λεπτομερώς 

 

Ομαδική 

δραστηριότητα 

PPT, φορητός 

υπολογιστής, 

βιντεοπροβολέας 

Περίληψη 5 λεπτά Σύνοψη 

      
Ομαδική 

δραστηριότητα 
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Δραστηριότητα 1: Καλωσόρισμα, εισαγωγή 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Καλωσόρισμα και γνωριμία με τον τόπο και τη δομή της εκπαίδευσης. 

 

Ώρα:   15 λεπτά 

Μέθοδος:  Ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι 

 

Δραστηριότητα 

Το αντικείμενο της εναρκτήριας συνεδρίας είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στη δομή της 

κατάρτισης και να δώσει έναν τόνο που να αντικατοπτρίζει το μάθημα. Προετοιμάστε ένα φιλόξενο 

περιβάλλον, με καρέκλες τοποθετημένες σε ημικύκλιο ή κύκλο. Ντύστε την αίθουσα κατάλληλα με 

φωτογραφίες, εικόνες, πόρους, ώστε να φαίνεται παιχνιδιάρικη. Συζητήστε με τους συμμετέχοντες 

κατά την άφιξή τους και προσφέρετε τους αναψυκτικά. 

 

Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες και συστηθείτε. Πριν μπείτε σε λεπτομέρειες σχετικά με το 

μάθημα, καλέστε όλους να σταθούν όρθιοι για κάποιες δραστηριότητες συντονισμού. Ζητήστε από 

την ομάδα να αρχίσει να περπατά γύρω από την αίθουσα, δίνοντας προσοχή στον φυσικό χώρο 

όπου θα περάσουν τις επόμενες δύο ημέρες. Να στρέψουν την προσοχή τους στο σώμα και την 

ψυχή τους και στη συνέχεια ο ένας στον άλλον, κάνοντας αρχικά απλή οπτική επαφή καθώς 

κυκλοφορούν στο χώρο και στη συνέχεια χαιρετώντας ο ένας τον άλλον με ένα κύμα, μια χειραψία, 

ένα χτύπημα στον ώμο ή μια αγκαλιά κ.λπ. 

 

Συγκεντρώστε την ομάδα σε κύκλο και καθίστε. Περιγράψτε τη δομή του μαθήματος που θα 

παρακολουθήσουν, τις ώρες, τα διαλείμματα για αναψυκτικά κ.λπ. και απαντήστε σε τυχόν αρχικές 

απορίες (μερικά από αυτά μπορεί να είναι εφικτά όταν μιλάτε με τους συμμετέχοντες κατά την 

άφιξή τους).  
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Δραστηριότητα 2: Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

2. Συντονιστείτε για να ξεκινήσετε να δουλεύετε δημιουργικά γνωρίζοντας τους άλλους.      

 

Ώρα:   30 λεπτά 

Μέθοδος:  Ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι 

 

 

Δραστηριότητες 

 

"Παιχνίδι με τα ονόματα" 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πουν το μικρό τους όνομα μαζί με ένα επίθετο που θεωρούν 

χαρακτηριστικό για τον εαυτό τους: π.χ. κοινωνικός Νίκος, έξυπνη Σοφια. 

 

 

"Γεωμετρία του χώρου": θέτοντας μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν στους συμμετέχοντες, 

πείτε τους να σταθούν στις διάφορες γωνίες της αίθουσας ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Πιθανές 

ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι π.χ: 

● Ποιο ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήσατε για να έρθετε εδώ; 

Απαντήσεις: αεροπλάνο / τρένο / αυτοκίνητο / δημόσια συγκοινωνία / περπάτημα 

● Τι είδους κατοικίδια έχετε; Απαντήσεις: σκύλος(-οι) / γάτα(-ες) / κ.λπ. 

● Πόσα παιδιά έχετε; Απαντήσεις: παιδιά / 1 παιδί / 2 παιδιά / 3 ή περισσότερα παιδιά 
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Δραστηριότητα 3: Συντονιστείτε μεταξύ σας 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

2. Συντονιστείτε για να ξεκινήσετε τη δημιουργική εργασία γνωρίζοντας τους άλλους μέσα από τις 

προσδοκίες τους. 

 

Ώρα:   20 λεπτά 

Μέθοδος:  ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι Μεγάλα χαρτιά, μαρκαδόροι, post it, στυλό 

 

 

Δραστηριότητες 

 

Ιδέες σχετικά με τις προσδοκίες της κατάρτισης. 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους που θα έκαναν 

την κατάρτιση επιτυχή για τους ίδιους. Αφήστε τους να σκεφτούν πρώτα, φτιάχνοντας έναν ατομικό 

κατάλογο, στη συνέχεια να βρουν έναν συνεργάτη και να φτιάξουν έναν κοινό κατάλογο. Στη 

συνέχεια, γράψτε τις λίστες των ζευγαριών σε ένα χαρτί, κάνοντας ορατά τα κοινά σημεία των 

ομάδων. Κρατήστε αυτόν τον κατάλογο στην αίθουσα για το υπόλοιπο της κατάρτισης και επιστρέψτε 

σε αυτόν την τελευταία ημέρα για έναν έλεγχο. 

 

Ιδέες για θέματα: 

 

● Σε τι μπορούμε να βασιστούμε, 

● Εύρεση των αναγκών και των προσδοκιών,  

● Ατομικές ιδέες σχετικά με το έργο. 
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Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση του προγράμματος Flow 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

3. Να κατανοήσετε πώς το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της παιδαγωγικής εργασίας 

και γιατί προτείνεται να γίνει. 

4. Κατανόηση του προγράμματος FLOW. 

 

 

Ώρα:   25 λεπτά 

Μέθοδος:  ατομικά, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες, με διαμοιρασμό σε όλη την ομάδα 

Πόροι:  PPT, φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας 

 

Δραστηριότητες 

 

Εξηγήστε τη δομή του μαθήματος και συμφωνήστε για το χρονοδιάγραμμα κάθε συνεδρίας. 

Προχωρήστε στις διαδικασίες καθαριότητας και εκκένωσης για την ασφάλεια όλων.  

 

Κάντε μια σύντομη εισαγωγή στο πρόγραμμα κατάρτισης και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε, 

καθώς και στους εταίρους που συμμετείχαν. 

 

Παρουσιάστε το θέμα εστίασης: ταξίδια - η ιδέα και το επίκεντρο του προγράμματος. Παρουσίαση 

των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Συζητήστε με την ομάδα για τη σχέση των 

ταξιδιών, της ωρίμανσης και των εξετάσεων. Εξηγήστε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών γράφτηκε με 

σεβασμό στα Εθνικά Προγράμματα Σπουδών των χωρών που συμμετέχουν και οι συμμετέχοντες 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή.  

 

Συνοψίστε την κύρια ιδέα. 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν καλή οπτική επαφή με την οθόνη για τη 

βιντεοπαρουσίαση. 

Προετοιμάστε εκ των προτέρων τον εξοπλισμό πληροφορικής, δοκιμάστε τον ήχο, τα ηχεία, τον 

βιντεοπροβολέα. Προσέξτε και τις τεχνικές λεπτομέρειες αργότερα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΑ 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοήσουν τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας.   

2. Κατανοήσουν ότι το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της παιδαγωγικής εργασίας και γιατί 

προτείνεται να είναι. 

3. Απαλλαγούν από (ορισμένες) αβεβαιότητες 

 

Περίληψη συνεδρίας 

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης που μπορεί να συμβεί σε ένα 

ταξίδι. Επίσης, αντιμετωπίζονται τα αρνητικά σημεία όπως οι φόβοι και οι δύσκολες καταστάσεις.   

  

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Σημαντικό μέρος αυτής της συνεδρίας είναι η υπαίθρια εμπειρία. Θα πρέπει να ενημερώσετε εκ 

των προτέρων τους συμμετέχοντες να φέρουν κατάλληλο ρουχισμό. 

 

 

 



 
 
 

13 

 

Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 2 Προσωπικές εμπειρίες από ταξίδια 

Δραστηριότητα 

και  Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Προθέρμανση 5 λεπτά Παιχνίδι για ζέσταμα 

Στόχος: ενεργοποίηση των συμμετεχόντων 

Ομαδική 

δραστηριότητα 

  

Δραστηριότητα 

1 
 

ΜΑ 1 

 40 λεπτά Προσωπικές εμπειρίες του παρελθόντος 
Στόχος: εισαγωγή στο θέμα 

Ατομική 

δραστηριότητα, 

δραστηριότητα 

μικρών ομάδων, με 

διαμοιρασμό σε 

ολόκληρη την ομάδα 

χρωματιστά μολύβια, 

χαρτί, μαρκαδόρο 

Δραστηριότητα 

2 
 

ΜΑ 2 

 

 45 λεπτά Προσωπικές προσδοκίες για μελλοντικά ταξίδια 

Στόχος: συντονισμός για τη διευκόλυνση της μάθησης μέσω ταξιδιών 

εργασία σε μικρές 

ομάδες με σύνοψη 

σε όλη την ομάδα 

μεγάλα χαρτιά, 

μαρκαδόροους 

Δραστηριότητα 

3 
 

ΜΑ 3 

40 λεπτά Φόβοι, αβεβαιότητες και λύσεις 

Στόχος: απαλλαγή από δυσάρεστα συναισθήματα, δημιουργώντας έτσι 
χώρο για εμπιστοσύνη στο έργο 

ατομική, ομαδική 

εργασία σε μικρά 

γκρουπ και ομαδική 

δραστηριότητα 

post it, flipchart, 

κάρτες Dixit, κάρτες 

Cat (κάρτες με γάτες - 

έκφραση 

συναισθημάτων) 
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Περίληψη 5 λεπτά Σύνοψη Ομαδική 

δραστηριότητα 
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Δραστηριότητα 1: Προσωπικές εμπειρίες του παρελθόντος 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

1. Κατανοήστε τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας.   

 

 

Ώρα:   40 λεπτά 

Μέθοδος:  ατομικά, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες, με διαμοιρασμό σε όλη την ομάδα 

Πόροι:  χρωματιστά μολύβια, χαρτί, μαρκαδόρος, 

 

Δραστηριότητες 

 

"Dixit cards" 

Πείτε στην ομάδα να διαλέξει μια κάρτα Dixit που της φέρνει μια ανάμνηση ενός ταξιδιού ή μιας διαδρομής. Ζητήστε από την ομάδα να καθίσει 

αναπαυτικά, να κλείσει τα μάτια της και να σκεφτεί για λίγο την ανάμνηση. Ζητήστε τους να κοιτάξουν γύρω τους σε αυτή την ανάμνηση, να δώσουν 

προσοχή στο τοπίο, τι υπήρχε γύρω τους: τι χρώματα, σχήματα, υφές;  

Στη συνέχεια, μεταφέρετε την προσοχή τους στα συναισθήματα που είχαν σε αυτή την ανάμνηση, πώς ένιωθαν όταν ήταν εκεί. Αφήστε μερικά λεπτά 

στους ανθρώπους να κάνουν την ανάμνηση όσο πιο ζωντανή γίνεται και, στη συνέχεια, ζητήστε τους να επιστρέψουν στο εδώ και τώρα. Όταν ανοίξουν 

τα μάτια τους, ζητήστε τους να σχηματίσουν ομάδες των 4-5 ατόμων και δώστε τους 10-15 λεπτά για να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους. Ζητήστε από 

τις μικρές ομάδες να επιλέξουν μια από τις ιστορίες και να την παρουσιάσουν σε μια μικρή θεατρική παρουσίαση σε όλη την ομάδα. 

 

"Μεταφορές" 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τη φράση "Το ταξίδι είναι..." με μια παρομοίωση ή μεταφορά. Πρόκειται για μια γρήγορη άσκηση και 

τα αποτελέσματα αυτής θα πρέπει να βρίσκονται στον τοίχο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευσης.
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Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Πριν από την ανταλλαγή απόψεων σε μικρές ομάδες μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν τις αναμνήσεις τους. Παρέχετε 

χαρτί και πολύχρωμες τσόχες ή μολύβια και δώστε τους 5-10 λεπτά για να ζωγραφίσουν τη σκηνή που θυμήθηκαν. Ενημερώστε τους ότι μπορούν να 

δημιουργήσουν μια αφηρημένη σκηνή αν το επιλέξουν, χρησιμοποιώντας χρώματα για να εκφράσουν τις εντυπώσεις της ανάμνησης σε αντίθεση με τα 

συγκεκριμένα αξιοθέατα και γεγονότα. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει τους συμμετέχοντες που υποθέτουν ότι δεν μπορούν να ζωγραφίσουν, γεγονός 

που διαφορετικά θα τους εμπόδιζε από τη διαδικασία.  
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Δραστηριότητα 2: Προσωπικές προσδοκίες για μελλοντικά ταξίδια 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

2. Να κατανοήσουν ότι το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο της παιδαγωγικής εργασίας και γιατί προτείνεται να είναι. 

 

 

Ώρα:   45 λεπτά 

Μέθοδος:  εργασία σε μικρές ομάδες με σύνοψη σε όλη την ομάδα 

Πόροι:  μεγάλα χαρτιά, μαρκαδόροι 

 

 

Δραστηριότητες 

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν μικρές ομάδες (3-4 άτομα). Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν ευχές σε σχέση με τα ταξίδια: πού 

σχεδιάζετε το επόμενο ταξίδι. Συζητήστε λεπτομέρειες: Γιατί επιλέγεται αυτός ο προορισμός; Με ποιον θα ταξιδεύατε; Ποιο όχημα θα επιλέγατε και γιατί; 

Δώστε τους περίπου 10 λεπτά. 

 

Όταν κάθε μέλος της ομάδας μοιραστεί τις ιδέες του/της, η ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μία και να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Συζητούν πώς ο 

συγκεκριμένος τόπος θα μπορούσε να συνδεθεί με το μαθησιακό υλικό του σχολείου (Ιστορία, Γεωγραφία, Λογοτεχνία). Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούν 

ότι από την επίσκεψη στο προτεινόμενο μέρος μπορεί να αλλάξει το μυαλό ενός ατόμου. Θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.  

 

Στη συνέχεια, συγκαλέστε την ομάδα και φτιάξτε έναν κοινό κατάλογο με τα πιθανά αποτελέσματα. Συζητήστε για το πώς τα ταξίδια μπορούν να 

διαμορφώσουν τον χαρακτήρα ενός ατόμου, ποιες καταστάσεις μπορούν να συμβάλουν στο να γίνει κανείς όλο και πιο ώριμος.  
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Δραστηριότητα 3: Φόβοι, αβεβαιότητες και λύση 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Απαλλαγείτε από (ορισμένες) αβεβαιότητες 

 

 

Ώρα:   40 λεπτά 

Μέθοδος:  εργασία σε μικρές ομάδες με σύνοψη σε όλη την ομάδα 

Πόροι:             post it, μεγάλα χαρτιά, κάρτες Dixit, κάρτες Cat 

 

Δραστηριότητες 

 

"Καταιγισμός ιδεών"  

Δώστε στους συμμετέχοντες post it σημειώσεις. Ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί τι είναι αβέβαιο για αυτούς. Στόχος της συνεδρίασης είναι να βρεθούν 

όσα περισσότερα δύσκολα σημεία μπορεί να επινοήσει η ομάδα. Κάθε ιδέα θα πρέπει να αναρτηθεί σε ξεχωριστό post it. 

 

Όταν τα άτομα ετοιμαστούν, θα πρέπει να τοποθετήσουν ένα προς ένα τα post it τους στο flipchart. Παρόμοιες ιδέες μπορούν να πάνε κοντά η μία στην 

άλλη σχηματίζοντας ομάδες. Στη συνέχεια, η ομάδα μπορεί να συζητήσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις. Όταν βρεθεί μια καλή λύση και γίνει 

αποδεκτή, το post it αφαιρείται.  

 

"Ένα σκίτσο" 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες. Θα πρέπει να επιλεγεί ένας αρχηγός, ο οποίος θα είναι ο δάσκαλος. Η υπόλοιπη ομάδα αποτελεί την 

τάξη. Η ομάδα παίρνει μια κάρτα Dixit και κάθε μέλος της τάξης επιλέγει μια κάρτα Cat (γάτες με συναισθήματα). Η κάρτα Dixit δίνει συσχετισμό για μια 

κατάσταση σε ένα ταξίδι, οι κάρτες Cat καθορίζουν τη διάθεση των μαθητών. Η ομάδα θα πρέπει στη συνέχεια να φτιάξει μια σκηνή.  

Συνοψίστε τις κύριες ιδέες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

1. Κατανοήσουν την ανάγκη να είναι δημιουργικοί (σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχολόγο Carl 

Rogers) 

2. Κατανοήσουν ότι είμαστε διαφορετικοί και ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα πεδία IQ 

3. Κατανοήσουν τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner 

4. Βρουν τον ισχυρότερο τομέα ενδιαφερόντων τους 

5. Βιώσουν ένα δημιουργικό παιχνίδι 

 

 

 

Περίληψη συνεδρίας  

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα και το δημιουργικό περιβάλλον. Επίσης, 

εισάγεται η Πολλαπλή Νοημοσύνη ως μια σημαντική πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 

σκεφτόμαστε εξατομικευμένες ασκήσεις. 

 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Εάν διευθύνετε ένα πενθήμερο μάθημα, όπως παρουσιάζεται στην Εισαγωγή, σας προτείνουμε να 

μελετήσετε εκ των προτέρων την ενότητα αυτή και να επιλέξετε τις δραστηριότητες που ταιριάζουν 

καλύτερα στην ομάδα-στόχο σας, καθώς όλες οι δραστηριότητες μαζί θα απαιτούσαν περισσότερο 

χρόνο από τον διαθέσιμο στο χρονοδιάγραμμα. 
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Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 3 Δημιουργικότητα και πολλαπλή νοημοσύνη 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Δραστηριότητα 1  

 

10 λεπτά  

 

 

Εισαγωγή στην ημέρα  

Στόχος: προθέρμανση της δημιουργικότητας 

εργασία σε ζευγάρια  

Δραστηριότητα 2  

ΜΑ 1 

20 λεπτά 

 
 

Εργασία πάνω στη δημιουργικότητα 

Στόχος: θεωρία και πρακτική επί του θέματος 

παρουσίαση, 

διαδραστική συζήτηση 

φορητός υπολογιστής, 

βιντεοπροβολέας, 

Διαδίκτυο 

Δραστηριότητα 3 

ΜΑ 2 - 3 

15 λεπτά 

 

Πολλαπλή νοημοσύνη  

Στόχος: εξοικείωση με τη θεωρία αυτή 

διάλεξη φορητός υπολογιστής, 

βιντεοπροβολέας, 

έγχρωμο στυλό, flipchart 

Δραστηριότητα 4  

ΜΑ 4 - 5 

40 λεπτά Το ισχυρό σας πεδίο ΠΝ 

Στόχος: να παίξετε ένα δημιουργικό παιχνίδι 
 

ενεργητική μάθηση, 

παιχνίδι 
επιλεγμένα αντικείμενα 

Περίληψη 5 λεπτά 

 

Σύνοψη    
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Δραστηριότητα 1: Ερωτήσεις σε δυάδες 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Χρόνος:  10 λεπτά 

Μέθοδος:  εργασία σε ζευγάρια 

Πόροι:             καρέκλες 

 

 

Δραστηριότητα 

Καθίστε σε κύκλο. Στον πρώτο γύρο ζητήστε από τους συμμετέχοντες να στραφούν προς το άτομο 

που κάθεται δεξιά τους . Δώστε στον καθένα ένα λεπτό για να μοιραστεί με τους άλλους τι πήρε 

από την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια, υπενθυμίστε τους να αλλάξουν ρόλους έτσι ώστε το 

πρώτο άτομο να γίνει ακροατής για άλλο ένα λεπτό. Όταν τελειώσει ο χρόνος, ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να στραφούν προς τον αριστερό τους γείτονα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, κάθε 

άτομο έχει ένα λεπτό να μιλήσει και ένα λεπτό να ακούσει. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να 

συζητηθεί είναι το εξής: "ποια εμπειρία έχετε με τη δημιουργικότητα;". Όταν τελειώσουν τα δύο 

λεπτά, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σηκωθούν όρθιοι και να επιλέξουν κάποιον που δεν 

γνωρίζουν καλά και να ξεκινήσουν έναν τρίτο γύρο συζητώντας πόσο δημιουργικοί θεωρούν τους 

εαυτούς τους.  
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Δραστηριότητα 2: Εργασία πάνω στη δημιουργικότητα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα   

1. Κατανοήστε την ανάγκη να είστε δημιουργικοί (σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχολόγο Carl 

Rogers) 

 

Ώρα:    20 λεπτά 

Μέθοδος:  Μέθοδος: Διάλεξη, συζήτηση  

Πόροι:  φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο 

 

Δραστηριότητες 

 

Εισαγάγετε το θέμα της δημιουργικότητας, εξηγώντας την ιδέα του Rogers για τη δημιουργικότητα, 

ή/και χρησιμοποιήστε κάποια εισαγωγικά βίντεο, εικόνες: 

 

Η λογική του Carl Rogers:  

1. Ο κόσμος μας αλλάζει πολύ γρήγορα 

2. Λόγω των γρήγορων αλλαγών στην τεχνολογία, μόνο η δημιουργικότητα μπορεί να μας 

βοηθήσει να προσαρμοστούμε τόσο γρήγορα. 

3. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, είναι το κλειδί για την επιβίωσή μας.  

4. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να είναι δημιουργικός. Μπορεί να δημιουργηθεί 

μόνο το περιβάλλον ώστε να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα. 

 

Βίντεο 

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω βίντεο (ή μέρος αυτών) για να μπείτε στο θέμα 

• https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY - 1.40 λεπτά  

• https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY - 5.10 λεπτά 

• https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ - 10.45 λεπτά 

 

Εικόνες 

      

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ
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Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από έξυπνες δημιουργίες. Βρείτε μερικές με τίτλους 

όπως Street Art ή Life Hacks.  
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Δραστηριότητα 3. Πολλαπλή νοημοσύνη 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

      

2. Κατανοήστε ότι είμαστε διαφορετικοί και ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα πεδίαΠΝ          

3. Κατανόηση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner 

 
 

Ώρα:   15 λεπτά 

Μέθοδος:  διάλεξη  

Πόροι:  φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, έγχρωμο στυλό, flipchart 

 

 

Δραστηριότητα 

 

Ενημερώστε την ομάδα για τα ακόλουθα σημεία (και δείξτε ή σχεδιάστε την εικόνα): 

- Είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές δεξιότητες 

- Η πολλαπλή νοημοσύνη εστιάζει στη δύναμη του κάθε ατόμου. 

 

Ο Howard Garner βρήκε αρχικά 7 διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος. Τώρα κάποιοι 

χρησιμοποιούν 10 από αυτά. 

● λογικό - μαθηματικό 

● λεκτικό - γλωσσικό 

● ενδοπροσωπικό 

● διαπροσωπικό 

● κινητικό 

● μουσικό 

● πρακτικό 

● νατουραλιστικό 

● οπτικό 

● χωρικό 

 

 
 

Σημειώσεις εκπαίδευσης 

Απαντήστε στις τυχόν ερωτήσεις. 
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Δραστηριότητα 4: Π αιχνίδι πεδίων MI 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

4. Βρείτε τον τομέα των ισχυρότερων ενδιαφερόντων τους 

5. Have εμπειρία σε ένα δημιουργικό παιχνίδι 

           

 

Ώρα:    45 λεπτά 

Μέθοδος:  ενεργητική μάθηση 

Πόροι επιλεγμένα αντικείμενα 

 

Δραστηριότητα 

Πείτε στους ανθρώπους να μαντέψουν ποιος είναι ο δυνατός τους τομέας. Ομαδοποιήστε τους 

ανθρώπους ανάλογα - τα ίδια πεδία νοημοσύνης θα πρέπει να αποτελούν μία ομάδα. Τοποθετήστε 

μερικά αντικείμενα στη μέση του δωματίου. Πείτε στις ομάδες να επιλέξουν ένα αντικείμενο και να 

κάνουν μια παράσταση για το δικό τους πεδίο χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το 

θέμα πρέπει να είναι τα ταξίδια.  

 

Όταν τελειώσει η ίδια διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί αλλάζοντας μόνο ένα στοιχείο: αυτή 

τη φορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο υποτιθέμενος ασθενέστερος τομέας του καθενός. 

 

Τέλος, θα πρέπει να ακολουθήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς αισθάνεστε να βρίσκεστε στο 

ισχυρό και στο αδύναμο πεδίο.  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Τα αντικείμενα μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους: φασόλια, συνδετήρες, ποπ κορν κ.λπ. 

Συνοψίστε τα κύρια σημεία. 



 
 
 

26 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοήσουν τι σημαίνει καθοδήγηση σε σύγκριση με τη διδασκαλία 

2. Κατανοήσουν τον ρόλο τους ως καθοδηγητες 

3. Κατανοήσουν τα στοιχεία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος και πως μπορεί αυτό να 

δημιουργηθεί 

 

Περίληψη συνεδρίας  

Αυτή η συνεδρία έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της καθοδήγησης τόσο 

όσον αφορά στη στάση, όσο και σε πρακτικές λεπτομέρειες. Επίσης, εξηγούνται και βιώνονται τα 

βασικά στοιχεία για ένα δημιουργικό περιβάλλον.
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Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 4 Διαμεσολάβηση και δημιουργικό περιβάλλον 

 

Δραστηριότητα & 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Δραστηριότητα 1  

ΜΑ 3 

60 λεπτά 

 

 
 

Δραστηριότητα δεσίματος ομάδας 
Στόχοι: δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

διαδραστικό παιχνίδι 
για όλη την ομάδα 

Μπουκάλι με καπάκι, 
ένα μικρότερο 

μπουκάλι/δοχείο, γερά 

νήματα/σκοινιά, ψαλίδι, 
ταινία, άλλα εργαλεία. 

Δραστηριότητα 2  

ΜΑ 1&2 

30 λεπτά 

 

Παιχνίδι εμπιστοσύνης, Καθοδήγηση 

Στόχοι: Εισαγωγή στο θέμα της καθοδήγης και της εκπαίδευσης σχετικά με το 

θέμα αυτό(Carl Rogers). 

ομαδικό παιχνίδι, 
απολογισμός 

δεμένα μάτια, 

flipchart, στυλό για 

flipchart 

Δραστηριότητα 3  

ΜΑ 1&3 

40 λεπτά 

 

Δεξιότητες καθοδήγησης και δημιουργικό περιβάλλον 

Στόχοι: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και καθοδήγησης, εύρεση 

των στοιχείων ενός δημιουργικού περιβάλλοντος 

 

ομαδική 

δραστηριότητα 
 

έτοιμα post its 
 

Περίληψη 5 λεπτά Σύνοψη   
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Δραστηριότητα 1: Ραδιενεργό νερό - Δραστηριότητα δημιουργίας 

ομάδων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Κατανόηση των στοιχείων ενός δημιουργικού περιβάλλοντος και πως μπορεί αυτό να 

δημιουργηθεί 

Ώρα:   60 λεπτά 

Μέθοδος:  ομαδικό παιχνίδι δεσίματος της ομάδας 

Πόροι  Μπουκάλι με καπάκι, ένα μικρότερο μπουκάλι/δοχείο, γερά νήματα/σκοινιά, 

ψαλίδι,                                                          ταινία, άλλα εργαλεία. 

 

 

Δραστηριότητα  

Πριν από τη δραστηριότητα, προετοιμάστε το χώρο: δημιουργήστε έναν κύκλο διαμέτρου περίπου 

5 μέτρων και τοποθετήστε ταινία στο πάτωμα για να υποδείξετε τον κύκλο. Γεμίστε το μικρότερο 

μπουκάλι με νερό και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο μεγαλύτερο μπουκάλι/δοχείο (που έχει 

καπάκι). Τοποθετήστε αυτό το μεγαλύτερο μπουκάλι στη μέση του κύκλου. Ως διακόσμηση 

μπορείτε να βάλετε δίπλα του ένα χνουδωτό παιχνίδι. Τοποθετήστε το νήμα, το ψαλίδι και άλλα 

εργαλεία (όπως συνδετήρες, ταινία, χαρτιά, κόλλα κ.λπ.) σε μια σακούλα. 

 

Ζητήστε από όλη την ομάδα να συμμετάσχει σε αυτή τη δραστηριότητα και οδηγήστε την στο χώρο 

που έχει προετοιμαστεί προηγουμένως. Παρουσιάστε την κατάσταση: Δυστυχώς υπήρξε ένα μικρό 

πυρηνικό συμβάν και τώρα το νερό στο δοχείο στη μέση είναι ραδιενεργό. (Αν έχετε ένα χνουδωτό 

παιχνίδι, μπορείτε επίσης να προσθέσετε, ότι όπως βλέπετε, τα ζώα που πίνουν από το νερό έχουν 

ήδη περάσει). Πείτε στην ομάδα ότι ο επιστήμονας έχει ήδη εντοπίσει τη μολυσμένη ζώνη (τον 

κύκλο), οπότε κανείς δεν μπορεί να μπει σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να 

βάλουν το καπάκι στο μπουκάλι στη μέση, καθώς είναι φτιαγμένο από υλικό που δεν επιτρέπει τη 

διαφυγή ραδιενέργειας, ώστε να μπορούν να πάρουν το μπουκάλι με ασφάλεια, και στη συνέχεια 

πρέπει να βγάλουν το μπουκάλι έξω από τον κύκλο (χωρίς να πατήσουν μέσα!). Δώστε τους την 

τσάντα με τα εργαλεία και πείτε τους ότι αυτά είναι τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

Εξηγήστε τους κανόνες: μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, αλλά 

δεν μπορούν να εισέλθουν στον κύκλο. Δεν μπορούν καν να βάλουν το χέρι τους πάνω από τον 

κύκλο, καθώς θα μολυνθεί. Αν δείτε κάποιον να περνάει πάνω από την ταινία, θα βγει από το 

παιχνίδι. Μπορούν να προσπαθήσουν πολλές φορές, αλλά θα έχουν το πολύ 40 λεπτά για να 

λύσουν το πρόβλημα. 

 

Μετά το παιχνίδι, συζητήστε τις εμπειρίες τους σχετικά με τη συνεργασία, την επίλυση 

προβλημάτων. Τι παρατήρησαν σχετικά με τη συμπεριφορά τους και των συναδέλφων τους; 

Πέτυχαν; Τι λειτούργησε, τι όχι; 
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Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί έναν αρκετά μεγάλο χώρο και προετοιμασία εκ των προτέρων. 

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίλυσης του προβλήματος, αλλά σίγουρα πρέπει να 

συνεργαστούν. Μια λύση είναι να έχετε ένα κομμάτι νήμα που μπορούν να κρατούν δύο άτομα στις 

αντίθετες πλευρές του κύκλου, τα οποία ασφαλίζουν σιγά-σιγά το μπουκάλι με αυτό κινούμενοι 

στην πλευρά του κύκλου. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εφιστήστε την προσοχή της ομάδας στο θέμα της δυναμικής της 

ομάδας. Μέσα σε μια ομάδα, υπάρχουν διάφοροι ρόλοι που πρέπει να καλυφθούν: κάποιος πρέπει 

να παίρνει αποφάσεις, κάποιος πρέπει να σκέφτεται ιδέες, κάποιος πρέπει να φροντίζει για το πώς 

αισθάνονται οι άλλοι κ.λπ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι διαφορετικοί άνθρωποι (μπορείτε να είστε 

καλοί στο να φέρνετε ιδέες και να παίρνετε αποφάσεις), αλλά όλοι είναι σημαντικοί ρόλοι. Είναι 

σημαντικό, όταν βρισκόμαστε σε μια πραγματική κατάσταση επίλυσης προβλημάτων, να εκτιμούμε 

τη συμβολή του άλλου.  
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Δραστηριότητα 2: Παιχνίδι εμπιστοσύνης, διευκόλυνση 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Κατανόηση της καθοδήγησης σε σύγκριση με τη διδασκαλία 

2. Κατανόηση τον ρόλο τους ως καθοδηγητες 

  

Ώρα:   30 λεπτά 

Μέθοδος:  παιχνίδι, απολογισμός 

Πόροι:  δεμένα μάτια, flipchart, στυλό για flipchart 

 

Δραστηριότητα: TUK-TUK  

Η ομάδα στέκεται σε κύκλο σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο (η ύπαρξη επίπλων δεν αποτελεί 

πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για κίνηση). Ο καθένας επιλέγει έναν 

παρτενέρ, με τον οποίο ξεκινά την άσκηση. Ένα άτομο από κάθε ζευγάρι θα έχει δεμένα τα μάτια. 

Ο εκπαιδευτής δίνει τις οδηγίες: 

- Πρόκειται για μια μη λεκτική άσκηση- απαγορεύεται κάθε λεκτική επικοινωνία κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων των ήχων). 

- Το ένα άτομο από τα ζευγάρια θα είναι ο αρχηγός: είναι ο οδηγός του "tuk-tuk" (rikshaw), 

ενώ το άλλο άτομο θα είναι το "tuk-tuk". 

- Ο οδηγός θα οδηγήσει το ζευγάρι του που έχει δεμένα μάτια με τον εξής τρόπο: στέκεται 

πίσω από τον άλλον και βάζει τα χέρια του στον ώμο του άλλου.  

- Μπορούν να συζητήσουν πώς το πρώτο πρόσωπο θα οδηγήσει το άλλο, αλλά δεν είναι 

απαραίτητο. 

Μετά από περίπου 1 λεπτό έως ενάμιση λεπτό, ο εκπαιδευτής φωνάζει "αλλαγή" και όλα τα 

ζευγάρια σταματούν. Οι οδηγοί θα αλλάξουν παρτενέρ σιωπηλά (έτσι ώστε το νέο επιλεγμένο "τουκ-

τουκ" να μην ξέρει ποιος είναι πίσω και να βιώσει την απώλεια του ελέγχου της κατάστασης). Θα 

υπάρξουν δύο αλλαγές, οπότε όλοι θα οδηγούνται από τρία διαφορετικά άτομα, δύο που δεν θα 

γνωρίζουν. 

Μετά τον τρίτο γύρο τα ζευγάρια σταματούν και γίνεται ο απολογισμός. 

1. Κατά τη διαδικασία αυτή, ρωτήστε πρώτα τους "tuk-tuk" για τις εμπειρίες τους και μετά τους 

οδηγούς. Αφού μοιραστούν τα προσωπικά τους συναισθήματα, αναδείξτε ορισμένα βασικά 

θέματα. 

2. Μετά τον απολογισμό του πρώτου γύρου, οι συμμετέχοντες αλλάζουν ρόλους και διεξάγεται 

ένα δεύτερο παιχνίδι (με όσους ήταν οδηγοί, να γίνονται "tuk-tuk"), επίσης με απολογισμό 

στο τέλος. 

3. Καταγράψτε τα γενικευμένα ευρήματα σε πίνακα ή flipchart. 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Πριν από την άσκηση, ρωτήστε τους συμμετέχοντες αν είναι εντάξει να τους δέσουν τα μάτια. Εάν 

δεν αισθάνονται άνετα, μπορούν να είναι παρατηρητές και να μοιραστούν την παρατήρησή τους 
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στο τέλος ή τον προσωπικό τους προβληματισμό σχετικά με το γιατί δεν τους αρέσει να έχουν 

δεμένα τα μάτια. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παίξετε αυτό το παιχνίδι με κλειστά μάτια αντί 

να σας δέσουν τα μάτια.  

Η άσκηση είναι ευκολότερη με δύο συντονιστές, καθώς αν οι συμμετέχοντες είναι μονός αριθμός, 

ένας από τους συντονιστές μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως συμμετέχων. 

Στόχος του τελικού απολογισμού είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τις εμπειρίες τους 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μέσω της ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών να γενικεύσουν 

πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση στην οποία δεν έχεις τον έλεγχο και τι χρειάζεται για να 

αισθάνεσαι ασφαλής σε αυτές τις καταστάσεις. Ορισμένες από τις πιθανές γενικεύσεις που μπορεί 

να προκύψουν είναι οι ακόλουθες: 

● ο οδηγός πρέπει να είναι άνετος  

● οι οδηγίες του οδηγού (ακόμη και οι μη λεκτικές) πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαρες 

● ο οδηγός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθοδηγούμενου (π.χ. να 

προσαρμόζει την ταχύτητα βαδίσματος στις ανάγκες του καθοδηγούμενου, αντί να 

ακολουθεί το δικό του ρυθμό). 

 

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε:  

1. Πώς αισθανθήκατε στη θέση του οδηγού/οδηγούμενου;  

2. Τι σας κάνει να αισθάνεστε καλά σε αυτές τις θέσεις;  

3. Τι μπορούμε να γενικεύσουμε για τις προσωπικές σχέσεις καθοδήγησης και την 

υποστηρικτική στάση ενός ενήλικα όταν εργάζεται με παιδιά; 
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Δραστηριότητα 3: Δεξιότητες καθοδήγησης και το δημιουργικό 

περιβάλλον 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  
1. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της καθοδήγησης 

3.  τα στοιχεία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος  

 

Ώρα:   40 λεπτά 

Μέθοδος:  ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι:  έτοιμα post its  

 

 

Δραστηριότητες 

 

Παρουσίαση 

Δείξτε το PPT και απαντήστε στις ερωτήσεις, αν υπάρχουν.  

Παράρτημα για την Ενότητα 4. 

 

Δεξιότητες 

Υπάρχουν έννοιες και επίθετα στα post it. Φτιάξτε τρία μεγάλα κομμάτια χαρτί που σχηματίζουν 

τρεις στήλες: Δάσκαλοι - Συντονιστές - Και οι δύο. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βάλουν 

κάθε κομμάτι χαρτί κάτω από μία από τις στήλες. 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Τα post it:  

Διδακτικές δεξιότητες: στρατηγική, συστηματική, η μάθηση καθοδηγείται από οδηγίες, η νέα γνώση 

είναι στο επίκεντρο, δίνει τις απαντήσεις, μονοσήμαντη διάδοση της γνώσης, η θεματική περιοχή 

είναι στο επίκεντρο ειδικός του αντικειμένου, θέτει κανόνες, ο δάσκαλος έχει τον έλεγχο, ο τρόπος 

μάθησης αποφασίζεται από τον/την ίδιο/α, το θέμα προέρχεται από τον/την ίδιο/α, η αξιολόγηση 

προέρχεται από τον/την ίδιο/α, ενδυναμώνει τους μαθητές, συνειδητοποιεί τις απαιτήσεις 

αναγνωρίζει τις ανάγκες, δίνει κίνητρα, επαινεί τους μαθητές για εξαιρετικές επιδόσεις, εκπλήσσει 

τους μαθητές με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κάνει ερωτήσεις ελέγχου, ο τρόπος μάθησης 

αποφασίζεται από τον/την ίδιο/α 

 

Δεξιότητες διευκόλυνσης: δεν υπάρχει ιεραρχία, θέτει ανοιχτές ερωτήσεις, στέκεται στην καταιγίδα, 

συνδέει τη γνώση με τον εαυτό - εμπειρία, διαμορφώνει μια μαθησιακή διαδικασία μαζί με το 

μαθητή, η ψυχολογική ανάπτυξη είναι στο επίκεντρο, μετριάζει τη μαθησιακή διαδικασία, ειδικός 

της μαθησιακής διαδικασίας, ο μαθητής έχει τον έλεγχο, τα θέματα προέρχονται από το μαθητή, η 

αξιολόγηση προέρχεται από το μαθητή, ο μαθητής είναι ενδυναμωμένος 
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Και τα δύο: υπομονή, εμπιστοσύνη, ενεργητική ακρόαση, ανοιχτή επικοινωνία, ενσυναίσθηση, 

σύμπτωση, εκτίμηση, υπεύθυνος για την παροχή πόρων, σεβασμός στις σκέψεις του άλλου, τήρηση 

του χρόνου, εστίαση, τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, 

ενθάρρυνση, αποδοχή έρχεται προετοιμασμένος, καθορισμός των απαραίτητων ορίων, φροντίδα 

 

Συνοψίστε τις κύριες ιδέες της ημέρας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ FLOW 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοήσουν τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών του FLOW  

2. Γνωρίσουν τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. Πρώτα δώστε 

πρόσβαση στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Σπουδών.  

 

 

Περίληψη συνεδρίας 

Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του FLOW. Οι συμμετέχοντες 

εξοικειώνονται με τη δομή και το περιεχόμενο. Κατανοούν τη λογική των θεμάτων και των 

υποθεμάτων.  

 



 
 
 

35 

 

Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 5 Το πρόγραμμα σπουδών ροής 

 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Δραστηριότητα 

1 
 

10 λεπτά 

 

Ζέσταμα 

Στόχος: προετοιμασία για την υπόλοιπη ημέρα. 

ομαδική 

δραστηριότητα 

εικόνα 

Δραστηριότητα 

2 

ΜΑ 1-2 

 
 

75 λεπτά 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Flow 

Στόχος: εξοικείωση με το Πρόγραμμα Σπουδών, τη λογική, τη δομή και το 

περιεχόμενό του 

ατομική εργασία, 

συζήτηση σε μικρές 

ομάδες, ανταλλαγή 

απόψεων με όλη την 

ομάδα, απάντηση σε 

ερωτήσεις 

αρχείο που μοιράζεται 
στην ομάδα για χρήση 

φορητού 

υπολογιστή/tablet, 

μερικά αντίγραφα του 

Προγράμματος 

Σπουδών, post it, 

πίνακας με flipchart 

Περίληψη 5 λεπτά Σύνοψη   
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Δραστηριότητα 1: Ζέσταμα 

 

Ώρα:    10 λεπτά 

Μέθοδος:  Ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι: 

 

Δραστηριότητα 

Πείτε στην ομάδα να επιλέξει μια φιγούρα από την εικόνα. Ζητήστε τους να μοιραστούν σύντομα 

(όχι περισσότερο από ένα λεπτό/άτομο) το πόσο έτοιμοι είναι για την ημέρα. Υπενθυμίστε τους ότι 

πρόκειται να είναι μια μεγάλη μέρα - με μια επίσκεψη στην πόλη. 

 

(Πρόκειται για το "Blob Tree test" που δημιουργήθηκε από τον ψυχολόγο συμπεριφοράς Pip Wilson, 

ο οποίος είναι ψυχοεκπαιδευτικός παιχνιδοποιός και προγραμματιστής συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Μας βοηθάει να αναγνωρίζουμε και να ενισχύουμε τα συναισθήματα και, ως ένα 

βαθμό, να κατανοήσουμε και την κοινωνική μας θέση στην κοινωνία. Κάθε φιγούρα σε αυτή την 

εικόνα βρίσκεται σε διαφορετική διάθεση και έχει διαφορετική θέση στο δέντρο). 
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Δραστηριότητα 2: Το πρόγραμμα σπουδών του FLOW 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Κατανοήστε τι είναι το Πρόγραμμα Σπουδών FLOW 

2. Γνωρίστε τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. Δώστε πρώτα πρόσβαση 

στους συμμετέχοντες για το Πρόγραμμα Σπουδών.  

 

Ώρα:    75 λεπτά  

Μέθοδος:  συζήτηση σε μικρές ομάδες 

Πόροι αρχείο που μοιράζεται στην ομάδα για χρήση φορητού υπολογιστή/tablet, μερικά 

αντίγραφα του Προγράμματος Σπουδών, post it, πίνακας flipchart  

 

Δραστηριότητα 

Πρώτα δώστε πρόσβαση στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Σπουδών. Δώστε 10 λεπτά για τη 

γνωριμία με το κείμενο. Όταν τελειώσει ο χρόνος, σχηματίστε 3 ή 4 ομάδες και αφήστε τους 

ανθρώπους να συζητήσουν τα ευρήματά τους. Ζητήστε τους να συγκεντρώσουν ερωτήσεις, 

παρατηρήσεις γραμμένες σε post its. Όταν οι ομάδες είναι έτοιμες, ζητήστε τους να τοποθετήσουν 

ένα προς ένα τα post it τους στο flipchart. Πηγαίνετε παίρνοντας ένα post it από την πρώτη ομάδα 

και στη συνέχεια ένα από τη δεύτερη και ένα τρίτο από την τρίτη ομάδα. Όταν ένα post it 

τοποθετείται στο flipchart, παρόμοια post it πρέπει να τοποθετούνται το ένα κοντά στο άλλο. Με 

αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστούν διάφορες ομάδες ερωτήσεων. Στη συνέχεια, αφιερώστε χρόνο 

για να απαντήσετε στις ερωτήσεις.  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλοί άλλοι διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης του Προγράμματος 

Σπουδών.  

1. Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση για να το δείτε την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, οι 

συμμετέχοντες έρχονται στη συνεδρία γνωρίζοντας ήδη τη δομή και έχοντας ερωτήσεις. 

2. Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα PPT για να παρουσιάσετε την κύρια ιδέα, τη δομή και μερικά 

παραδείγματα του περιεχομένου.  

3. Μπορεί να έχετε κάποιες εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικά με τις ιδέες των συμμετεχόντων 

για το πώς θα πρέπει να μοιάζει ένα Πρόγραμμα Σπουδών του έργου. Σε αυτή την 

περίπτωση, η παρουσίασή σας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πτυχές που ανέφεραν οι 

συμμετέχοντες. 

 

Θυμηθείτε να αναφέρετε τα ακόλουθα σημεία:  

1. Στόχοι 

2. Αναμενόμενες αξίες 
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3. Αρχές του περιεχομένου (παροχή έμπνευσης, ειδικό και γενικό περιεχόμενο για κάθε χώρα, 

PBL, ) 

4. Η δομή του περιεχομένου (θέματα γενικών γνώσεων και πρακτικά θέματα) 

5. Αξιολόγηση 

6. Χρονισμός 

7. Θέματα και υποθέματα  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΤΟ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ FLOW 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

1. Δουν τη δομή και τις ασκήσεις του Εγχειριδίου 

2. Παίξουν μερικές ασκήσεις από την ενότητα "Πριν το ταξίδι" 

3. Βρουν μία ή δύο ασκήσεις από την ενότητα"Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού" 

4. Εφαρμόσουν στην πράξη κάποιες ασκήσεις από την ενότητα "Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού".    

 

Περίληψη συνεδρίας 

Αυτή η συνεδρία είναι μια ημέρα "Εφαρμόστε το στην πράξη". Θα επισκεφθείτε μια κοντινή 

πόλη/χωριό. Για αυτό, οι ασκήσεις του εγχειριδίου "Πριν το ταξίδι" θα μπορούσαν να σημαίνουν 

μια προετοιμασία, ενώ οι ασκήσεις "Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού" θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν επί τόπου. Οι ασκήσεις "Μετά το ταξίδι" έρχονται την επόμενη ημέρα. 

  

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Εάν η ομάδα το επιθυμεί, είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες ασκήσεις "Μετά το ταξίδι" επί τόπου, 

σε ένα καφέ ή εστιατόριο.  
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Ενότητα 6: Ένα ταξίδι που πραγματοποιήθηκε - Το εγχειρίδιο FLOW 

 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνο
ς 

Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Energizer 10 λεπτά Παιχνίδι για την ενεργοποίηση της ομάδας 

Στόχος: ενεργοποίηση των συμμετεχόντων μετά από ένα διάλειμμα 

ολόκληρη η ομάδα μια μικρή μπάλα 

Δραστηριότητα 

1 
LO 1,2,3 

 80 λεπτά 

 
 

 

Εξοικείωση με τις ασκήσεις του Εγχειριδίου 

Στόχος: κατανόηση της λογικής του εγχειριδίου 

 
 

μικρές ομάδες πρόσβαση στις ασκήσεις 

του Εγχειριδίου 

Δραστηριότητα 

2 
LO 4 

 
 

Επίσκεψη σε κοντινή πόλη 

Στόχος: εφαρμογή των ασκήσεων του Εγχειριδίου 

πρόγραμμα "έξω 

από το δωμάτιο" για 

όλη την ομάδα 
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Energizer 

 

 

Ώρα:    10 λεπτά 

Μέθοδος:  ομαδικό παιχνίδι 

Πόροι:  μια μικρή μπάλα 

 

Δραστηριότητα 

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο. Περιγράψτε τις οδηγίες: Κάθε συμμετέχων λέει ένα μέρος το 

οποίο θα ήταν, εάν ήταν ένα μέρος (ένα καφέ στο Άμστερνταμ, ο Πύργος του Άιφελ, ένα νησί στον 

Ειρηνικό Ωκεανό). Η μπάλα πηγαίνει από το ένα χέρι στο άλλο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

θυμούνται τη διαδρομή, γιατί η μπάλα θα ξεκινήσει τη δεύτερη διαδρομή της, αυτή τη φορά στην 

επιστροφή. 

 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Κάντε μια προσπάθεια με την μπάλα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο πιο δύσκολες είναι οι 

ασκήσεις.  
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Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή στο Εγχειρίδιο Ασκήσεων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Να εξοικειωθείτε με τη δομή και τις ασκήσεις του Εγχειριδίου.  

2. Να παίξετε μερικές ασκήσεις από την ενότητα "Πριν το ταξίδι" 

3. Να βρείτε μία ή δύο ασκήσεις από την ενότητα "Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού" ανά άτομο.   

 

 

Ώρα:    90 λεπτά 

Μέθοδος:  ατομική εργασία, εργασία μικρών ομάδων με διαμοιρασμό σε ολόκληρη την 

ομάδα 

Πόροι:  πρόσβαση στις ασκήσεις του εγχειριδίου (αρχείο ή φυλλάδιο) 

 

 

Δραστηριότητα 

Δώστε πρόσβαση στις ασκήσεις του Εγχειριδίου. Δημιουργήστε 2-3 ομάδες (διαφορετικές από τις 

πρωινές ομάδες). Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εργαστούν πρώτα ατομικά για να βρουν 

κάποιες ενδιαφέρουσες ασκήσεις. Όταν είναι έτοιμοι, ζητήστε τους να μοιραστούν τη γνώμη τους 

πρώτα στη μικρή ομάδα και μετά με όλους. Κρατήστε σημειώσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα 

σχόλια. 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Αν κάποιοι δεν μπορούν να επιλέξουν, μπορείτε να προτείνετε κάποιες ασκήσεις (προσαρμοσμένες 

για το απόγευμα): 

Πριν από το ταξίδι: Ταξιδιωτικοί στόχοι, Σχεδιασμός της διαδρομής 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: Να ζητάτε βοήθεια, Να επιλέγετε τοπικά, Να βγάζετε φωτογραφίες 

Μετά το ταξίδι: Κάνοντας ένα ρεπορτάζ, Μέρη που πρέπει να γνωρίζετε, 20 ερωτήσεις 
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Δραστηριότητα 2: Επίσκεψη στην κοντινή πόλη/χωριό 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

4.      Να εφαρμόσετε στην πράξη κάποια άσκηση από την ενότητα"Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού".    

 

 

Ώρα:    ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας 

Μέθοδος:  πρόγραμμα "έξω από το δωμάτιο" για όλη την ομάδα 

Πόροι: 

 

Δραστηριότητα 

Επισκεφθείτε μια κοντινή πόλη. Στην προηγούμενη δραστηριότητα η ομάδα βρήκε ασκήσεις για να 

καλύψει επί τόπου.  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Επιλέξτε το μέρος ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να 

ερωτηθούν πριν από την εκπαίδευση, ώστε όλοι να βρουν την άνεσή τους.   

Η έξοδος από το δωμάτιο δεν είναι εύκολη. Να είστε εξυπηρετικοί με τα διάφορα προβλήματα που 

θα σας φέρουν οι συμμετέχοντες.  

Αν η ομάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει προκλήσεις, μπορείτε να παίξετε παιχνίδια στο δρόμο, π.χ. 

Δίνετε αριθμούς που έχουν κάποια σχέση με την πόλη που θα επισκεφθείτε. Οι συμμετέχοντες πρέπει 

να βρουν (με τη βοήθεια του διαδικτύου) γιατί οι αριθμοί που δίνονται είναι σημαντικοί. Η 

αξιολόγηση της ημέρας θα μπορούσε αυτή τη φορά να οργανωθεί σε ένα καφέ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ 

ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

1. Εξοικειωθείτε με τις ασκήσεις του εγχειριδίου "Μετά το ταξίδι"  

2. Εξοικειωθείτε με τον ιστότοπο Flow και την πλατφόρμα H5P 

3. Σχεδιασμός ασκήσεων του Εγχειριδίου στην πλατφόρμα H5P, συμπεριλαμβανομένων και 

διαδικτυακών ασκήσεων  

4. Να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς στο σχεδιασμό ασκήσεων 

 

Περίληψη συνεδρίας 

Σχόλια για το ταξίδι και κάποιες ασκήσεις "Μετά το ταξίδι" γίνονται στις πρωινές συνεδρίες. Στο 

πλαίσιο αυτής της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στο να παράγουν ασκήσεις μόνοι 

τους.  
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Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 7 Δημιουργώντας τις δικές σας ασκήσεις 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Προθέρμανση 10 λεπτά Έννοια της καθοδήγησης(επανάληψη) 

Στόχος: συντονισμός των συμμετεχόντων με τη δημιουργική εργασία 

ολόκληρη η ομάδα εικόνες PPT 

καθοδήγησης 

Δραστηριότητα 

1 

ΜΑ 1 

 80 λεπτά 

 

Συνέχεια του ταξιδιού. Κάντε κάποιες ασκήσεις  "Μετά το ταξίδι". 

Στόχος: συνέχεια της προηγούμενης ημέρας  

μικρές ομάδες Δώστε πρόσβαση στις 

ασκήσεις "Μετά το 

ταξίδι", φορητοί 
υπολογιστές 

Δραστηριότητα 

2 

ΜΑ 2 

90 λεπτά Εισαγωγή στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα h5p 

Στόχος: εξοικείωση με τον ιστότοπο του Flow και την πλατφόρμα όπου 

δημιουργούνται οι ασκήσεις 

Ολόκληρη ομάδα, 

εργασία σε ζευγάρια 

φορητό υπολογιστή, 

βιντεοπροβολέα, 

σύνδεση στο 

Διαδίκτυο, πρόσβαση 

στην πλατφόρμα H5p 

Energizer 5 λεπτά Energizer  

Στόχος: να δοθεί ενέργεια για τις απογευματινές συνεδρίες 
ολόκληρη η ομάδα CD player 

Δραστηριότητα 

3 

ΜΑ 3 

85 λεπτά Δημιουργία ασκήσεων από τους συμμετέχοντες 
Στόχος: να δημιουργηθούν νέες ασκήσεις στις κατηγορίες που έχουν 

παρατηρηθεί προηγουμένως  

εργασία σε ζευγάρια πρόσβαση στην 

πλατφόρμα H5P 

Δραστηριότητα 

4 

ΜΑ 3 - 4 

45 λεπτά Να σχεδιάζουν μόνοι τους διαδικτυακές ασκήσεις 

Στόχος: δημιουργία νέων ασκήσεων στις εκδόσεις "Online". 

εργασία σε ζευγάρια πρόσβαση στην 

πλατφόρμα H5P 
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Περίληψη 5 λεπτά Συνοψίζοντας   
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Προθέρμανση: Θυμηθείτε την έννοια της καθοδήγησης 
 

 

Ώρα:   10 λεπτά 

Μέθοδος:  διάλεξη 

Πόροι:  Εικόνες - PPT καθοδήγησης 

  

Δραστηριότητα 

Δείξτε μία προς μία τις εικόνες του PPT σχετικά με την καθοδήγηση. Αφήστε τους συμμετέχοντες 

να σχολιάσουν κάθε διαφάνεια. Πρόκειται για ένα είδος επανάληψης σχετικά με την καθοδήγηση 

στον τομέα της εργασίας.  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες, αν χρειάζεται, τις πτυχές: φιλοσοφία, αξίες, στάση, έλεγχος, 

ευθύνη, συναισθήματα.  
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Δραστηριότητα 1: Ασκήσεις μετά το ταξίδι 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Εξοικειωθείτε με τις ασκήσεις του εγχειριδίου "Μετά το ταξίδι"  

 

 

Ώρα:   80 λεπτά 

Μέθοδος:  μικρή ομάδα 

Πόροι:   Δώστε πρόσβαση στις ασκήσεις "Μετά το ταξίδι", φορητοί υπολογιστές 

  

 

Δραστηριότητα 

Πείτε στους συμμετέχοντες να χωριστούν σε μικρές ομάδες και να ρίξουν μια ματιά και να κάνουν 

κάποιες ασκήσεις "Μετά το ταξίδι". Συζητήστε και σχολιάστε. Όταν είναι έτοιμοι, ζητήστε τους να 

μοιραστούν τις σκέψεις τους.  
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Δραστηριότητα 2: Εισαγωγή στον ιστότοπο και την πλατφόρμα H5P 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

2. Εξοικειωθείτε με τον ιστότοπο του Flow και την πλατφόρμα H5P 

 

Ώρα:   90 λεπτά 

Μέθοδος:  μέθοδος: Ολόκληρη ομάδα, εργασία σε ζεύγη 

Πόροι:   φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόσβαση στην 

πλατφόρμα H5P 

  

Δραστηριότητα 

Αφήστε τους συμμετέχοντες να καθίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βλέπουν άνετα τον 

προβαλλόμενο ιστότοπο. Δείξτε τη δομή του ιστότοπου εφιστώντας την προσοχή στη θέση των 

ασκήσεων.  Όταν είστε έτοιμοι, αφιερώστε χρόνο για να δείξετε και την πλατφόρμα H5P.  

 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ζευγάρια και να εξετάσουν σε 

βάθος τους τύπους ασκήσεων που μπορεί να δημιουργήσει κάποιος μέσω της πλατφόρμας H5P. 

Πείτε τους ότι στο υπόλοιπο της μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις με τη βοήθεια 

αυτής της πλατφόρμας.  

 

Συνοψίστε το πρώτο μέρος της ημέρας. 

 

 

Energizer 

Χρησιμοποιήστε ένα σύντομο παιχνίδι για να ενεργοποιήσετε τους συμμετέχοντες μετά το 

μεσημεριανό διάλειμμα και πριν από μια μακρά συνεδρία πνευματικής δημιουργίας. Π.χ:  

 

Παίξτε μουσική ενώ οι άνθρωποι περπατούν ή χορεύουν στη μέση του δωματίου. Όταν η μουσική 

σταματήσει, οι άνθρωποι πρέπει να αγγίξουν όσα περισσότερα γόνατα και αγκώνες μπορούν. Αυτό 

είναι ένα σύντομο εντατικό παιχνίδι μόνο για να ξεκινήσει η συνεδρία.  
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Δραστηριότητα 3: Σχεδιασμός ασκήσεων μέσω της πλατφόρμας H5P 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Σχεδιασμός ασκήσεων του Εγχειριδίου στην πλατφόρμα H5P, συμπεριλαμβανομένων και 

διαδικτυακών ασκήσεων  

 

Ώρα:   85 λεπτά 

Μέθοδος:  Μέθοδος: Ατομική / μικρή ομάδα 

Πόροι:  Διαδίκτυο / ή CD player 

  

Δραστηριότητα 

Συνεχίστε την εργασία με το ίδιο ζευγάρι που τελείωσε στο τέλος της τελευταίας συνεδρίας. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να σκεφτούν ασκήσεις σχετικά με το θέμα των ταξιδιών.  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Συνεχίστε να εργάζεστε με το ίδιο ζευγάρι της τελευταίας συνεδρίας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να σκεφτούν ασκήσεις σχετικά με το θέμα των ταξιδιών.  

 

Ανά διαστήματα μπορείτε να ζητάτε από τους συμμετέχοντες να αλλάξουν συνεργάτες. 

 

Πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητα, πείτε στους συμμετέχοντες ότι οι περισσότερες από τις ασκήσεις 

H5P είναι σχεδιασμένες με μία καλή λύση. Αν θέλουν να σχεδιάσουν εργασίες ανοικτού τύπου, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον τύπο "Παρουσίαση μαθήματος (Course Presentation)".     
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Δραστηριότητα 4: Σχεδιασμός διαδικτυακών ασκήσεων στην 

πλατφόρμα H5P 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Σχεδιασμός ασκήσεων του Εγχειριδίου στην πλατφόρμα H5P, συμπεριλαμβανομένων και των 

online ασκήσεων.  

4. Να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς στο σχεδιασμό ασκήσεων 

 

Ώρα:   45 λεπτά 

Μέθοδος:  εργασία σε ζεύγη 

Πόροι:   (όπως προηγουμένως) 

  

Δραστηριότητα 

Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται, αλλά αυτή τη φορά οι ασκήσεις είναι σχεδιασμένες για την τέταρτη 

κατηγορία: μόνο για εικονικά ταξίδια. 

Ολοκληρώστε τη συνεδρία ζητώντας τις εμπειρίες τους, συλλέγοντας ανατροφοδότηση σχετικά με 

τη χρηστικότητα του ιστότοπου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 

1. Συνοψίσουν τα γεγονότα των εβδομάδων 

2. Βρουν και να διατυπώσουν την προσωπική τους μάθηση 

3. Δώσουν/Λάβουν ατομική θετική ανατροφοδότηση 

4. Περιγράψουν εμπειρίες 

 

 

 

Περίληψη συνεδρίας 

Αυτή είναι η τελευταία ενότητα του μαθήματος FLOW. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας οι 

συμμετέχοντες μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με το μάθημα, να το αξιολογήσουν και να 

δώσουν ανατροφοδότηση για το μάθημα και μεταξύ τους. 
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Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 8 Αξιολόγηση και κλείσιμο 

 

Δραστηριότητα 

και Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Χρόνος Περιεχόμενο Μέθοδος Πόροι 

Ζέσταμα 10 λεπτά Παιχνίδι προθέρμανσης   

Δραστηριότητα 1 

ΜΑ2, 4 

30 λεπτά 

 

Προσωπικά συναισθήματα για την εκπαίδευση 

Στόχος: επίδειξη συναισθημάτων 

ολόκληρη η ομάδα Μια σειρά από κάρτες 

που απεικονίζουν 

διαφορετικά 

συναισθήματα. 

Δραστηριότητα 2 

ΜΑ 1, 2,  

 30 λεπτά 

 

Σύνοψη των αποτελεσμάτων και προσωπική μάθηση  

Στόχος: να συνοψίσετε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 

ομαδική, ατομική 

εργασία 

Ένα συνοπτικό σχήμα 

 10 λεπτά 

 

Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο 

Στόχος: να δοθούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την έξοδο από το 

κατάλυμα και το σημείο κατάρτισης 

ολόκληρη η ομάδα ένα κουβάρι νήμα 

Δραστηριότητα 3 

ΜΑ 3 

20 λεπτά 

 

Ανατροφοδότηση για το μάθημα 

Στόχος: να λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα 

ολόκληρη η ομάδα post it, στυλό, 

μαρκαδόρους, χαρτί 
Α4, έναν κάδο 

απορριμμάτων, μια 

απομίμηση κάδου 

κομποστοποίησης, 

μια μικρή βαλίτσα 
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Δραστηριότητα 1: Προσωπικά συναισθήματα για την κατάρτιση 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Να βρείτε και να διατυπώσετε την προσωπική σας μάθηση 

4.  Περιγράψτε εμπειρίες 

 

Ώρα:   30 λεπτά 

Μέθοδος:  Ολόκληρη ομάδα 

Πόροι:  Μια σειρά από κάρτες που απεικονίζουν διαφορετικά συναισθήματα. 

 

Δραστηριότητα 

Αυτή είναι η ώρα για την αξιολόγηση του μαθήματος, ζητώντας ανατροφοδότηση από τους 

συμμετέχοντες σχετικά με την ικανοποίησή τους και το πόσο χρήσιμο το βρήκαν.  

 

Προτείνουμε τρεις δραστηριότητες: 

 

Χειρονομία: Αρχικά, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε έναν κύκλο και να σκεφτούν 

μια χειρονομία (μπορεί να συνοδεύεται και από έναν ήχο) που αντιπροσωπεύει τη γενική τους 

εντύπωση από την εκπαίδευση και το πώς αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ζητήστε 

από κάποιον να ξεκινήσει, δείχνοντας τη χειρονομία του, και ζητήστε από τους υπόλοιπους να 

επαναλάβουν αυτή τη χειρονομία. Βεβαιωθείτε ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί τη 

χειρονομία του και να την αντικατοπτρίζουν οι υπόλοιποι της ομάδας.  

 

Συναισθήματα: Η επόμενη άσκηση απαιτεί ένα σύνολο από κάρτες που απεικονίζουν 

συναισθήματα (όπως "κάρτες αρκούδας", "κάρτες γάτας" ή παρόμοια) και τις τοποθετείτε στη μέση 

της ομάδας. Ζητήστε από τον καθένα να επιλέξει μία κάρτα που αντιπροσωπεύει το πώς αισθάνεται 

για την εκπαίδευση. Όταν κάνουν την επιλογή τους, ζητήστε από κάποιον να ξεκινήσει δείχνοντας 

την κάρτα του και εξηγώντας γιατί την επέλεξε και πώς βρήκε την εκπαίδευση. 

 

Συνοψίζοντας: Σταθείτε σε έναν κύκλο στη μέση του δωματίου. Βάλτε μουσική και ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να κινηθούν στον χώρο. Στο δεύτερο χειροκρότημα θα πρέπει να σταματήσουν και 

να στραφούν προς το πιο κοντινό άτομο. Ζητήστε τους να μοιραστούν την καλύτερη εμπειρία από 

την εκπαίδευση. Στη συνέχεια, η μουσική συνεχίζεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στο 

δεύτερο γύρο το θέμα είναι το κυρίαρχο συναίσθημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, στον τρίτο 

η αγαπημένη τους άσκηση.  

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Δραστηριότητα χειρονομιών: Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι αρκετά συναισθηματική και ίσως θα 

θέλατε να το συζητήσετε. 
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Δραστηριότητα 2: Σύνοψη του αποτελέσματος και προσωπική 

μάθηση 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Να είστε σε θέση να συνοψίσετε τα γεγονότα της εβδομάδας 

2. Να είναι σε θέση να βρει και να διατυπώσει την προσωπική μάθηση 

 

Ώρα:    30 λεπτά 

Μέθοδος:  Ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι:  Ένα συνοπτικό σχήμα 

 

Δραστηριότητα 

Αρχικά, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να καθίσουν άνετα και να προετοιμάσουν τις σημειώσεις 

τους. Δουλεύοντας σε ολόκληρη την ομάδα παρακολουθούμε τις εικόνες των εκπαιδευτών και 

θυμόμαστε τις τέσσερις ημέρες της κατάρτισης και τις δραστηριότητές τους.  Η ομάδα εξετάζει τις 

7 ενότητες και οι εκπαιδευτές κρατούν σημειώσεις στο flipchart. Υπενθυμίζουμε στους 

συμμετέχοντες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 

Όταν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι θα πρέπει να συλλέγουν τα στοιχεία αξιολόγησης. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το ακόλουθο σχήμα για τον εαυτό τους:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Πριν κλείσετε αυτή τη συνεδρία, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν μια “μαλακή” 

παρατήρηση (σχετικά με συναισθήματα και αισθήσεις) και μια σκληρή παρατήρηση (σημεία του 

προγράμματος, γεγονότα).  

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Λάβετε υπόψη ότι οι ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης θα πρέπει βασικά να 

προέρχονται από τα μέλη της ομάδας.   

Όταν συνοψίζετε, εφιστήστε την προσοχή σε ορισμένα do-es και don't-s 

● χρησιμοποιείστε χάρτες του νου και δέντρα 
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● χρησιμοποιήστε οπτικές σημειώσεις, εικονίδια 

● χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά 

● μην χάνετε κρίσιμα θέματα 

● σύντομες τις ιδέες 

● συμπεριλάβετε πηγές 

 

Δραστηριότητα 3: Ανατροφοδότηση για το μάθημα 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

3. Δώστε/λάβετε ατομική θετική ανατροφοδότηση 

 

Ώρα:    30 λεπτά (μπορεί να είναι περισσότερο αν έχετε χρόνο) 

Μέθοδος:   Ομαδική δραστηριότητα 

Πόροι post it, στυλό, μαρκαδόροι, χαρτί Α4, κάδος απορριμμάτων, απομίμηση κάδου 

κομποστοποίησης, μικρή βαλίτσα 

 

 

Δραστηριότητα 

Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας ανατροφοδότησης, βάλτε την ομάδα να καθίσει σε κύκλο. 

Τοποθετήστε στη μέση του κύκλου έναν μικρό κάδο απορριμμάτων, μια μικρή βαλίτσα και μια 

απομίμηση κάδου κομποστοποίησης. Επίσης, βάλτε εκεί μερικά μικρά κομμάτια χαρτιού 

διαφορετικού χρώματος. Πείτε στην ομάδα ότι τώρα πρόκειται να δώσουν ανατροφοδότηση για το 

μάθημα. Πρέπει να βάλουν τις σημειώσεις τους στη βαλίτσα, αυτά είναι πράγματα που παίρνουν 

μαζί τους.  Τα σχόλια για τα πράγματα που δεν τους άρεσαν πάνε στον κάδο απορριμμάτων και οι 

προτάσεις στον κάδο κομποστοποίησης για να πουν ότι θα αλλάξουν όταν χρησιμοποιηθούν.  

 

Να έχει η ομάδα τόσα post it στα χέρια της όσα και ο αριθμός της ομάδας. Ζητήστε από τα άτομα 

να γράψουν θετικά σημειώματα στους συναδέλφους τους. Πείτε τους να φανταστούν ότι 

ταξιδεύουμε μαζί και τώρα δείξτε τι θα βάζατε στις βαλίτσες των συνεργατών σας: κάποιες ευγενικές 

ιδέες, θετική εκτίμηση ή ενισχυτικά μηνύματα. Τοποθετήστε ένα χαρτί Α4 στην καρέκλα κάθε 

συμμετέχοντα με το όνομά του. Τα post its θα πρέπει να τοποθετηθούν στα χαρτιά σχηματίζοντας 

μια συλλογή θετικών ανατροφοδοτήσεων.  

 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτή 

Συνιστάται να συγκεντρώσετε ορισμένες πτυχές για να προβληματιστείτε. Μπορείτε να τις γράψετε 

σε ένα flipchart ή να ζητήσετε τη συνεργασία της ομάδας: μπορούν να τις συγκεντρώσουν. Μπορείτε 

να σκεφτείτε τα ακόλουθα: 
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- ατμόσφαιρα,  

- τα δύσκολα σημεία 

- σχέση των συμμετεχόντων, συνδέσεις στην ομάδα 

- το να είσαι δημιουργικός/ή 

- αριθμός συμμετεχόντων 

- συνάφεια του προγράμματος, (η ιδέα, το θέμα: μάθηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στόχοι, 

εστίαση) 

- συνάφεια των ασκήσεων   

- συμμετέχοντες στην ομάδα-στόχο 

- πρακτική εμπειρία στην πόλη  

- δημιουργία ασκήσεων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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Παιχνίδι προθέρμανσης 1: Σαμουράι 

  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

● Αύξηση της εστίασης και της συγκέντρωσης της ομάδας 

● Προθέρμανση 

 

Ώρα:   10-15 λεπτά 

Μέθοδος:  Ολόκληρη ομάδα 

 

Δραστηριότητα 

Όλη η ομάδα στέκεται σε κύκλο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται περίπου στο μήκος ενός 

χεριού. Ο καθένας παίρνει το ρόλο ενός Σαμουράι. Στόχος του παιχνιδιού είναι να βρεθούν οι δύο 

καλύτεροι Σαμουράι. 

Αφήστε αρκετό χρόνο σε όλους τους συμμετέχοντες να μάθουν τα βήματα/χορογραφία μάχης πριν 

προχωρήσετε στον διαγωνισμό: 

1) Μία επανάληψη: 

● Κρατώντας το σπαθί με τα δύο χέρια στραμμένα προς τα κάτω, το άτομο που ξεκινάει το 

κουνάει πάνω από το κεφάλι του και ενώ το κρατάει εκεί, φωνάζει: "Γεια" (προφέρεται 

{i} και όχι {ai}. 

● Τα δύο άτομα εκατέρωθεν κουνάνε τα φανταστικά τους σπαθιά σαν να πρόκειται να 

τον/την κόψουν στη μέση, ενώ φωνάζουν "JAAA", πριν αποσυρθούν. 

● Το άτομο που ξεκίνησε τον διαγωνισμό, κουνάει τώρα το σπαθί του προς τα κάτω για να 

δείξει ένα νέο άτομο και φωνάζει "SAAAA". 

● Το νέο άτομο που επιλέγεται επαναλαμβάνει τη δραστηριότητα. 

2) Ανταγωνισμός: όποιος κάνει λάθος, όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να 

εγκαταλείψει τον κύκλο, βγαίνοντας από το παιχνίδι. 

a. αντιδρά πολύ αργά 

b. δεν αντιδρούν 

c. δεν είναι συγχρονισμένοι με τον σύντροφό τους στην άλλη πλευρά 

d. αντιδρά όταν δεν εμπλέκεται κ.λπ. 

 

3) Το παιχνίδι τελειώνει, όταν απομένουν μόνο δύο Σαμουράι, οι οποίοι είναι και οι νικητές. 
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Παιχνίδι προθέρμανσης 2: Mazeltov 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

● Αύξηση της εστίασης και της συγκέντρωσης της ομάδας 

● Προθέρμανση 

 

Ώρα:   15 λεπτά  

Μέθοδος:  Ολόκληρη ομάδα 

 

Δραστηριότητα 

Ο εκπαιδευτής διδάσκει μια σειρά ενεργειών στην ομάδα που στέκεται σε κύκλο. Όταν αρχίζει το 

παιχνίδι, μόνο ένα άτομο μπορεί να εκτελεί τη συγκεκριμένη ενέργεια. 

Πιθανές ενέργειες: 

● Το άτομο που ξεκινάει γυρίζει προς τη μία πλευρά και φωνάζει "KIA" με τα δύο χέρια 

τεντωμένα προς τα εμπρός στο ύψος των γοφών και με τις παλάμες προς τα πάνω. Η ενέργεια 

KIA πρέπει πάντα να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, οπότε αν λάβετε την ενέργεια από το 

άτομο στα δεξιά σας, μπορείτε μόνο να τη μεταβιβάσετε στο άτομο στα αριστερά σας 

(δηλαδή δεν αλλάζετε κατεύθυνση).  

● Το άτομο που δέχεται το KIA μπορεί να αποφασίσει να αποκρούσει την ενέργεια 

σταυρώνοντας τα χέρια του μπροστά από το σώμα του και λέγοντας "USHIBUSHI". Αυτό 

στέλνει την ενέργεια πίσω στον αποστολέα. 

● Το άτομο που λαμβάνει το ΚΙΑ μπορεί να αποφασίσει να μην το μεταβιβάσει στο επόμενο 

άτομο αλλά σε κάποιον άλλο στον κύκλο, εκτελώντας την ίδια ενέργεια αλλά λέγοντας 

"ΚΙΑΜΙΑ". Το άτομο που λαμβάνει την ενέργεια επιλέγει τώρα πώς θα τη μεταβιβάσει 

(δηλαδή προς ποια κατεύθυνση και με ποια συνοδευτική λέξη). 

● Το άτομο που λαμβάνει τη δράση μπορεί να αποφασίσει για μια ομαδική δράση και να 

χαιρετήσει όλους κρατώντας το ένα χέρι ψηλά και λέγοντας "MAZELTOV". Όλη η ομάδα 

ακολουθεί, επαναλαμβάνοντας την ίδια ενέργεια, φωνάζοντας "MAZELTOV". Το άτομο που 

ξεκίνησε τη δράση μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να συνεχίσει με οποιαδήποτε άλλη 

δράση (εκτός από το USHIBUSHI, καθώς δεν υπάρχει δράση που πρέπει να πεταχτεί πίσω, 

καθώς ήταν ο τελευταίος δράστης). 

● Το άτομο του οποίου είναι η σειρά μπορεί να αποφασίσει μια ομαδική δράση, λέγοντας 

"NOBEL PRIZE" και να περπατήσει περήφανα μέσα στον κύκλο, ενώ οι υπόλοιποι τον 

γιορτάζουν / τον επευφημούν για την κατάκτηση του βραβείου. Μετά από αυτό, το ίδιο άτομο 

συνεχίζει με μια διαφορετική ενέργεια. 
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● Το άτομο που έχει σειρά μπορεί να αποφασίσει για μια ομαδική δράση, λέγοντας "FIESTA", 

οπότε όλοι ζητωκραυγάζουν και χορεύουν σε διαφορετικό σημείο του κύκλου. Μετά από 

αυτό, το ίδιο άτομο συνεχίζει με μια διαφορετική ενέργεια. 
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Παιχνίδι προθέρμανσης 3: Πρωτάθλημα 

πέτρας/χαρτιού/ψαλιδιού 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

● Αύξηση της εστίασης και της συγκέντρωσης της ομάδας 

● Προθέρμανση 

 

Ώρα:   5 λεπτά 

Μέθοδος:  Ολόκληρη ομάδα  

 

Δραστηριότητα 

1) Ο εκπαιδευτής περιγράφει την ιδέα του παιχνιδιού, η οποία είναι ότι οι συμμετέχοντες 

συναντιούνται για "μάχες" χρησιμοποιώντας αναπαραστάσεις πέτρας/χαρτιού/ψαλιδιού. Κάθε 

ζευγάρι μετράει μαζί μέχρι το τρία, και στη συνέχεια φτιάχνει με το χέρι του ένα σχήμα που 

αναπαριστά ένα από τα παρακάτω:  

a. πέτρα: το χέρι στη γροθιά 

b. χαρτί: το χέρι ανοιχτό, τα δάχτυλα τεντωμένα 

c. ψαλίδι: δείκτης και μεσαίο δάχτυλο σε σχήμα ψαλιδιού 

 

Η πέτρα νικάει το ψαλίδι, το ψαλίδι νικάει το χαρτί, το χαρτί νικάει την πέτρα. 

 

2) Οι συμμετέχοντες αρχίζουν να περπατούν γύρω από την αίθουσα, φωνάζοντας το όνομά τους, 

σαν να επευφημούν τους εαυτούς τους. Όταν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον άλλο, 

μετρούν μέχρι το τρία και βγάζουν το "όπλο" τους. Όποιος χάνει πρέπει να σταθεί πίσω από τον 

νικητή με τα χέρια στους ώμους του, φωνάζοντας το όνομά του καθώς ενώνονται για να βρουν 

μια νέα "μάχη". 

3) Όποιος κερδίζει τον επόμενο αγώνα, προστίθεται στη γραμμή του ηττημένου (όσοι και αν είναι 

σε αυτή), μέχρι να γίνουν μόνο δύο γραμμές και τελικά μόνο μία - ο νικητής! 
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Παιχνίδι προθέρμανσης 4: Marylin Monroe 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

● Αύξηση της εστίασης και της συγκέντρωσης της ομάδας 

● Προθέρμανση 

 

Ώρα:   15 λεπτά 

Μέθοδος:  Ολόκληρη ομάδα 

 

Δραστηριότητα 

Η ομάδα στέκεται σε κύκλο, με ένα άτομο στη μέση, το οποίο δείχνει κάποιον άλλο, φωνάζοντας 

ένα από τα παρακάτω ονόματα. Κάθε ένα από τα ονόματα απαιτεί μια δράση/μια σύντομη σκηνή 

που πρέπει να εκτελεστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα από αυτό το άτομο και τα δύο άτομα 

εκατέρωθεν του. Αν κάποιος από αυτούς δεν καταφέρει να εκτελέσει τη δράση (ή αν κάποιος που 

δεν συμμετέχει αρχίσει να κινείται) πρέπει να αλλάξει θέση με το άτομο στο κέντρο.  

Προτεινόμενα ονόματα/δράσεις (μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας) 

● Marylin Monroe: αυτή στη μέση είναι η Marylin Monroe που προσπαθεί να κρατήσει κάτω τη 

φούστα της, ενώ οι άνθρωποι στον κύκλο είναι ο άνεμος που προσπαθεί να σηκώσει τη 

φούστα. 

● Τζέιμς Μποντ: αυτός στη μέση κρατάει ένα φανταστικό όπλο ενώ οι άνθρωποι εκατέρωθεν 

τρέμουν από τρόμο.  

● Πλυντήριο ρούχων: οι άνθρωποι σε κάθε πλευρά δημιουργούν ένα πλαίσιο για ένα πλυντήριο 

ρούχων, ενώ αυτός που βρίσκεται στη μέση κάνει κύκλους με το κεφάλι του σαν να βρίσκεται 

μέσα στο πλυντήριο. 

● Τοστιέρα: τα άτομα σε κάθε πλευρά κρατούν τα χέρια τους ενωμένα δημιουργώντας τις 

σχισμές μιας τοστιέρας, ενώ το άτομο στο κέντρο είναι η φρυγανιά, πηδώντας και λέγοντας 

"bip". 

● Φοίνικας: το άτομο στο κέντρο στέκεται με τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του και τις 

παλάμες προς τα πάνω. Τα δύο άτομα σε κάθε πλευρά "χορεύουν" κάτω από τον φοίνικα. 
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ  

 


