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FLOW Σύνθετο πρόγραμμα σπουδών 

 

Ελευθερία για μάθηση στο δρόμο - Μαθαίνοντας τους εαυτούς μας ενώ εξερευνούμε τον 

κόσμο 
 

  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του 

περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Εισαγωγή 

Είμαστε σε συνεχή κίνηση. Το ίδιο και ο κόσμος, και πράγματι, το ίδιο και η γνώση μας για τους εαυτούς μας 

και τον κόσμο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά για μια ζωή, 

όπου τα ταξίδια δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος μάθησης. Να τους 

προετοιμάσει για μια ζωή όπου αναγνωρίζεται ότι να είσαι στο δρόμο δεν οδηγεί μόνο σε νέα μέρη στον 

κόσμο, αλλά οδηγεί επίσης σε νέα μέρη στον εαυτό μας. Όπου το να είσαι ανοιχτός σε μια άλλη έννοια έρχεται 

φυσικά, ασχέτως αν βρίσκουμε τη διαφορετικότητα σε κουλτούρες, κοσμοθεωρίες, συνήθειες, τελετουργικά, 

φύλα, θρησκείες ή στον εαυτό μας. Όπου η πίστη στις ανθρωπιστικές, Ροτζεριανές αξίες είναι θεμελιώδης, 

και όπου μπορούμε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας οπουδήποτε βρίσκουμε ανθρώπινες σχέσεις. Όπου 

μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αλλάξει, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητά μας. 

Το ακόλουθο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα Ελευθερία για Μάθηση στο δρόμο – 

Μαθαίνοντας του εαυτούς μας ενώ εξερευνούμε τον Κόσμο, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας τριών οργανισμών 

από την Ουγγαρία (Ίδρυμα Rogers για την Ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση), τη Σλοβακία (TANDEM n.o.) και την 

Ελλάδα (Συνεργασία Ενεργών Πολιτών), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Και οι τρεις εταίροι εφαρμόζουν μη κατευθυντήριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της πρακτικής 

τους, και μια από τις κύριες κατευθυντήριες αρχές μας, όταν συνεργαζόμαστε με τους νέους, είναι ότι είμαστε 

περισσότερο ένας συντονιστής παρά ένας δάσκαλος, περισσότερο κάποιος που βοηθάει στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας παρά ένας πομπός γνώσης.  

Χρησιμοποιούμε τη δομή ενός κανονικού σχολικού Προγράμματος Σπουδών (στόχοι, δεξιότητες, θέματα και 

τα στοιχεία τους, ελάχιστες απαιτήσεις, μεθοδολογία, πηγές) και το συμπληρώνουμε με περιεχόμενο που 

εστιάζει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσα από τα ταξίδια. Αυτό το κείμενο δείχνει μια νέα 

προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, σημαντικές αξίες, και το περιεχόμενο της μάθησης που μπορεί 

κανείς να πάρει, ενώ πραγματοποιεί ταξίδια. Θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τις πηγές της μάθησης, τη 

στάση του δασκάλου και τον προτεινόμενο τρόπο εργασίας. 

Έτσι, προσφέρουμε στους νέους ανθρώπους που φτάνουν σε μια ώριμη κατάσταση σκέψης και ύπαρξης, ενώ 

παράλληλα αποκτούμε τμήματα των γνώσεων που είναι απαραίτητες και αναμενόμενες ως βασικές γενικές 

γνώσεις ή για τις τελικές τους εξετάσεις μέσα από την εκτεταμένη εμπειρία του ταξιδιού. 

Η πρότασή μας είναι ότι πριν από την αναχώρηση, ο ταξιδιώτης θα μπορούσε να επιλέξει μια σειρά από 

σημεία εστίασης από το πρόγραμμα σπουδών που θα ανακαλύψει  και θα  ασπασθεί  κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του, τα οποία στη συνέχεια θα  αναπτυχθούν  και θα  αφομοιώθουν πλήρως στη χώρα τους μέσα 

από διάφορες δραστηριότητες / εξετάσεις / συζητήσεις. 

Μας ενδιαφέρει να δώσουμε καλό υλικό για τα παιδιά του σχολείου και τους νέους, που βρίσκονται ήδη 

εκτός σχολείου και είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν και να παίξουν. Στο σχολείο είναι ευκολότερο να δομηθούν 

ασκήσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με τα μαθήματα του σχολείου. Βάζουμε ενέργεια για να 

συνδέσουμε το περιεχόμενο με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της χώρας (συνδέοντας το θέμα με τα 

αντικείμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών). Ένας συντονιστής αυτού του προγράμματος - μετά την 

εκπαίδευση - μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν τη σύνδεση του ενδιαφέροντός τους, τις 

προσδοκίες του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών και τους θησαυρούς της χώρας να επισκεφθούν και να 

προσανατολίσουν τον φοιτητή στις επιλογές του. Τα σχολεία μπορούν επίσης να διεξάγουν διαγωνισμούς 

αποφοίτων. Για τους μεγαλύτερους - αυτούς που είναι ήδη εκτός σχολείου - προσφέρουμε ένα είδος 

παιχνιδιού, που ανήκει σε ένα σύστημα και μια κοινότητα ενώ εργάζονται μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους 
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συναδέλφους, άτομα με ταξιδιωτικό πνεύμα. Μπορούν να σχηματίσουν ένα σύλλογο ή απλά κάποιοι φίλοι 

μπορούν να αρχίσουν να συναγωνίζονται  μεταξύ τους. 

Στο έργο αυτό  με τους συνεργάτες μας προετοιμάζουμε επίσης ένα Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας. Ένα άτομο που 

ενδιαφέρεται πραγματικά για ασκήσεις και δραστηριότητες μπορεί να στραφεί σε αυτό το Εγχειρίδιο, το 

οποίο έχει έναν σύνδεσμο που προσανατολίζει τον ταξιδιώτη ή τον διοργανωτή στο θέμα ή τις υποκατηγορίες 

του Προγράμματος Σπουδών.  

 

 

Στόχοι 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζει το παραπάνω όραμα. 

Το υλικό αυτό θα προετοιμάσει τους εφήβους για κινητικότητα, να βιώσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα 

και να αισθάνονται ελεύθεροι αλλά ασφαλείς μακριά από το σπίτι και από τους γονείς τους. Εστιάζοντας στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η ανθεκτικότητα, η αυθεντικότητα, η αποδοχή, οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, η ανοιχτή και μη βίαιη επικοινωνία, ελπίζουμε οι νέοι να αρχίσουν να βλέπουν τα προβλήματα 

ως προκλήσεις,  τις δυσκολίες ως ευκαιρίες μάθησης και τις συγκρούσεις ως δυνατότητες κατανόησης για 

τους εαυτούς τους και τους άλλους. 

 

 

Αναμενόμενες αξίες 

Συνδυάζουμε την παραδοσιακά αποδεκτή μορφή και τις καινοτόμες ιδέες που συνδέονται με τα διεθνή 

ταξίδια και την ανάπτυξη της προσωπικότητας σε ένα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ολοκαίνουργιο 

είδος προγράμματος σπουδών. Αυτός είναι ένας τρόπος δόμησης του περιεχομένου. Στην ίδια γραμμή, 

κρατώντας αυτήν την εστίαση είναι επίσης δυνατό να δομηθούν τα θέματα διαφορετικά - με πολλούς 

τρόπους. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα χρησιμεύσει ως γενεσιουργός  αυτής της ιδέας 

και θα δημιουργηθούν  νέα προγράμματα σπουδών που είναι κοινά σε ένα πράγμα μόνο: ο κύριος στόχος 

είναι η προσωπική ανάπτυξη.  

Το έργο μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της συνειδητοποίησης των νέων σχετικά με το τι  

κάνουν και γιατί το κάνουν. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να αναλογιστούν τη διαδικασία της μάθησής τους και 

να κάνουν τις επιλογές τους συνειδητές. 

 

Περιεχόμενο 

Ενώ επεξεργαζόμαστε τα θέματα του Σύνθετου Προγράμματος Σπουδών, πρώτα από όλα νοιαζόμασταν 

να δώσουμε έμπνευση σε ταξιδιώτες και συντονιστές. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε θέματα που 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα του σχολείου (π.χ.: Γεωγραφία) ή τομέα σπουδών (π.χ.: Επιστήμη, 

Κοινωνικές σπουδές). Πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών που ο κάθε χρήστης θα προσαρμόσει 

στις δικές του ανάγκες,  ενδιαφέροντα και στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών της χώρας του. Λειτουργεί ως 

θεωρητικό υπόβαθρο που βοηθά τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο σχεδιασμό 

για το ταξίδι τους. Είναι διαφορετικό από τις έτοιμες προς χρήση δραστηριότητες που βρίσκονται στο 

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας, όπου οι ασκήσεις είναι δομημένες σύμφωνα με τον προτεινόμενο χρονισμό 
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τους σε σχέση με την ταξιδιωτική εμπειρία (πριν, κατά τη διάρκεια, μετά το ταξίδι και ένα πρόσθετο τμήμα 

για εικονικούς ταξιδιώτες).  

 

Αρχές 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών διαρθρώθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 

● Ορισμένα θέματα μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορους τομείς, π.χ. 

I. Συγκεκριμένα μέρη μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικό θέμα - με τη 

Λογοτεχνία (ένας ποιητής έγραφε για…), με τη Γεωγραφία (το είδος των ορυκτών 

εκεί), με την Ιστορία (τι συνέβη εκεί) κλπ. 

II. Νομίσματα - μπορεί να μελετηθεί από την άποψη της ιστορίας, της ιστορίας της ΕΕ, 

των Μαθηματικών 

III. Ελληνικοί  θρύλοι - Ιστορία, Γεωγραφία/Βιολογία/Οικολογία (πανίδα, συγκεκριμένα 

φυτά), Λογοτεχνία (μύθοι) 

IV. Κυρίαρχες ιδέες, όπως η ευελιξία μπορούν να εστιαστούν σε κοινωνικές μελέτες 

(προσαρμοστικότητα), οικολογικών ιδεών, φυσικής, βιολογίας 

V. Συνδέσεις, δίκτυα - όπως και με την ευελιξία, μπορεί να είναι το επίκεντρο των 

κοινωνικών μελετών (μεταξύ των ανθρώπων), Χημεία (ο ομοιοπολικός δεσμός), 

Βιολογία (το νευρικό σύστημα) 

VI. Το θέμα των χρωμάτων μπορεί να ληφθεί ως μια αφηρημένη, όπως τα χρώματα της 

ζωής στη λογοτεχνία ή την ιστορία, αλλά και πιο συγκεκριμένα, στη φυσική ή τη 

χημεία? 

● Υπάρχουν ειδικά θέματα για κάθε χώρα, που σχετίζονται με την τοπική γνώση (η οποία 

μπορεί ακόμα να είναι ενδιαφέρουσα για άλλες χώρες). 

● Προσφέροντας επιλογές για ταξίδια στο εσωτερικό των χωρών μας - θα μπορούσε να είναι 

ευκολότερο για μερικούς να αρχίσουν πιο κοντά, για εκείνους που φοβούνται ή δεν 

μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. 

● Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, οι ταξιδιώτες είναι ελεύθεροι να αλλάξουν μεταξύ των 

θεμάτων, καλύπτοντας πολλά από αυτά. 

● Προσαρμοστικότητα - όταν ταξιδεύετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορείτε να επιλέξετε 

τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το μέρος. Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε είτε να 

εστιάσετε σε ένα θέμα (που καλύπτει ερωτήσεις της Χημείας) είτε σε ένα μέρος (που 

καλύπτει τα πάντα για την Ελλάδα). 

● Gamification - προσφέρουμε ένα σύστημα  παιχνιδοποίησης/gamification, όπου οι 

ταξιδιώτες μπορούν να συλλέξουν τα κονκάρδα και τα μετάλλια (βλ. αργότερα) 

● Σύνδεση με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αν χρησιμοποιηθούν σε σχολικό περιβάλλον, 

οι μαθητές μπορούν να πάρουν βαθμούς για το επίτευγμά τους. 

● Ομαδική εργασία - οι νέοι μπορούν να εργάζονται σε ομάδες, προωθώντας τη συνεργασία. 

● Εργασία σε έργα - οι νέοι μπορούν να εξοικειωθούν με την εργασία του έργου, π.χ. σε 

μουσεία, βιβλιοθήκες 

● Ατομική εργασία - στο πλαίσιο του έργου δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή  πλατφόρμα, η 

οποία προσφέρει φύλλα εργασίας και ασκήσεις, τα οποία οι νέοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν μεμονωμένα. 
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Δομή του περιεχομένου 

Όπως προαναφέρθηκε, το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε θέματα, καθένα από τα οποία 

συζητήθηκε σε ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του παρόντος κειμένου. Η διαφορά στη δομή αυτών 

των τελικών εγγράφων υποδηλώνει ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με έναν ατελείωτο αριθμό εξίσου καλών και επαρκών τρόπων και ότι διαφορετικοί τομείς σπουδών 

μπορεί κάλλιστα να απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα θέματα αυτά, τα οποία ονομάζουμε 

στοιχεία Γενικής Γνώσης, συμπληρώνονται με ένα τμήμα Πρακτικής Γνώσης που θεωρήσαμε 

σημαντικό να συμπεριλάβουμε σε αυτό το ταξιδιωτικό πρόγραμμα σπουδών (αλλά δεν 

περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά παραρτήματα). 

 

Θέματα γενικής γνώσης 

Στο τέλος του κειμένου υπάρχει αντίστοιχο παράρτημα για καθένα από τα ακόλουθα θέματα 

γενικής γνώσης. 

1. Κοινωνικές σπουδές 

2. Οικολογία 

3. Λογοτεχνία 

4. Γλώσσα 

5. Μαθηματικά 

6. Ιστορία και Ιστορία των Τέχνης 

7. Επιστήμη 

8. Γεωγραφία 

9. Μελέτες ΕΕ 

10. Δεξιότητες Ζωής 

11. Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά 

 

Θέματα πρακτικής γνώσης 

Τα θέματα Πρακτικής Γνώσης δεν καλύπτονται στα παραρτήματα, καθώς δεν αποτελούν τομείς 

γνώσης με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Προορίζονται ως μια προσφορά ιδεών, σχετικά 

με το ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. 

Αργότερα στο κείμενο μπορείτε να βρείτε μερικές καθοδηγητικές ερωτήσεις σχετικά με αυτές επίσης. 

 

1. Χωρικός προσανατολισμός 

2. Προετοιμασία 

3. Ταξιδιωτικοί οδηγοί & συμβουλές 

4. Διαχείριση χρόνου 

5. Έγγραφα 

6. Δώρα που μπορείτε να πάρετε και να φέρετε 

7. Ταξίδια και εισιτήρια 

8. Θέματα υγείας 
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9. Τρόφιμα και ποτά 

10. Διαμονή 

11. Καιρός και ένδυση 

12. Διαχείριση ασφαλείας 

13. Φίλοι και συγγενείς 

 

 

Χρονοδιάγραμμα  

Όπως προαναφέρθηκε, μία από τις βασικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτού 

του προγράμματος σπουδών ήταν η προσαρμοστικότητα - ο διοργανωτής θα πρέπει να είναι 

ελεύθερος να το χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς, με τον δικό του τρόπο, στον δικό του 

χρόνο. Ωστόσο, προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα που πιστεύουμε ότι δίνει μια καλή ευκαιρία για 

ένα ισορροπημένο ταξίδι μάθησης. Παρακάτω θα δείτε τις αρχές για αυτό το πρόγραμμα: 

1. Προγραμματίζοντας τη χρήση του προγράμματος σπουδών για έναν χρόνο, οι ταξιδιώτες θα 

πρέπει: 

I. να πραγματοποιήσουν τρία ταξίδια στην πατρίδα τους και ένα ταξίδι στο εξωτερικό 

II. να αφιερώσουν δέκα ημέρες σε ταξίδια 

III. να καλύψουν τουλάχιστον δύο θέματα 

2. Σε κάθε θέμα δίνεται ο προτεινόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του οποίου μπορείτε να 

βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ στο τμήμα «Μεθοδολογία» και στο εγχειρίδιο 

μεθοδολογίας FLOW 

3. Αν το ελάχιστο πρόγραμμα είναι εφικτό, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους πραγματοποιώντας δύο (τουλάχιστον τριών ημέρων) ταξίδια στο εξωτερικό 

και τέσσερα (τουλάχιστον πέντε ωρών ) ταξίδια στην πατρίδα τους. Αν καλύψουν αυτό, 

μπορούν να λάβουν το σήμα του «Χάλκινου ταξιδιώτη» (Bronze Traveler) - ένα μικρό δείγμα 

για να θυμούνται την πρόοδό τους. 

4. Μπορούν να λάβουν ένα ασημένιο και ένα χρυσό ταξιδιωτικό σήμα, αν ολοκληρώσουν 

άλλους δύο γύρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα σημάτων (Badges 

system), μεταβείτε στην ενότητα " Παιχνιδοποίηση (Gamification)" σε αυτό το κείμενο! 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις και αξιολόγηση 

Για να στηρίξουμε τους διοργανωτές με την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας των νέων τους, 

προτείνουμε κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και ορισμένα 

παραδείγματα για τη διοίκηση και τις μορφές παρουσίασης. 

Οι βαθμοί που δίνονται, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις, θα πρέπει να αποφασίζονται από τον 

διαμεσολαβητή, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάστασή τους. Αν είστε δάσκαλος 

που εργάζεται σε ένα σχολείο, μπορείτε να καλύψετε πραγματικά τα θέματα που οι μαθητές πρέπει 

να μάθουν για τις εξετάσεις τους, και έτσι να αποφασίσει σχετικά με τα μόρια / βαθμολογία, καθώς 

και για το πόσο καλά απέκτησαν ορισμένες γνώσεις. Σε περίπτωση που εργάζεστε  με  νέους  χωρίς 

βαθμολογικές απαιτήσεις, μπορεί να αποφασίσετε να δημιουργήσετε το δικό σας βαθμολογικό 
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σύστημα για τους δικούς σας στόχους μάθησης. Αν δεν χρειάζεστε καθόλου ένα βαθμολογικό 

σύστημα, μπορείτε ακόμα να υποστηρίξετε την εκμάθηση των μελών της ομάδας σας ζητώντας τους 

να παρουσιάσουν αυτά που έχουν μάθει και ενδεχομένως να συζητήσετε αυτήν τη διαδικασία με 

αυτούς με έναν τρόπο που επικεντρώνεται περισσότερο στο πρόσωπο. 

Οι αρχές που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την αξιολόγηση είναι: 

1. Για κάθε θέμα, προτείνουμε μορφές παρουσίασης για να διαλέξετε για το τι έχει μάθει ο 

ταξιδιώτης/μαθητής.   

2. Οι προτάσεις αυτές έχουν τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης, δίνοντας εύσημα για την 

επίτευξή τους. Στο πρόγραμμα σπουδών δίνουμε πίνακες κριτηρίων.   

3. Οι προτάσεις παρέχουν επίσης αρκετό χώρο για αυτο- και αξιολόγηση από ομοτίμους. 

Προαιρετικά, μπορούν να δοθούν επιπλέον μονάδες για την επίδειξη λεπτομερούς και 

ποιοτικής αυτοκριτικής. 

4. Προτείνουμε ένα διάγραμμα προόδου για να καλύψουμε όλη τη διαδικασία.  

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ταξιδιώτη και 

του διοργανωτή ή των ανταγωνιζόμενων φίλων / μελών του συλλόγου. Για ένα κοινό έργο 

συνεργασίας, παρέχονται τρεις επιπλέον μονάδες.   

 

 

 

Δείγμα 1 = διαχείριση μιας δραστηριότητας. 
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Δείγμα 2: Επιλογή της μορφής μιας δραστηριότητας 

 

 

 

 

Δείγμα 3: Κριτήρια αξιολόγησης για μια ερευνητική μελέτη 
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Δείγμα 4: Γράφημα προόδου 

 

 

 

Δείγμα 5: Αυτό-αναστοχασμός σχετικά με τη συνεργασία 

 Κριτήρια αυτοεκτίμησης της συνεργασίας 

 

1 

Διαφωνώ 
Δεν με πειράζει τι κάνουν οι άλλοι 
Δε θέλω να χάσω μια δική μου ιδέα, επειδή κάποιοι 
άλλοι θέλουν να την αλλάξουν. 
Δεν έχω υπομονή να συζητώ τα πάντα. 
Δεν μου αρέσει να μου λένε τι να κάνω. 

 

2 

Δεν είναι εύκολο για μένα να δουλεύω με άλλους 
Συχνά νιώθω πως στους άλλους δεν αρέσει να 
δουλεύουν μαζί μου, κάτι που με εξοργίζει. 
Μερικές φορές έχω καλή εμπειρία στη συνεργασία με 
άλλους 
Πρέπει να συνεργαστώ καλύτερα. 

 

 

3/4 

Σκέφτομαι πολύ τι σημαίνει να είσαι καλός 
ομαδάρχης 
Η συνεργασία γίνεται καλύτερη και καλύτερη 
Ακούω περισσότερο τους άλλους από πριν 
Μπορώ να επικεντρωθώ και σε άλλους. 
Παρακολουθώ τι κάνουν οι άλλοι στην ομάδα. 
Ακούω όλο και περισσότερο τους άλλους. 

 

 

Άρχισα να απολαμβάνω να είμαι μέλος μιας ομάδας 
Μοιράζομαι τις σκέψεις μου 
Είμαι χρήσιμος/-η για τους συναδέλφους 
Μου αρέσει να συνεισφέρω. 
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5/6 Ακούω τις σκέψεις των άλλων. 
Αναρωτιέμαι πολύ για τις ιδιότητες ενός καλού παίκτη 
της ομάδας 
Με ενδιαφέρει  τι δουλειές έχουν οι άλλοι 

 

 

7/8 

Μοιράζομαι τις ιδέες μου και βοηθάω την ομάδα 
Ξέρω γιατί είμαι καλό μέλος της ομάδας 
Μαθαίνω από άλλους 
Μπορώ να αλλάξω το ρόλο μου στην ομάδα 
Δίνω ανατροφοδότηση 
Μου αρέσει να βοηθάω τους άλλους 
Είμαι ενεργός/-ή στην ομάδα 

 

 

9/10 

Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητός/-ή στην ομαδική 
εργασία 
Μερικές φορές αναλαμβάνω την ευθύνη για την 
οργάνωση της εργασίας. 
Αφήνω τους άλλους να συζητήσουν τις ιδέες μου   
Ξέρω πώς να δουλεύω με δύσκολους ανθρώπους 
Αξιολογώ τους άλλους 
Φροντίζω για την αποδοτικότητα της εργασίας της 
ομάδας. 
Ξέρω πότε να συμμετάσχω ή να αποχωρήσω από μια 
ομάδα. 

 

Μεθοδολογία  

Πρέπει να υπάρχει διαφορά όταν χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα σπουδών για μια εβδομάδα, 

έναν μήνα, αρκετούς μήνες ή για ακόμη μεγαλύτερα ταξίδια. Προτείνουμε οι συμμετέχοντες να 

επικεντρωθούν στη μάθηση όταν βρίσκονται σε μεγαλύτερο ταξίδι. Αν το ταξίδι είναι για μια 

εβδομάδα, είναι πιο επικερδές απλά να πάτε και να απολαύσετε το χρόνο που θα αφιερώσετε εκεί. 

Αλλά σε περίπτωση τρίμηνης παραμονής, ο ταξιδιώτης/μαθητής θα μπορούσε να ολοκληρώσει τους 

περισσότερους από τους υποχρεωτικούς ή επιλεγμένους στόχους της γνώσης. Ένας μήνας θα 

μπορούσε να είναι αρκετός για να εξοικειωθούν με την άγρια ζωή μιας χώρας, ή να αποκτήσει κάποιος  

μια πλήρη άποψη για το πώς οι ντόπιοι σχετίζονται με τα κατοικίδια ζώα. Όσο περισσότερο οι  

συμμετέχοντες ασχολούνται με τη μάθηση πριν ταξιδέψουν, τόσο περισσότερο θα επωφεληθούν από 

το ταξίδι. Ενθαρρύνουμε όλους να προετοιμαστούν, να χρησιμοποιήσουν το ταξίδι ως πηγή κινήτρων 

για τη διεύρυνση των γνώσεων τους για τον κόσμο.  

Ας πούμε ότι η αγαπημένη χώρα κάποιου είναι η Ελλάδα. Κάθε φορά που το άτομο βρίσκεται στο 

εξωτερικό, στόχος του είναι να μάθουν και για την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον πραγματικό 

προορισμό. Τι καλή ευκαιρία να μάθεις, πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα! Για παράδειγμα, 

μπορεί κάποιος να πάει σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο για να δει τις προσφορές για μια ελληνική 

κρουαζιέρα. Ο τρόπος που προωθείται  η Ελλάδα στην Γερμανία θα πει πολλά για το τι βρίσκουν 

ενδιαφέρον οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Οι γνώσεις του ταξιδιώτη θα αυξηθούν παράλληλα για τη 

Γερμανία και την Ελλάδα.  

Μια ακόμα συμβουλή: αν κάποιος ταξιδεύει πολύ, καλό είναι να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. 

Βρείτε μερικές πτυχές για να μελετήσουν σε κάθε χώρα, να συλλέγουν ένα πράγμα σε κάθε χώρα, π.χ. 

καρτ ποστάλ ή σουβέρ μπύρας ή φωτογραφίες μπροστά κήπους... 
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Η παιχνιδοποίηση (gamification) - αν και μας αρέσει πολύ η ιδέα - είναι μόνο μία από τις μεθοδολογίες 

που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Η συνεργασία και ο ανταγωνισμός μεμονωμένων 

ταξιδιωτών ή ομάδων ταξιδιωτών μπορούν εύκολα να βρουν τον δικό τους τρόπο συμμετοχής σε 

αυτές τις δραστηριότητες. Σε ένα σχολείο, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ιδέες για 

κίνητρα ή μπορεί να δώσει βαθμούς ανάλογα με τα αποτελέσματα των ταξιδιών. Είναι επίσης δυνατό 

να χρησιμοποιήσουμε τις καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές για να διδάξουμε ότι η γνώση δεν 

συνδέεται μόνο με τις σχολικές προσδοκίες. Ταυτόχρονα, μια ομάδα νεαρών ενηλίκων μπορεί να βρει 

ενδιαφέρον να ενισχύσει τη φιλία τους μέσα από έναν ουσιαστικό ανταγωνισμό και την εκμάθηση 

νέων δεδομένων και την άσκηση νέων δεξιοτήτων.   

Η χρήση ενός εναλλακτικού προγράμματος σπουδών δίνει τη θέση του σε κάθε είδους άτυπων ιδεών 

μεθοδολογίας. Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου! Μερικές από τις συμβουλές μας είναι: 

Πριν το ταξίδι... 

● Συγκεντρώστε μια λίστα ερωτήσεων για τις οποίες θέλετε να βρείτε απαντήσεις. 
● Βρείτε τουλάχιστον ένα/δύο/... (διαγωνιστικά ) θέματα που θέλετε να μελετήσετε διεξοδικά. 
● Σχεδιάστε ένα ημερολόγιο για να συμπληρώσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, π.χ. ένα 

δέντρο με φύλλα, μια σελίδα για πέντε παροιμίες, μια θέση για τις διευθύνσεις... 
● Δημιουργήστε μια λίστα με αγάλματα ή ανάγλυφα που θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία. 
● Συλλέξτε επιτραπέζια παιχνίδια που είναι για τα ταξίδια, π.χ. Εισιτήριο για Βόλτα. 

Ενώ ταξιδεύετε... 

● Τραβήξτε φωτογραφίες που σας διδάσκουν πολλά για τη γλώσσα (ετικέτες, γραφές σε τοίχους 
κλπ.). 

● Κάνε συνεντεύξεις με τους ντόπιους. 
● Βρείτε την πιο δημοφιλή μουσική σε τοπικό επίπεδο. 
● Συλλέξτε χιουμοριστικές και επικίνδυνες ιστορίες σας. 

Μετά την επιστροφή στο σπίτι... 

● Βρείτε τα δικά σας κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας. 
● Κάνετε διαλέξεις, παρουσιάσεις, ιστολόγια, μηνύματα στο Facebook και χρησιμοποιήστε τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξετε στον κόσμο, που ταξιδέψατε και τι μάθατε. 
● Χρησιμοποιήστε ψηφιακές λύσεις (βίντεο, ιστοσελίδες, βιβλία εικόνων, κλπ.) για να 

μοιραστείτε εμπειρίες. 
● Φτιάξε ένα βιβλιαράκι με τις φωτογραφίες σας, σουβενίρ. 
● Κάντε μια θεατρική παράσταση ή αναπαράσταση από τις καλύτερες στιγμές του ταξιδιού. 
● Ετοιμάστε ένα κουίζ γνώσεων σχετικά με τη χώρα για τους φίλους σας. 
● Προετοιμάστε ένα σχέδιο επιτραπέζιου παιχνιδιού που θα συμπληρώσετε με πληροφορίες 

κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη δεδομένη χώρα. 

Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και φυσικά εξαρτάται από τα συμφέροντα του ταξιδιώτη. Μπορείτε να 

βρείτε ακόμα περισσότερες ιδέες δραστηριότητας με μια πλήρη περιγραφή στο Εγχειρίδιο 

Μεθοδολογίας FLOW. 

 

Μεθοδολογία Gamification /παιχνιδοποιημένου σχεδίου. 
Τα παρακάτω είναι συμβουλές για ένα παιχνιδοποιημένο σχέδιο. Αν βρείτε άλλα στοιχεία, απλά κάντε 

το.   
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Όταν ξεκινάτε ένα παιχνίδι, το πρώτο βήμα είναι να κάνετε ένα σχέδιο. Παρουσιάζουμε πολλές 

υποκατηγορίες μέσα σε κάθε θέμα - και στο παιχνίδι, μία υποκατηγορία πρέπει να καλύπτεται από 

το καθένα. Η ιστορία είναι ένα θέμα, Η σύνδεση με ιστορικά σημαντικές θέσεις είναι μία 

υποκατηγορία. Για κάθε θέμα ετοιμάσαμε 5 ερωτήσεις για να ξεκινήσετε. Ο ταξιδιώτης επιλέγει 

ερώτηση από μία υποκατηγορία για κάθε θέμα. Αυτό θα είναι το σημείο εστίασης του πραγματικού 

ταξιδιού. Την επόμενη φορά, ο ταξιδιώτης θα κάνει το ίδιο, αλλά με μία άλλη υποκατηγορία. 

Σε κάθε ταξίδι, πρέπει να επιλέγεται και να ολοκληρώνεται μία δραστηριότητα υποκατηγορίας ανά 

θέμα. Συνολικά, σημαίνει κάλυψη 13 ερωτήσεων γνώσης και 13 πρακτικών ερωτήσεων. Όταν κάποιος 

το κάνει αυτό, το πλάνο του παιχνιδιού τελειώνει.   

 

Επίπεδα 

Μπορεί να γίνει ένα σχέδιο για το πώς κάποιος θα γίνει Ταξιδιώτης Χρυσού Επιπέδου (Golden Level 

Traveler).  

- Ο Ταξιδιώτης Χάλκινου επιπέδου θα καλύψει δύο ταξίδια στο εξωτερικό (τουλάχιστον τριών  

ημερών)  και τέσσερα ταξίδια (τουλάχιστον πέντε ωρών ) στην πατρίδα του.  

- Ο ταξιδιώτης Ασημένιου επιπέδου θα καλύψει τρία ταξίδια στο εξωτερικό (τουλάχιστον 

τεσσάρων  ημερών) και οκτώ ταξίδια (τουλάχιστον έξι ωρών ) στην πατρίδα του. 

- Ο Ταξιδιώτης Χρυσού Επιπέδου έχει καλύψει τρία ταξίδια στο εξωτερικό (τουλάχιστον πέντε 

ημερών) και δώδεκα ταξίδια (τουλάχιστον πέντε ωρών) στην πατρίδα του.  

Μπορεί κανείς να επανεκκινήσει τον κύκλο των ερωτήσεων πολλές φορές και μπορεί να γίνει και 

Ταξιδιώτης Χρυσού Επιπέδου Επτά.  

Ακολουθούν οι πέντε πρώτες ερωτήσεις υποκατηγοριών/ για κάθε θέμα. Αυτό είναι αρκετό για πέντε 

ταξίδια. Αν οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με όλα τα ερωτήματα (ή πριν!) αυτοί (και οι 
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συνεργαζόμενοι/ανταγωνιστικοί συνεργάτες τους ή ο συντονιστής τους) μπορούν να παράγουν 

περισσότερα από αυτά. Το παρακάτω είναι μόνο για έμπνευση.  

 

Γενικές γνώσεις 

1. Κοινωνικές σπουδές 

α) Τι θα ήθελες και θα μπορούσες να μάθεις από αυτό το ταξίδι; 

β) Προτείνετε αυτό το ταξίδι σε έναν φίλο σας! 

γ)Τι προβλήματα έπρεπε να λύσετε; 

δ) Ποιες εθνικές διαφορές συναντήσατε; 

ε) Τι διασυνδέσεις δημιουργήσατε; 

 
2. Οικολογία 

α) Ποιο ντόπιο φαγητό θα συνιστούσατε σε έναν φίλο σας; 

β) Κάντε μια λίστα με όλους τους φυσικούς χώρους, στιγμές του ταξιδιού! 

γ) Ποια μέσα μεταφοράς χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού; Πώς μπορέσατε 

να το κάνετε με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα; 

δ) Μίλα για τις προκαταλήψεις σου στον φίλο σου! 

ε) Τι μάθατε από τους ντόπιους; 

 
3. Λογοτεχνία 

α) Ποιος ήταν ο σκοπός σας και πώς εκπληρώθηκε; Βρείτε ένα λογοτεχνικό έργο για ένα 

ταξίδι με τους ίδιους στόχους! 

β) Επιλέξτε ένα είδος και γράψτε ένα σύντομο κείμενο για το ταξίδι σε αυτό το είδος! 

γ) Μιλήστε για μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια του ταξιδιού σας! Χρησιμοποιήστε το χιούμορ. 

Γράψε μια έκθεση για αυτό. Συγκρίνετέ το με τη μητρική σας γλώσσα. 

δ) Διαλέξτε ένα φίλο και δείτε τον τόπο μέσα από τα μάτια του! Βρείτε ένα λογοτεχνικό 

παράδειγμα και γράψτε ένα δοκίμιο ανάλογα. 

ε) Επιλέξτε ένα λογοτεχνικό έργο και συγκρίνετε τις εμπειρίες σας με αυτό! 

 
4. Γλώσσα 

α) Βρείτε τρεις περιπτώσεις με χρήση γλώσσας! 

β) Κάντε μια λίστα με τις λέξεις (τουλάχιστον 50 λέξεις) που μάθατε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού! 

γ) Βρείτε ένα λογοτεχνικό έργο, όπου η χρήση της γλώσσας είναι σημαντική! 
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δ) Τι ξέρεις για τη γλώσσα της χώρας; Γράψε μια έκθεση γι' αυτό! Συγκρίνετέ το με τη 

μητρική σου γλώσσα. 

ε) Τραβήξτε φωτογραφίες και διδάξτε 25 νέες εκφράσεις στο φίλο σας! 

 
5. Ιστορία 

α) Βρείτε ένα διάσημο ταξίδι το οποίο αναφέρεται σε μέρη που έχετε επισκεφθεί! 

β) Κάντε μια λίστα με τα μέρη που επισκεφθήκατε που ήταν σημαντικά στην ιστορία! 

γ) Βρείτε ένα μέρος που να αναλύσετε από την άποψη της Ιστορίας της Τέχνης! 

δ) Βρείτε διάσημους ανθρώπους που επισκέπτονται τα ίδια μέρη! 

ε) Βρείτε οποιαδήποτε σύνδεση του τόπου που επισκεφθήκατε με διάσημους Ούγγρους 

(Έλληνες/Σλοβάκους/...) ανθρώπους! 

 
6. Μαθηματικά 

α) Κάντε μια εικόνα από πέντε διαφορετικά διάσημα κτίρια, και να τα βάλετε σε τάξη 

ανάλογα με την ηλικία των κτιρίων! 

β) Κάντε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας! 

γ) Υπολογίστε πόσα χρήματα χρειάζεστε για το ταξίδι σας! 

δ) Επιλέξτε δύο κατηγορίες (π.χ. αγάλματα ιστορικών μορφών εναντίον αγαλμάτων 

συνηθισμένων θεμάτων) και να σημειώσετε τα πράγματα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε 

από αυτές! Πώς θα άλλαζε αν είχατε ελαφρώς διαφορετικές κατηγορίες (π.χ. αγάλματα 

ανθρώπων / μη-ανθρώπων); 

ε) Πάρτε αποφάσεις για το ταξίδι σας - και αξιολογήστε τους στη συνέχεια! Ήταν καλή 

επιλογή; 

 
7. Επιστήμη 

α) Ψάξτε για λαϊκές ιστορίες ή μύθους της χώρας που αναφέρεται σε διαφορετικά στοιχεία! 

β) Σε ποια ορυκτά/φυσικούς πόρους είναι πλούσια αυτή η χώρα; 

γ) Γιατί υπάρχει κάλυψη προσώπου με μάσκα οξυγόνου στα αεροπλάνα; 

δ) Χρησιμοποιήστε πυξίδα τουλάχιστον μία φορά. Πώς λειτουργεί;  

ε) Τι μέσα μεταφοράς κυριαρχούν εκεί; Για ποιο λόγο;  

 
8. Γεωγραφία  

α) Βρείτε ενδιαφέροντα γεωγραφικά γεγονότα για τη χώρα! 

β) Ποια είναι τα σύνορα και ποια η σημασία που είχε στην ιστορία; 

γ) Φτιάξε έναν σωστό χάρτη ενός μέρους του ταξιδιού σου! 

δ) Ποιοι διάσημοι εξερευνητές ανήκουν σε αυτήν τη χώρα; 
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ε) Ποια φυσικά στοιχεία υπάρχουν εδώ (σημαντικοί λόφοι, λίμνες, ποτάμια); 

 
9. Μελέτες ΕΕ 

α) Πώς σχετίζεται αυτή η χώρα με την ΕΕ; Ποια είναι η συμβολή της; 

β) Ποια είναι η ιστορία σχετικά με το αρχικό νόμισμα που άλλαξε (ή όχι) σε ευρώ;  

γ) Ποια είναι τα τοπικά και τα ευρωπαϊκά θέματα;  

δ) Συλλέξτε πέντε ενδιαφέροντα πολιτιστικά γεγονότα! 

ε) Πώς σχετίζεται αυτή η χώρα με την Πράσινη συμφωνία; 

 
10. Δεξιότητες (υποχρεωτικά 2 κατηγορίες) 

1. Λογικές-μαθηματικές δεξιότητες - Κάντε μια υπόθεση για τη χώρα που 
επισκέπτεστε, και αποδείξτε την ή απορρίψετε την! 

2. Γλωσσικές δεξιότητες - Πώς βρίσκετε τις σωστές λέξεις για να εκφράσετε τον εαυτό 
σας; 

3. Δεξιότητες που συνδέονται με τη φύση - Βρείτε παραδείγματα, πώς διαφορετικά 
είδη ζουν μαζί! 

4. Μουσικές δεξιότητες - Κάντε νότες από διαφορετικούς ήχους που ακούτε γύρω σας! 
5. Κιναισθητικές δεξιότητες – Αναφερθείτε σε μια στιγμή που θα έπρεπε να 

συντονίσετε το μυαλό σας με το σώμα σας! (Π.χ. έπρεπε να κρατήσετε αρκετές 
σακούλες ταυτόχρονα;) 

6. Ενδοπροσωπικές ικανότητες - Πείτε για το τι αισθανθήκατε και τι θέλατε κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού σας! 

7. Διαπροσωπικές δεξιότητες - Πείτε για μια περίπτωση όταν αισθανθήκατε τα 
συναισθήματα και τα κίνητρα των ανθρώπων! 

8. Χωρικές δεξιότητες - Παρουσιάστε κάτι οπτικά σε 3D! 
9. Πρακτικές δεξιότητες - Πώς να βρείτε το δρόμο σας σε καθημερινές καταστάσεις. 
10. Υπαρξιακές δεξιότητες - Σκεφτείτε τα υπαρξιακά ερωτήματα: γιατί ζούμε, και γιατί 

πεθαίνουμε; 

11. Οικονομία 

α) Ετοιμάστε έναν προϋπολογισμό για το ταξίδι και ελέγχετέ το καθημερινά! 

β) Επιλέξτε μια έννοια του προγράμματος σπουδών και να μάθετε ό, τι είναι δυνατόν σε 

σχέση με αυτό! 

γ) Προετοιμαστείτε πριν από το ταξίδι σας και στη συνέχεια βρείτε στοιχεία για την 

οικονομική κατάσταση της χώρας που επισκέπτεστε! 

δ) Μελετήστε την ανθρώπινη πολιτική της χώρας που επισκέπτεστε (πώς ασχολείται με τους 

φτωχούς, τι βοήθεια τους δίνουν, κλπ.)! 

ε) Μελετήστε τις περιβαλλοντικές πολιτικές της χώρας που επισκέπτεστε - πόσο συνειδητοί 

είναι οι άνθρωποι π.χ. σχετικά με την επιλεκτική λίπανση; 

 
Τα παρακάτω δύο θέματα είναι επίσης δυνατό να συμπεριληφθούν στο έργο σας παιχνιδοποίηση / 
gamification, αλλά εδώ, σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών δεν επισυνάπτουμε ξεχωριστά 
παραρτήματα για αυτά. Μπορείτε να τα ενσωματώσετε σε άλλα θέματα. 
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12. Τέχνες 

α) Βρείτε ένα ενδιαφέρον μέρος από την άποψη της Ιστορίας της Τέχνης! 

β) Δημιουργήστε μια εικόνα (εικονική ή πραγματική) για το ταξίδι σας! 

γ) Τραβήξτε φωτογραφίες και κάντε ένα μοντάζ που περιγράφει το ταξίδι σας! 

δ) Κάντε σκίτσα σε κάθε σημαντικό σημείο του ταξιδιού σας! 

ε) Κάντε μια παρουσίαση και επιλέξτε μουσική που σχετίζεται με τη χώρα! 

 
13. Πατρίδα-Εξωτερικό (2 ερωτήσεις υποχρεωτικά) 

α) Βρείτε τις διαφορές μεταξύ της πατρίδας σας και της χώρας που επισκέπτεστε! 

β) Βρείτε ομοιότητες μεταξύ της πατρίδας σας και της χώρας που επισκέπτεστε! 

γ) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία για τη χώρα σας (επικράτεια, πληθυσμός, ΑΕΠ, ένταξη στην 

ΕΕ, νόμισμα, κ.λπ.); 

δ) Συμπεριλάβετε την εκμάθηση για τουλάχιστον ένα ιστορικό πρόσωπο, γεγονός στο ταξίδι 

σας! 

ε) Συμπεριλάβετε την εκμάθηση για τουλάχιστον ένα λογοτεχνικό πρόσωπο που συνέδεσε 

το ταξίδι σας! 

στ) Συμπεριλάβετε την εκμάθηση για τουλάχιστον ένα γεγονός ιστορίας της τέχνης που 

συνδέεται με την  χώρα που επισκέπτεστε ! 

ζ) Συμπεριλάβετε την εκμάθηση για τουλάχιστον ένα φυσικό φαινόμενο κοινό με την χώρα 

που επισκέπτεστε  ! 

η) Συγκρίνετε την κουλτούρα της πατρίδας σας και της χώρας που επισκέπτεστε! (Π.χ. 

φαγητό, μουσική, μύθοι κ.λπ.) 

θ) Ποια είναι μερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ζωής στην πατρίδα σας ή την 

επισκεπτόμενη χώρα? 

ι) Ποιες είναι κάποιες γλωσσικές διαφορές (γλωσσική οικογένεια, ενδιαφέρουσες εκφράσεις 

κλπ.) μεταξύ της μητρικής σας γλώσσας και της γλώσσας της χώρας που επισκέπτεστε; 

 

Πρακτική γνώση 

Όπως και παραπάνω στην ενότητα Γενικές Γνώσεις, εδώ παραθέτουμε επίσης κάποιες ερωτήσεις σε 

κάθε θέμα για να ξεκινήσετε. Αυτά είναι επίσης απλά παραδείγματα έμπνευσης. Εδώ δεν έχουμε 

σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, το σημαντικό σημείο είναι για τον ταξιδιώτη να σκεφτεί για αυτά 

τα ερωτήματα, και να κάνει σημειώσεις της σκέψης του. 

1. Χωρικός προσανατολισμός  

α) Πού ταξιδεύουμε (Γεωγραφική περιγραφή); 

β) Ποια είναι μερικά «πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε» σε αυτόν τον τόπο;; 
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2. Προετοιμασία 

α) Τι να πακετάρετε; - προτεραιότητες 

β) Πώς να πακετάρετε;    

3. Ταξιδιωτικοί οδηγοί & συμβουλές 

α) Τι δεν πρέπει να χάσετε; - προτεραιότητες 

β) Ποια είναι μερικά πράγματα που πρέπει να δείτε; 

4. Διαχείριση χρόνου 

α) Ποια είναι τα σημαντικά δεδομένα του ταξιδιού; (Π.χ. Πότε φεύγουν οι πτήσεις, τα 

λεωφορεία;) 

β) Φτιάξτε ένα ημερολόγιο! 

5. Έγγραφα 

α) Τι έγγραφα να έχετε μαζί σας; 

β) Πώς να φροντίσετε τα έγγραφα; 

6. Δώρα που μπορείτε να πάρετε και να φέρετε 

α) Πώς να επιλέξετε δώρα για να αγοράσετε; 

β) Τι να αγοράσετε και τι όχι; 

7. Ταξίδια και εισιτήρια 

α) Πώς να αγοράσετε εισιτήρια;  

β) Πώς να επιλέξετε το σωστό μέσο μεταφοράς; 

8. Θέματα υγείας 

α) Τι εμβόλια χρειάζονται; 

β) Τι φάρμακα να πάρετε; 

9. Τρόφιμα και ποτά 

α) Τι να πάρετε για τον εαυτό σας και για τα δώρα; 

β) Πώς να αποθηκεύσετε αυτά τα τρόφιμα; 

10. Διαμονή 

α) Πώς να κάνετε κράτηση - εκ των προτέρων ή επί τόπου; 

β) Ποιες πτυχές είναι σημαντικές για την επιλογή του σωστού τόπου; 

11. Καιρός και ένδυση 

α) Τι να πάρετε και τι όχι; 

β) Πόσο μεγάλη είναι η τσάντα/ βαλίτσα σας; 

12. Ασφάλεια 

α) Πού να διατηρήσετε σημαντικά έγγραφα; 

β) Ποια είναι τα σημαντικά τηλέφωνα; (π.χ. πρεσβεία, γιατροί) 
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Εδώ θα βρείτε δείγματα πινάκων για την παρακολούθηση της προόδου ενός ατόμου στις δύο 

κατηγορίες.  
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Πόροι 
 

● Εθνικό πρόγραμμα σπουδών κάθε χώρας 

o Ουγγαρία: https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html 

o Ελλάδα: http://www.pi-schools.gr/ 

● Σλοβακία: https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/ 

● Εγχειρίδιο μεθοδολογίας FLOW 

o https://freedomtolearnontheroad.eu/wp-content/uploads/2022/12/FLOW-

Methodology-Handbook-GR.pdf 

● Διαδικτυακή πλατφόρμα FLOW  

o  https://freedomtolearnontheroad.eu/ 

● Ιδέα «Toast Master»  

o https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml  

● Παράρτημα - Αναλυτικά περιεχόμενα κάθε θέματος 

 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html
http://www.pi-schools.gr/
https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/
https://freedomtolearnontheroad.eu/wp-content/uploads/2022/12/FLOW-Methodology-Handbook-GR.pdf
https://freedomtolearnontheroad.eu/wp-content/uploads/2022/12/FLOW-Methodology-Handbook-GR.pdf
https://freedomtolearnontheroad.eu/
https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml
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Παράρτημα 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα παραρτήματα που αντιστοιχούν στις περιοχές γενικής γνώσης. Σε 

κάθε έγγραφο παρατίθεται ένας αριθμός δευτερευόντων θεμάτων στα οποία μπορεί να εστιάσει ο 

συντονιστής ανάλογα με τις δικές του μαθησιακές/διδακτικές ανάγκες. Κάθε παράρτημα περιέχει 

τους στόχους, την αναμενόμενη τιμή και το περιεχόμενο που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Καθώς 

κάθε θέμα είναι διαφορετικό, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές για αυτά τα παραρτήματα - ο 

δευτερεύων στόχος μας με αυτό είναι επίσης να δείξουμε ότι οι συντονιστές μπορούν να είναι 

δημιουργικοί, και θα σας ενθαρρύνουμε να βρείτε τους δικούς σας τρόπους χρήσης αυτών! 

Σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλάβαμε επίσης πιθανές δραστηριότητες που οι ταξιδιώτες 

μπορούν να δοκιμάσουν. Αν ενδιαφέρεστε για αυτούς τους τύπους δραστηριοτήτων, σας 

προτείνουμε το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας FLOW, το οποίο περιέχει περιγραφές δραστηριοτήτων για 

πριν / κατά τη διάρκεια / μετά το ταξίδι, καθώς και εικονικά ταξίδια, και την Διαδικτυακή πλατφόρμα, 

όπου οι νέοι μπορούν να ολοκληρώσουν δραστηριότητες μόνοι τους. Και οι δύο αυτοί πόροι είναι 

διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του έργου: https://freedomtolearnontheroad.eu  

 

  

https://freedomtolearnontheroad.eu/


23 
 

Παράρτημα 1: Κοινωνικές σπουδές 
 

Στόχοι 

Διδάσκουμε κοινωνικές σπουδές επειδή πιστεύουμε ότι είναι η πιο σημαντική γνώση που 

πρέπει να μάθουν οι μαθητές για τη ζωή τους μετά το σχολείο. Είναι γεμάτο ικανότητες που 

πρέπει κανείς να εξασκηθεί, διδάσκει μια στάση χειρισμού ανθρώπων και προβλημάτων. 

Αυτό το πρόγραμμα μεταδίδει τη μη βία, την αυτοπραγμάτωση, τον αυτό-προβληματισμό, 

την προσοχή σε άλλους - όλες τις αξίες του ατόμου - με επίκεντρο τη στάση.   

Δεχτήκαμε την πρόκληση να γράψουμε ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στα ταξίδια, 

επειδή πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους πάντες να καταλάβουν τους εαυτούς τους και τον 

κόσμο γύρω τους καλύτερα. Θέλουμε να δώσουμε μέσα για να τα βγάλουμε πέρα με τα 

προβλήματα της ζωής, καθώς και να πάρουμε εμπειρίες από τα δικά τους.  

Αναμενόμενες αξίες 

Το ταξίδι διδάσκει την  επίλυση προβλημάτων,  την διαχείριση συγκρούσεων και την  καλή 

συνύπαρξη  σε άλλους. Θέλουμε οι νέοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να 

είναι πιο εκπαιδευμένοι στο χειρισμό των δυσκολιών και να έχουν μεγαλύτερη αποδοχή σε 

νέες εμπειρίες. 

Ικανότητες 

Οι κοινωνικές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για μια καλή ζωή. Το να βρισκόμαστε σε 

ειρήνη με τους εαυτούς μας, με τους άλλους και με το περιβάλλον μας είναι κάτι στο οποίο 

πρέπει να είμαστε όλοι επαγγελματίες, αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. 

Όταν οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα ξεκινήσουν ένα ταξίδι, θα αντιμετωπίσουν 

πολλές προκλήσεις: τους βγάζει από την άνεση της καθημερινότητας  τους και πρέπει να 

επιλύσουν καταστάσεις, δυσκολίες.  

Ικανότητα επικοινωνίας: ενώ ταξιδεύετε, η επαφή με άγνωστους ανθρώπους, μερικές φορές 

ζητώντας βοήθεια (κλπ.) είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Η συζήτηση με τους ντόπιους δίνει 

στους συμμετέχοντες μια καλύτερη εικόνα για τη χώρα που επισκέπτονται  και τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι  ζουν εκεί  και πως σκέφτονται  για τον κόσμο. Όσο περισσότερο 

ασχολούνται, τόσο βελτιώνουν τις δεξιότητες, όπως η διατύπωση γνώμης και η ακρόαση 

άλλων.  

Κριτική σκέψη: καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν 

απόψεις για διάφορα πράγματα και σίγουρα θα μοιραστούν τις σκέψεις τους με άλλους, 

πιθανόν με τους ντόπιους. Όσο περισσότερες απόψεις συναντούν τόσο αποστασιοποιούνται 

από μια μονόπλευρη απλή πίστη και χρειάζεται να χρησιμοποιούν κριτική σκέψη. 

Διαχείριση χρόνου: Αυτή είναι μια  βασική δεξιότητα. Για την ανάπτυξη αυτής της 

δεξιότητας, είναι καλό να περνάς κάποιο χρόνο σε άλλη χώρα ή να φεύγεις από την πατρίδα 

σου. Η οργάνωση της ημέρας, να προλαβαίνεις τα τρένα, λεωφορεία κ.λπ. δίνουν στον 

ταξιδιώτη την ευκαιρία να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα. 
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Διαχείριση συγκρούσεων: σε μια ξένη χώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, 

τα οποία επίσης σημαίνουν ότι πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με άλλους μερικές φορές. 

Η ανθρώπινη λύση, ο δυναμισμός και η ενσυναίσθηση μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση 

αυτών των συγκρούσεων με ένα μη βίαιο τρόπο.  

Σχεδιασμός και χάραξη στρατηγικής: όσο πιο ικανός είναι κάποιος να κάνει σχέδια και να 

ακολουθεί τα σχέδια, τόσο λιγότερο άγχος μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να προκύψουν περιστατικά, απροσδόκητες καταστάσεις κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού και συχνά απαιτείται προσαρμογή στις περιστάσεις και αναθεώρηση 

του σχεδίου του ατόμου. Η ισορροπία είναι ζωτικής σημασίας για να εκλάβουμε το ταξίδι ως 

μια ευχάριστη δραστηριότητα.  

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το έγγραφο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες έννοιες, λέξεις-κλειδιά, ευρύτερα θέματα που όλα 

χρησιμεύουν ως σημεία που προκαλούν σκέψη για τον χρήστη. Το παρόν τμήμα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις οποίες κάθε συμμετέχων (με τη βοήθεια ενός 

συντονιστή) θα προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψιν  και το εθνικό 

πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας. Ένα είδος θεωρητικού υπόβαθρου που 

βοηθά τον ταξιδιώτη να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχεδιασμό για το επόμενο ταξίδι. 

 

Περιεχόμενο 

Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και αυτογνωσία 

Το ταξίδι σίγουρα αναπτύσσει τη γνώση για τον εαυτό μας. Εδώ απαριθμούμε  ορισμένες 

πτυχές (η λίστα είναι ατελείωτη!) για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Οι ταξιδιώτες 

ενθαρρύνονται να τα σκεφτούν και όταν επιστρέφουν από ένα ταξίδι μπορούν να ελέγξουν 

τις εμπειρίες που είχαν σύμφωνα με αυτές τις έννοιες. 

● ευτυχία 

● συγνώμη 

● γήρανση 

● αυτο-αντανάκλαση 

● εθισμός 

● διαχείριση κριτικής σκέψης  

● φροντίδα 

● θλίψη και απώλεια 

● το χρήμα έχει σημασία 

● επιτυχία  

● τάση 

● αυτόματη υλοποίηση 

● τιμές 

● αγάπη 
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● είναι ευγενικό 

● συνήθειες  

● τρόπος ζωής 

● συναισθήματα 

● ταύτιση 

● ενδιαφέροντα 

● προσοχή 

● προσαρμογή 

● αντιμετώπιση της αβεβαιότητας 

● ετοιμότητα 

Γνωρίζοντας τους άλλους 

Για να αισθανθείτε καλά, ισορροπημένα και ευτυχισμένοι   στον κόσμο ένα άτομο πρέπει να 

περνάει καλά με τους άλλους. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, τόσο ευκολότερες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους. Η ακόλουθη λίστα 

είναι επίσης ατελείωτη, εδώ δείχνουμε μόνο μερικές σημαντικές έννοιες για να νοιάζονται.  

● διαγενεακες διαφορές  

● εμπιστοσύνη 

● δημιουργία ομάδας 

● διασκεδάζοντας 

● εμπάθεια 

● διαχείριση συγκρούσεων 

● διεκδικητικότητα 

● μη βία 

● θετικό αποτέλεσμα 

● συνεργασία  

● αντιπαλότητα 

● ηγεσία 

● επίλυση προβλημάτων 

● ανοικτή επικοινωνία 

● αποτελεσματική επικοινωνία 

● μη λεκτική επικοινωνία 

● διαφορές 

● διασυνδέσεις 
 

Κοινωνία της γνώσης 

Η συμπεριφορά των ανθρώπων αλλάζει όταν είναι μόνοι ή σε μια ομάδα.  Αυτό το υποθέμα 

αφορά την κοινωνία, η οποία είναι και πάλι κάτι διαφορετικό. Μελετώντας ή απλά να 

σκεφτούμε λίγο για τα πρότυπα της χώρας που επισκέφθηκε θα πει πολλά για την κοινωνία. 

Όπως και άλλα δευτερεύοντα θέματα που παρατίθενται παρακάτω. Οι συμμετέχοντες 
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ενθαρρύνονται να συλλέγουν στοιχεία και να ρωτούν τους ντόπιους τι σκέφτονται για τις 

ακόλουθες έννοιες: 

● δημοκρατία 

● διάκριση 

● προκατάληψη 

● θέματα φύλου 

● δίκαιο και ελευθερία 

● φτώχεια 

● οικολογία 

● ανθρώπινη οικολογία 

● κλιματική αλλαγή 

● ανθρώπινα δικαιώματα 

● ρατσισμός 

● ξενοφοβία 

● μετανάστες 

● ομοφοβία 

● αλληλεγγύη 

● πόλεμος και μίσος 

● έλλειψη στέγης 

● ανοχή 
 

 

Βασικά συστήματα 

Οι άνθρωποι βρήκαν ότι τα συστήματα μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση του κόσμου 

γύρω μας. Ως εκ τούτου, πολλοί έξυπνοι άνθρωποι έχουν οργανώσει μια σειρά από γεγονότα 

σε συστήματα. Αν έχουμε τον χρόνο να τα μελετήσουμε, σκεφτόμαστε τα ανθρώπινα 

φαινόμενα από πολλές διαφορετικές πτυχές. Εδώ σας δείχνουμε μερικά από αυτά. Όταν 

κάποιος επιχειρεί σε μια νέα χώρα, το άτομο μπορεί να πάρει ένα ή δύο από αυτά και να 

ελέγξει τις εμπειρίες ανάλογα: 

● Πυραμίδα Μάσλοου 

● Ροή, διέγερση 

● Διαχείριση χρόνου 

● MBTI - τύποι προσωπικότητας 

● Γλώσσες της Αγάπης 

● Έξυπνοι στόχοι 

● Τζοχάρι 

● Τόμας - Κίλμαν 

● Γκόλμαν: Σήματα EQ, EQ 

● Αντιμετώπιση της τάσης 

● Schattenhofer 

● Προσέγγιση αποκατάστασης 



27 
 

● Μοντέλο του Μπλουμ 

● Εταιρική σχέση και ιεράρχηση 

● Μοντέλο Dilts 

● Γλώσσα Γκόρντον 

● Ιπποκράτης 

● Βιντεοπαιχνίδια της Βέρνης 

● Γλώσσα Αγάπης 

● Συναλλακτική ανάλυση 

 

Δημιουργικότητα 

Το να διασκεδάζεις και να χρησιμοποιείς τη δημιουργικότητά σου σίγουρα κάνει το ταξίδι 

πιο ενδιαφέρον. Έχοντας κατά νου τις διαφορετικές νοημοσύνες (θεωρία του Γκάρντνερ για 

τις πολλαπλές νοημοσύνες) μπορεί να δείξει όλο και πιο συναρπαστικά πράγματα για τον 

κόσμο. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ μαζί με κάποια άλλη πτυχή: 

● οπτικό 

● μουσικό 

● λογικό 

● γλώσσα 

● κιναισθητική 

● νατουραλιστικό 

● ενδοπροσωπική 

● διαπροσωπική 

● δίλημμα 

● αλλαγή οπτικής γωνίας 

● τι θα συμβεί αν καταστάσεις 
 

 

Τρόποι μάθησης 

Οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τους 

εαυτούς μας και γνωρίζουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε, τόσο καλύτερες και πιο υγιείς 

εμπειρίες μπορούμε να αποκτήσουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο ακόλουθος 

κατάλογος είναι να βοηθήσει τον ταξιδιώτη να επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές. 

● προθέρμανση (παιχνίδια, περιστρεφόμενα ζεύγη, κοινωνικομετρία) 

● διαλέξεις - συστήματα (βλ. infographics) 

● παιχνίδια (συνεταιρισμός, για διασκέδαση, απόκτηση δεξιοτήτων, δημιουργία 

ομάδας, αυτογνωσία, κιναισθητική, επίλυση προβλημάτων, ηγεσία, 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης,) 

● ανατροφοδότηση - απαλή και αυστηρή 
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Έμπνευση 

Ενώ ταξιδεύετε, είναι καλύτερο να έχετε συνείδηση για τους εκατοντάδες τρόπους με τους 

οποίους η έμπνευση μας βοηθάει. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κοιτάξουν τον κατάλογο 

εδώ, και να τον συνεχίσουν και να τον ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Το 

διαφορετικό περιβάλλον σε μια ξένη χώρα είναι μόνο μια από τις πηγές έμπνευσης:  

● ομιλίες 

● εισαγωγικά 

● αλυσίδες κειμένου 

● εικόνες 

● μουσική 

● βιογραφία 

● αστεία 

● άτομα 

● ιδέες 

● γραφικά 

● ταινίες 

● εικόνες 

● συζήτηση 

● συνδέσεις 

● ζώα 

● εμπειρία 

● δίλημμα 

● περιβάλλον 

● σχέδια 

● ερωτήσεις 
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Παράρτημα 2: Οικολογία 

 

Στόχοι 

Είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν την έννοια και τα πρακτικά 
ζητήματα της αειφορίας. Δεν είναι εύκολο να δει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο το πλαίσιο 
και τη σχέση των τριών - περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών - πτυχών της 
αειφορίας. Επίσης, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον ρόλο των ανθρώπων στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και ακόμη πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε την ευθύνη 
μας. Αυτό συνεπάγεται την προσωπική μας ευθύνη για τα παγκόσμια προβλήματα και τις 
τοπικές δραστηριότητες. Αρχίζουμε να ψάχνουμε και να αναλύουμε πληροφορίες για την 
καθημερινή μας εργασία ακριβώς όπως καταλαβαίνουμε τη σημασία της διεθνούς 
συνεργασίας.   

 

Ικανότητες 

Ικανότητες της μητρικής και της ξένης γλώσσας: το ταξίδι προσφέρει την ευκαιρία για 
έκφραση γνώμης και ακρόαση των άλλων. Μπορεί επίσης να επιφέρει ενέργεια για να 
μάθουν άλλες γλώσσες. Προτού ταξιδέψουν, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να βρουν 
ενημερωτικά κείμενα σχετικά με τη χώρα προορισμού στη μητρική τους γλώσσα ή σε άλλες 
γλώσσες. Βοηθά να κατανοήσουμε τη νέα χώρα αν κάποιος είναι σε θέση να μετατρέψει τις 
εικόνες σε κείμενα και το αντίστροφο.  Όσο περισσότερο οι ταξιδιώτες είναι 
προετοιμασμένοι για το ταξίδι με προκαταρκτικές πληροφορίες, τόσο περισσότερο μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το ταξίδι για να διευρύνουν τις γενικές τους γνώσεις. Ενώ μιλάμε με 
πολίτες άλλων χωρών, μπορεί εύκολα κανείς να μπει σε ουσιαστικές συζητήσεις. Μετά την 
επιστροφή στο σπίτι, είναι μια μεγάλη δραστηριότητα για να δώσει μια παρουσίαση σε 
φίλους ή συμμαθητές. Είναι επίσης δυνατόν να παραχθεί μια γραπτή περίληψη των 
εμπειριών σας σε ένα ιστολόγιο.  

Μαθηματικές ικανότητες: Τα μαθηματικά διδάσκουν τη σκέψη, και κατά τη διάρκεια ενός 
ταξιδιού, υπάρχουν πολλές περιστάσεις για να χρησιμοποιήσει κανείς την ικανότητα σκέψης 
του. Σε μια συζήτηση για παράδειγμα, είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν τα επιχειρήματα 
λογικά, σε άλλα θέματα για να προετοιμαστούν για τη χρήση της γλώσσας με μεγάλη 
ακρίβεια. Τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν επιχειρήματα και 
διαφορετικούς τρόπους σκέψης για να λύσουν καθημερινά προβλήματα. 

Ψηφιακές ικανότητες: Πριν από το ταξίδι, το Διαδίκτυο μπορεί να μην είναι ο μόνος, αλλά 
στις περισσότερες περιπτώσεις σίγουρα ο ευκολότερος τρόπος για να πάρετε πληροφορίες 
σχετικά με τη χώρα προορισμού. Μετά την επιστροφή στο σπίτι, ο πιο σύγχρονος τρόπος για 
να συνοψίσετε τις εμπειρίες είναι ίσως μια παρουσίαση όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
είναι απαραίτητος (π.χ. χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το παρουσιάσεων/ 
PowerPoint). Το Διαδίκτυο είναι επίσης μια μεγάλη βοήθεια, αν κάποιος θέλει να βρει 
εμπειρογνώμονες ή άτομα που ενδιαφέρονται για τη δεδομένη χώρα. Η λίστα με τη χρήση 
ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ατελείωτη, αυτά ήταν μόνο μερικά παραδείγματα.  

Κοινωνικές ικανότητες: Τα ταξίδια κατ' ανάγκη κάνουν τους ανθρώπους πιο ανοιχτούς σε 
εμπειρίες'. Η συνάντηση νέων ατόμων, η συνομιλία με ντόπιους μπορεί να αλλάξει ένα 
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άτομο. Δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες και απόψεις και ταυτόχρονα 
να αναπτύξουμε τις δεξιότητες ακρόασης και κατανόησης ενώ εντασσόμαστε σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς. Επιτρέπει σε κάποιον να αναπτύξει την ικανότητα να ανέχεται 
την ασάφεια, να απαλλαγεί από προκαταλήψεις, να δέχεται συμβιβασμούς, και τις διαφορές 
απόψεων χωρίς απαραίτητα να εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Βοηθά επίσης να μάθουν πώς 
να χειριστεί την απογοήτευση ή τον θυμό. Επιπλέον, οι συζητήσει αυτές μπορούν  να 
προωθήσουν  το ενδιαφέρον του ενδιαφερόμενου σε τοπικά προβλήματα. Όσο περισσότερο 
ταξιδεύει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να σέβεται  τους άλλους, να 
δημιουργήσει ισότιμες διασυνδέσεις, να δει και να ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ τη θρησκευτική και εθνική 
ποικιλομορφία.  

Ικανότητες της επιχειρηματικότητας: κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ότι θα χρειαστεί κάποια μορφή συνεργασίας για να πορευτούμε. Αυτή είναι η 
βάση όλων των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας ασφαλές. Μερικές 
φορές ο ταξιδιώτης έχει την ανάγκη των ντόπιων για κάποιο λόγο και πρέπει να είναι έτοιμος 
να ζητήσει ή να δεχτεί βοήθεια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σίγουρα θα μάθουν να 
χειρίζονται ατυχήματα ή κινδύνους μέσω των οποίων φέρνει την ανάπτυξη στην πιο 
σημαντική ικανότητα των εργαζομένων: επίλυση προβλημάτων. 
 

Ικανότητες της αυτο-έκφρασης και της καλλιτεχνικής συνείδησης: το ταξίδι δίνει πολλή 
αισθητική χαρά. Η είσοδος σε μια νέα κουλτούρα μπορεί να φέρει το σεβασμό της 
πολιτιστικής ζωής των ντόπιων. Τα ταξίδια μας κάνουν πιο ανοιχτούς σε νέες εμπειρίες που 
διευρύνουν τη χαρά της ζωής μας.  
 

Μαθησιακές ικανότητες: η προετοιμασία για ένα ταξίδι διδάσκει πολλά πολιτιστικά, τεχνικά 
και πρακτικά πράγματα. Το να γνωρίσει κανείς νέες γνώσεις σχετικά με τη χώρα ή να σκεφτεί 
ποια αντικείμενα να φέρει και ποια να φύγει από το σπίτι θα είναι ευκολότερο και 
ευκολότερο καθώς το άτομο ξεκινά νέα ταξίδια. Μετά από μερικά μικρότερα ή μεγαλύτερα 
ταξίδια, οι συμμετέχοντες θα πάρουν μια ρουτίνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους 
τομείς, καθώς και - αυτό τους κάνει όλο και πιο αυτοπεποίθηση στην προετοιμασία για 
οτιδήποτε. Θα εκπονήσουν νέες στρατηγικές μάθησης καθώς θα μπουν σε νέες καταστάσεις, 
και επίσης θα έχουν περισσότερη εμπειρία στη μάθηση και στη γνώση: μετά από κάποιο 
ταξίδι θα είναι σε θέση να δουν τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά τους αρκετά καλά.  
 

Επιστημονικές ικανότητες: Η οικολογία σχετίζεται περισσότερο με την επιστήμη. Αν κάποιος 
έχει την  ενέργεια προετοιμαστεί σωστά, χρησιμοποιώντας τον χρόνο αποτελεσματικά στη 
δεδομένη χώρα και αθροίζοντας τις εμπειρίες συνειδητά, τότε ο χρόνος που αφιερώνουν 
είναι  ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα περισσότερα για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Ο 
ταξιδιώτης θα διαπιστώσει ότι γίνεται όλο και πιο εύκολο να εστιάσει σωστά, να βρει την 
καλύτερη πληροφόρηση και να συζητήσει τα προβλήματα με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Οι 
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κάνουν πιο σχετικές προτάσεις, να έχουν πιο 
ενημερωμένες και έγκυρες απόψεις για όλο και περισσότερα θέματα. Επιπλέον, θα 
κατανοήσουν τα τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα και θα δουν τη ζωή στην 
πολυπλοκότητα της, η οποία την καθιστά πιο ευχάριστη. 
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Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες ερωτήσεις, ιδέες και εργασίες που όλες 
χρησιμεύουν ως παραδείγματα που προκαλούν σκέψη για τον χρήστη. Αυτά μερικές φορές 
διατυπώνονται ως ερωτήσεις, μερικές φορές ως λέξεις-κλειδιά ή ευρύτερα θέματα. Κάθε 
φορά που αναφέρουμε ποια μεθοδολογία θεωρούμε την πλέον σχετική για την επεξεργασία 
του υποθέματος (παρατήρηση, έρευνα, κλπ.) - αυτά είναι τα επισημασμένα σημεία του 
εγγράφου. Χρησιμεύουν ως υποστήριξη και κατευθυντήριες γραμμές και κυμαίνονται από 
απλή παρατήρηση και σημείωση που λαμβάνει σε σύνθετη έρευνα ή μοντέλο λήψης.  

Το παρόν τμήμα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις οποίες κάθε συμμετέχων (με 
τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή) θα προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, συμφέροντα και 
το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας. Ένα είδος θεωρητικού υπόβαθρου 
που βοηθά τον ταξιδιώτη να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχεδιασμό για το επόμενο 
ταξίδι. 

 

Περιεχόμενο 

Προσανατολισμός στη θέση και τον χρόνο 

● πού διαταράσσουν οι άνθρωποι; διαφορετικές γενιές - διαφορετικά μέρη; 
παρατήρηση 

● διαφορετική τοπογραφία, διαφορετική ζωή. παρατήρηση 
● πώς θα ανατολιζόμαστε σε διαφορετικά μέρη;  (κτίριο, φυσικό υλικό) παρατήρηση  

Μεταφορές 

1. περιοχές χωρίς αυτοκίνητο. συζήτηση 
2. πεζοί και οχήματα. παρατήρηση 
3. φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. έρευνα 
4. σκούτερ, δίκτυα ποδηλάτων. έρευνα & παρατήρηση 
5. πόσο, πού, γιατί ταξιδεύουν οι άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα; ερώτηση 
6. P&R, αριθμός αυτοκινήτων. εντυπώσεις και στατιστικά στοιχεία 
7. πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο με τον πιο φιλικό προς 

το περιβάλλον τρόπο; έρευνα 
8. μεταφορές για να φτάσετε εκεί. προσωπικές προτεραιότητες. αμφισβήτηση 
9. τοπικές μεταφορές. εντυπώσεις 
10. σχεδιασμός των ταξιδιών. ατομικές διαφορές. αμφισβήτηση (βλέπε κοινωνικές 

μελέτες - MBTI) 

Κλίμα 

● καιρός. παρατήρηση 
● έδαφος. έρευνα 
● σημάδια της κλιματικής αλλαγής. εντυπώσεις 
● αριθμός βροχερών και ηλιόλουστων ημερών. στατιστικά στοιχεία 

Οικονομία 

● μέσο εισόδημα. έρευνα 
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● περιοχές με ελλιπές προσωπικό. παρατήρηση 
● επίπεδα ευτυχίας. εντυπώσεις 

Δημιουργία 

● τέχνη στη φύση, φύση στην τέχνη. δημιουργία 
● επίγεια δημιουργία 
● Δημιουργίες σχετικές με τη φύση.  δημιουργία 
● ειλικρινή σήματα έναντι εξαπάτησης. εντυπώσεις 
● εξέλιξη της συνεργασίας - πανίδα, άγρια ζωή. έρευνα 
● (Ουγγρικής σημασίας) Esti Kornél. εντυπώσεις 

Διατροφικές και ποτικές κουλτούρες 

● εστιατόρια vs φαγητό στο σπίτι. έρευνα 
● εξωτικά εστιατόρια. παρατήρηση 
● κουζίνα των εθνών, οικολογία των συστατικών. έρευνα 
● παμπ συνήθειες. εντυπώσεις 
● διατροφικές συνήθειες. εντυπώσεις 

Αγορές  

● eco shopping - τι και πόσο χρειάζεστε, πού. έρευνα 
● έρευνα αγορών κατά malls 
● από χώρες εκτός της ΕΕ.έρευνα 
● πακέτο - δωρεάν καταστήματα. παρατήρηση 
● αγορές.παρατήρηση 
● σπιτική μαγειρική. δημιουργία 

Φυσικό καταφύγιο 

● φυσικά πάρκα. εντυπώσεις 
● προστασία των φυσικών πόρων. έρευνα 
● επιπτώσεις των εθνικών συνόρων. Τι δεν εμποδίζει; συστήματα που παραμένουν 

εντός των συνόρων. έρευνα 

Προσαρμογή  

● αποδοχή της αβεβαιότητας. Εντυπώσεις (βλέπε κοινωνικές σπουδές) 
● προσανατολισμός. παρατήρηση 
● ταξιδιωτικό περιπλάνηση. αμφισβήτηση 
● Η στρατηγική Ε & Κ και η έρευνα 
● κρησφύγετα. παρατήρηση 

Ταξιδεύοντας  

1. προκαταλήψεις και πραγματικότητα. παρατήρηση 
2. άνεση (φιλοξενία). εντυπώσεις 
3. τι έμαθες από τους ανθρώπους που περνούσαν; παρατήρηση 
4. αναμονή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς - ζώα ασθενείς. εντυπώσεις 
5. η αίσθηση της άφιξης - δείτε την άφιξη. εντυπώσεις 
6. για το φιλικό προς το περιβάλλον ταξίδι (βλ. μεταφορές). έρευνα 
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7. τι αλλαγές κάνουμε σε μια χώρα ταξιδεύοντας εκεί; παρατήρηση & έρευνα 
8. πόσο συχνά και γιατί οι άνθρωποι αυτής της χώρας κάνουν ένα ταξίδι; ερωτήσεις 
9. πού ταξιδεύουν οι ιθαγενείς περισσότερο; συνεντεύξεις ή έρευνα 
10. τι φέρνουν και παίρνουν οι ταξιδιώτες; παρατήρηση 

Χωριό εναντίον πόλης  

1. αστική δασοκομία: δρόμοι εναντίον πάρκων. σύγκριση 
2. πόσα είδη δέντρων γνωρίζουν οι πεζοί; συνεντεύξεις 
3. γιατί θεωρείτε έναν δημόσιο χώρο καλό ή κακό; συνεντεύξεις 
4. σημάδια οικολογικής εμπλοκής των σχολείων. παρατήρηση & έρευνα 
5. ανάλυση εισροών/εκροών των τομέων. έρευνα 
6. παρακολούθηση υποδομών. 

Νερό 

1. συλλογή παραδειγμάτων για διαφορετικούς τύπους υδάτινων σωμάτων και τη 
χρήση τους. παρατήρηση 

2. βρόχινο νερό, νερό βρύσης, τοπικό φυσικό νερό, χημική σύνθεση, διαφορές. 
παρατήρηση & σύγκριση 

3. η επίδραση του νερού στους αστικούς χώρους. έρευνα 
4. υδάτινα σώματα/πηγές παρατήρησης 
5. Από πού προέρχεται το πόσιμο νερό; έρευνα 
6. η διαδρομή του βρόχινου νερού - εικασίες, παρατήρηση σε ξηρό καιρό και στη 

βροχή. παρατήρηση 

Κατάσταση των αποβλήτων 

1. αντικείμενα, αξία, σκουπίδια/απόβλητα. παρατήρηση 
2. αποδοχή χρησιμοποιημένων ή μεταχειρισμένων τροφίμων. παρατήρηση 
3. σχέση με σκουπίδια, απόβλητα. εντυπώσεις & συνεντεύξεις 
4. κομποστοποίηση. δημιουργία 
5. συνήθειες λίπανσης, αντικείμενα, εργαλεία. παρατήρηση 
6. ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μείωση. έρευνα 
7. επιλεκτική στρωμνή 
8. εκστρατεία μηδενικών αποβλήτων. δημιουργία 

Άφιξη 

● Σημεία, συνήθειες. Εντυπώσεις 
● φέρτε τους αυτο-madecobags ως δώρο. δημιουργία 
● η αίσθηση της ΑΦΙΞΗΣ. εντυπώσεις 
● να χαθούν. εντυπώσεις 
● διαφορετικοί τύποι καταλυμάτων. παρατήρηση 

Αφηγήσεις ανθρώπων της φύσης 

1. πρόσωπα, και τη δομή των ανθρώπων - σχέση τους με τη φύση. εντυπώσεις & 
συνεντεύξεις 

2. μέθοδοι και συνήθειες για τη θεραπεία. έρευνα 
3. Τι πιστεύουν για την οικολογία; Συνεντεύξεις 
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4. Ποσοστό του σπιτικού μαγειρέματος έναντι των εστιατορίων. συνεντεύξεις 
5. αρχιτεκτονικές λύσεις με οικολογικό σκοπό - στο παρελθόν και σήμερα. παρατήρηση 
6. αρνητική και θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την οικολογία - στάση. 

συνεντεύξεις 
7. καλές πρακτικές των ανθρώπων που ζουν κοντά στη φύση. παρατήρηση 

Δομημένο περιβάλλον 

1. χωριό εναντίον πόλης. ( δείτε άνθρωποι - αφηγήσεις της φύσης) 
2. ύψος κτιρίων. εντύπωση 
3. κτίριο κατοικιών, γραφεία, καταστήματα - αναλογίες. παρατήρηση 
4. τι υλικά χρησιμοποιούν για κατασκευές. έρευνα 
5. επικράτηση των δρόμων ποδηλάτων. σύγκριση 

Μεταφορές στην Κοινότητα 

 

1. παιδική χαρά. παρατήρηση & σύγκριση 
2. αστική φύση. παρατήρηση 
3. οικοδομικά υλικά - δείτε: δομημένο περιβάλλον. έρευνα 
4. προστατευόμενα κτίρια. έρευνα 
5. το σύστημα των ήχων. (βλέπε άγρια ζωή)  
6. Κάνε μια «συνεργατική» βόλτα μια μέρα, στη συνέχεια, να το κάνουμε με άλλο 

τρόπο. δημιουργία 
7. πού μιλάει ο κόσμος; Στις δημόσιες πλατείες; Γιατί εκεί; εντυπώσεις 
8. άτομα που περπατούν με μικρά παιδιά/περπατώντας με μικρά παιδιά. παρατήρηση 

& σύγκριση 
9. οικολογικές λύσεις άγνωστες στην πατρίδα. έρευνα  
10. συζήτηση χρήσης αυτοκινήτου στις πόλεις. παρατήρηση & σύγκριση 
11. κόσμος των πάρκων. παρατήρηση & σύγκριση 
12. κατεβάσματα. παρατήρηση & σύγκριση 
13. ποικιλία ειδών σε διαφορετικά σημεία μιας πόλης. σύγκριση 
14. συγκέντρωση, προσβασιμότητα - χρόνος, ενέργεια. έρευνα 
15. το σπίτι ως οντότητα ζει στο περιβάλλον. παρατήρηση 
16. κανόνες σκύλου. παρατήρηση 
17. χώρες.σύγκριση 
18. σχέσεις κοινότητας-περιβάλλοντος. Συνεντεύξεις 
19. αναψυχή των πολιτών - περπάτημα, Nordic περπάτημα, pétanque). εντυπώσεις 
20. συνήθειες και προσαρμογή. έρευνα 
21. κήποι, τετράγωνα, γκαρσονιέρες, είδη σπιτιών. παρατήρηση & σύγκριση 

Άγρια ζωή 

1. βιοσύνθεση. Παρατηρούμενες διαφορές 
2. βιοποικιλότητα. έρευνα 
3. ηχητικό τοπίο. εντυπώσεις 
4. ζώα άγνωστα στην ίδια χώρα. έρευνα 
5. ζωολογικός κήπος. επίσκεψη 
6. αναλογία δασών, δασικών εκτάσεων. έρευνα 
7. οικοσύστημα. παρατήρηση 
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8. σύγκριση περιοχών.  σύγκριση 
9. τα ειδικά ζώα που χαρακτηρίζουν την περιοχή. έρευνα 
10. συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων. ποιο είναι το αγαπημένο σας κατοικίδιο; (δείτε 

αφηγήσεις της φύσης) 
11. εισήχθησαν ζώα και φυτά, τυχαία ταξιδιώτες. συνεντεύξεις 
12. χωροκατακτητικά είδη. έρευνα 
13. άλλες μορφές παθογόνων. έρευνα, συνεντεύξεις 

Πανίδα 

1. περιστέρια. παρατήρηση 
2. φωλιές. παρατήρηση 
3. πόσο χρησιμοποιούνται τα ζώα στους ανθρώπους (γύρω τους); εντυπώσεις 
4. συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων. εντυπώσεις 
5. οικόσιτα ζώα. παρατήρηση 
6. κάνουν τα ζώα βουτιές; παρατήρηση & σύγκριση 
7. περπάτημα με ένα γουρούνι. παρατήρηση & έρευνα 
8. κρύβεται, ανακαλύπτει τον τρόπο ζωής. έρευνα 
9. ανακάλυψη κίνησης. εντυπώσεις 
10. ζώα στην πόλη. εντυπώσεις 

Φλόρα 

1. ποσοστό των εισαγόμενων και τοπικών φρούτων. έρευνα & παρατήρηση 
2. πόσα βήματα υπάρχουν ανάμεσα σε 2 δέντρα; - μέση παρατήρηση 
3. σπίτια, κήποι, λουλούδια. εντυπώσεις 
4. δημοσκόπηση: πόσα είδη δέντρων γνωρίζουν οι ντόπιοι; - δείτε χωριό και πόλη 

Δίκτυα 

1. τα αστικά δίκτυα (τρόφιμα, κανάλι, μεταφορές). παρατήρηση 
2. τοπικές κοινότητες. συνεντεύξεις 
3. ανακαλύπτοντας δίκτυα, τριγυρνώντας.  συνεντεύξεις 
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Παράρτημα 3: Λογοτεχνία - Ταξιδεύοντας ως λογοτεχνικό μνημείο 
 

Στόχοι 

Όταν ταξιδεύετε σε μια συγκεκριμένη χώρα, καλό είναι να ρίξετε μια ματιά σε μια 

λογοτεχνική περίληψη σχετικά με τη λογοτεχνία της συγκεκριμένης χώρας. Σίγουρα θα 

συναντήσετε  κάποια παγκοσμίως γνωστά αριστουργήματα . Αν κάποιος ενδιαφέρεται για τη 

λογοτεχνία, μπορεί να προετοιμαστεί για το ταξίδι. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

μπορεί κανείς να ξεκινήσει συζητήσεις για να ενημερωθεί από τους ντόπιους για τους πιο 

ενδιαφέροντες ή πιο διάσημους συγγραφείς ή ποιητές. 

Θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να βρεθούν έργα για τη δημιουργία του κόσμου, ιστορίες 

και μυθολογία για αυτό το θέμα. Επίσης, θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη δραστηριότητα 

για να βρει ομοιότητες και διαφορές, ενώ συγκρίνει τη μυθολογία του επισκέπτη και τη χώρα 

μας. 

Το να είσαι ταξιδιώτης και αναγνώστης είναι μια κατάσταση ύπαρξης. Η εκμάθηση και η 

εξάσκηση του αυτοαναστοχασμού μπορεί να είναι ένας από τους στόχους που είναι εγγενώς 

συνδεδεμένοι με την εκμάθηση της λογοτεχνίας  των ανθρώπων. 

 

Ικανότητες 

Σε όλο αυτό το θέμα, μπορεί κανείς να αναπτύξει ικανότητες στους ακόλουθους τομείς: 

Κατανόηση κειμένων: ενώ διαβάζουμε αυτό έρχεται φυσικά. Στο ταξίδι πρέπει να 

κατανοήσει διαφορετικά κείμενα - διαφορετικά σε μήκος, σε θέμα, σε πολυπλοκότητα κλπ. 

Αυτό είναι αδύνατο να το χάσετε.  

Παραγωγή κειμένου: το ίδιο αναφέρεται στη γραφή. Από τη λήψη σημειώσεων μέχρι τη 

σύνταξη δοκιμίων, όλοι οι τύποι γραφής μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το έργο. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της συγγραφής , τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει κάποιος 

να αποδείξει τις ικανότητές του στην προβολή των σχετικών σημείων, ή να κάνει ένα σύντομο 

προσχέδιο. 

Γινόμαστε αναγνώστες: αν και η νέα γενιά τείνει να ξεχάσει το καθημερινό διάβασμα , με 

αυτό το έργο μπορούμε να δώσουμε ένα φυσικό πλαίσιο για την ανάγνωση. Γίνεται όλο και 

πιο σημαντικό να γνωρίσετε κάποια σημαντικά λογοτεχνικά έργα της χώρας που θα 

επισκεφθείτε. Βρίσκοντας καταστάσεις στη λογοτεχνία που δίνουν μια απάντηση στα 

προβλήματα του αναγνώστη, αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση με τους ήρωες ενός 

λογοτεχνικού κομματιού σίγουρα θα αναπτύξει την προσωπικότητά τους. Η συναισθηματική 

ανάπτυξη είναι η βάση της προσωπικής επιτυχίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

Κριτική σκέψη: τα ταξίδια θα κάνουν τον καθένα  να έχει κριτική σκέψη, αυτό είναι εγγενές 

στη δραστηριότητα. Πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και αυτό χρειάζεται αυτήν την 

αρμοδιότητα.  
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Σχηματίζοντας μια γνώμη: αν ο συμμετέχων θέλει πραγματικά να κάνει χρήση αυτού του 

έργου, αυτός / αυτή / αυτοί θα επιδιώξει  να πάρει  μέρος σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με 

τους ντόπιους, ενώ φυσικά αναπτύσσει αυτήν την ικανότητα. Η συλλογή και διατύπωση 

επιχειρημάτων και η κατανόηση όσων θέλουν να πουν οι άλλοι είναι μια σημαντική 

ικανότητα για τη δημιουργία καλών σχέσεων. Η εύρεση καλών ερωτήσεων είναι σημαντική 

αν ο ταξιδιώτης θέλει να αποκτήσει όλο και περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη χώρα και 

τους ανθρώπους που ζουν εκεί. 

Ψηφιακή ικανότητα: είναι αδύνατο να ξεφύγουμε από  αυτήν. Π.χ.: συλλογή πόρων, GPS, 

ασκήσεις γραφής ή ανάγνωσης (e-books) κ.λπ.  

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες προσεγγίσεις μαζί με παραδείγματα εννοιών, 

λέξεων-κλειδιών και ευρύτερων θεμάτων τα οποία χρησιμεύουν ως σημεία που προκαλούν 

τη σκέψη για τον χρήστη. Το παρόν τμήμα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις 

οποίες κάθε συμμετέχων (με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή) θα προσαρμόσει στις δικές 

του ανάγκες, σε συνέργεια  και  με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας. 

Ένα είδος θεωρητικού υπόβαθρου που βοηθά τον ταξιδιώτη να δημιουργήσει ένα 

εξατομικευμένο σχεδιασμό για το επόμενο ταξίδι. 

 

Περιεχόμενο 

Τρόποι μάθησης 

Ως προετοιμασία για ένα ταξίδι, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ψηφιακές ή παραδοσιακές 

εφημερίδες, λεξικά ή  διάφορα είδη τύπου, περιοδικά ή βίντεο. Αν ο ταξιδιώτης μιλάει τη 

γλώσσα της συγκεκριμένης χώρας, είναι επίσης μια καλή γλωσσική πρακτική. 

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, είναι δυνατές διάφορες μορφές μάθησης: ατομική εργασία, 

συνεργατικές μικρές ομάδες, παραδοσιακές ή ψηφιακές μορφές, αντανακλαστικές ή 

διαδραστικές μέθοδοι,  παιχνιδοποίηση/gamification, παιχνίδια (ψηφιακά ή παραδοσιακά), 

εξωσχολικές δραστηριότητες όπως η επίσκεψη σε ένα θέατρο ή μια έκθεση, βλέποντας, 

συγκρίνοντας και αναλύοντας ταινίες και κινηματογραφικές προσαρμογές. Η δημιουργική 

γραφή σε δεδομένες λέξεις-κλειδιά θα μπορούσε επίσης να είναι ένας καλός τρόπος 

ανταλλαγής εμπειριών. 

Μετά την επιστροφή στο σπίτι,  ή στο σχολείο, είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  η 

πρακτική κατάσταση, δραματικές τεχνικές ή να κάνει μια διάλεξη ή ένα ενημερωτικό δελτίο, 

ή ο ταξιδιώτης μπορεί να προετοιμάσει ένα κουίζ ή ένα κομμάτι της εργασίας για την τάξη ή 

για τους συμμαθητές. Η διοργάνωση μιας συζήτησης είναι επίσης μια μεγάλη μορφή 

σύγκρισης απόψεων. Άλλες δραστηριότητες: φτιάχνοντας PPTs ή Prezi ή Mindmap για τις 
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εμπειρίες που κάποιος είχε, επιμέλεια  ένας ιστολογίου  ή ένα δοκίμιο και κοινοποιώντας το 

με φίλους. 

 

Τα τόπος 

Το ταξίδι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης: οι περιπέτειες 
και οι άγνωστες χώρες φέρνουν νέα γνώση στον ταξιδιώτη. Οι λογοτεχνικές μορφές και οι 
ήρωες είναι υποδειγματικά για εμάς, έτσι το μοτίβο του ταξιδιού χρησιμοποιείται ευρέως 
από τους συγγραφείς για να εκπαιδεύσουν ηθικά τον αναγνώστη. Ως εκ τούτου, το κίνητρο 
είναι βαθιά ριζωμένο στη λογοτεχνία. Αυτά είναι μερικά από τα πιο κοινά: 
 

● ανάπτυξη του χαρακτήρα από τους συνανθρώπους, δίψα για γνώση, να γνωρίσουμε 
τις συνήθειες και τις στάσεις μας 

● η έννοια του τόπος: δρόμος, ζωή, μεταφορά του πεπρωμένου 

● οι τόποι του δρόμου, ταξίδι - αρχαίο αρχέτυπο  

● αρχίζω και τελειώνω. Πηγαίνω προς τα εκεί 

●  η σημασία του στο ενδιάμεσο (στάσεις) 

● παράκαμψη, επιλογή του δρόμου, μετάβαση από την άλλη πλευρά 

● στην πορεία: αντιπροσωπεύει το εσωτερικό - παρελθόν & μέλλον, πάνω & κάτω, πίσω 
& μπροστά 

● ταξίδι και αντανάκλαση 

● φυσικό και εσωτερικό ταξίδι 

● ο κόσμος ενός παιδιού και ενός ενήλικα - μεγαλώνοντας ως ταξίδι 
● το να είσαι ταξιδιώτης είναι μια κατάσταση ύπαρξης - θεωρείσαι οδοιπόρος αν 

παραμείνεις αποκομμένος; Εξωτερικός ή αναμειγμένος, εμπλεκόμενος 

 

Ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού;  

Θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφορα κίνητρα πίσω από την έναρξη ενός ταξιδιού. Εδώ θα 

δώσουμε μερικά από αυτά για να δείξουμε ότι όσο πιο πολύ άτομο - με επίκεντρο θέλουμε 

να είμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να γνωρίζουμε για τους εσωτερικούς πόρους του 

ταξιδιώτη. Συνιστάται να διευρύνετε αυτήν τη λίστα και να αναλογιστείτε τα στοιχεία. Θα μας 

βοηθήσει να βρούμε τον πραγματικό τύπο εργασίας που θέσαμε σε αυτό το θέμα.  

o αναζήτηση για ευτυχία 

o αναζήτηση του σκοπού της ζωής 

o το ταξίδι είναι μια διαδικασία μάθησης κατά την οποία κάποιος αφήνει στο άγνωστο 

που μπορεί να κρύψει τον κίνδυνο και μπορεί να κρατήσει απροσδόκητες στιγμές, 

αλλά στο τέλος της ημέρας, θα επιστρέψει με κάποιες αλλαγές στην 

προσωπικότητα. Ο χαρακτήρας ξεκινάει επειδή πρέπει να ολοκληρώσει κάποιο 

είδος αποστολής. Το άγνωστο είναι συχνά δελεαστικό καθώς μπορεί να ανακαλύψει 

νέα πράγματα από τον εαυτό του, μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα του για 

περιπέτεια. 
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o βρίσκομαι πίσω, βρίσκομαι πίσω 
o εκμάθηση του εαυτού μου και του κόσμου (αυτογνωσία και ευαισθητοποίηση των 

άλλων) 
 

Είδη 

Αν σκεφτούμε τον μεγάλο αριθμό ειδών που χρησιμοποιεί η λογοτεχνία, θα βρούμε πόσο 

συναρπαστικό είναι να βρούμε αυτά που είναι πιο κοντά στην καρδιά μας. Δεν χρειάζεται 

να υποφέρει, ο καθένας πρέπει να βρει αυτό που τους δίνει πραγματική χαρά, ενώ κάνει 

αυτό το έργο. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα των ειδών: 

● λαϊκό παραμύθι (3 γιοι φεύγουν από το σπίτι) 
● ταξιδεύοντας σε χώρες που δεν υπήρχαν ποτέ (Gulliver) 
● sci-fi 
● ταξιδιωτικό ημερολόγιο, ταξιδιωτικό ημερολόγιο εξερευνητών και κυνηγών 
● θεωρώντας την εξορία ένα είδος ταξιδιού 
● ταξιδιώτες από την  πολυθρόνα 
● ρύθμιση και απομνημόνευση 
● περιπλάνηση ,  
● μετεγκατάσταση 
● ιστορίες για την επιστροφή - τι αλλάζει βρίσκει ο ταξιδιώτης όταν επιστρέφει, πώς 

είναι ευπρόσδεκτος 
● ταξίδι στον χρόνο 
● σημειώσεις και περιγραφή των δωρεάν αναβάτες, hitch-πεζοπόρο 
● χάνομαι 
● Θα πάω σε ένα μέρος - Τι ξέρω τι δεν κάνουν οι ντόπιοι; Γιατί μπορώ να είμαι 

ενδιαφέρων; Τι μπορώ να πω για τον κόσμο μου στους ντόπιους; 
● El Camino, προσκύνημα 
● σπίτι /  αναζήτηση καταγωγή : Sándor Kőrösi Cosoma, Friar Julian, Ármin Vámbéry 

(μαθαίνουν τη γλώσσα, αφομοιώνονται στον πολιτισμό) 

 

Λογοτεχνικά έργα 

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν όλα τα παγκοσμίως διάσημα λογοτεχνικά έργα 

που καλύπτουν το θέμα του ταξιδιού, αλλά συλλέξαμε μερικά από αυτά. Πριν το ταξίδι, 

μπορεί κανείς να συμβουλευτεί μια εγκυκλοπαίδεια για τη συγκεκριμένη χώρα και να βρει 

τα πιο διάσημα έργα. Ο συμμετέχων στη συνέχεια μπορεί να ξεκινήσει το δικό του εσωτερικό 

ταξίδι με αυτά τα αντικείμενα. Θα είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να μιλήσουμε για τις 

εμπειρίες ανάγνωσης με τους ντόπιους οι οποίοι σίγουρα θα έχουν διαφορετικές απόψεις. 

Με λίγη ευαισθησία, μπορούμε να μας δώσουμε τη χαρά να βιώσουμε διαφορετικούς 

τρόπους να δούμε τον κόσμο. Αρχικά, παραθέτουμε εδώ μερικές από τις σημαντικότερες 

δημιουργίες του λογοτεχνικού κόσμου:  

 
● Οδύσσεια 

o Περνάει από την προσωπική ανάπτυξη. 
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o Ο Οδυσσέας έμαθε να εμπιστεύεται τις δικές του ιδιότητες αντί για τη 
δύναμη των θεών, έτσι οι αμέτρητες συμφορές τον προέτρεψαν να 
ξεπεράσει τα δικά του εμπόδια 

o δύο διαδρομές: Ο Οδυσσέας (γίνεται καλύτερος ηγέτης) και ο Τηλέμαχος 
(μεγαλώνει) 

● Divina Comedia - αναζητώντας τη ζωή 
● Candide 
● Το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου - Επιστολές: μετατροπή του Αποστόλου Παύλου - 

μετατροπή της Δαμασκού - στον τρόπο που ανακαλύπτει το σκοπό της ζωής του 
● Ρόμπινσον 
● Μποντλέρ: Ταξίδι 
● Αγκάθα Κρίστι: Απών την Άνοιξη 
● Γκιούλιβερ 

● Δον Κιχώτης 

● Βερν 

● Μάρλο Μόργκαν: Marlo Morgan: Mutant Message Down Under 

● Ian D Robinson: Πρέπει Να Πεθάνεις Μια Φορά 

● Ανακάλυψη του Βόρειου και Νότιου Πόλου 

● Πέρασμα Κένεθ Ρόμπερτς 

● Tit Alexejev: Το προσκύνημα - σταυροφορίες 

● Σαίξπηρ 

● David Grossman: Στο τέλος της γης - Ισραήλ.  
● Βιβλία του Τζέραλντ Ντάρελ 

● Άρθουρ Κλαρκ: Σειρά Οδύσσειας του Διαστήματος 

Δραστηριότητες 

Εκατοντάδες δραστηριότητες μπορούν να κατασκευαστούν για να μάθουν περισσότερα για 

τη λογοτεχνία μιας δεδομένης χώρας. Εδώ, θα βρείτε μερικές ιδέες που μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως έμπνευση και μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν σε οποιαδήποτε χώρα. Οι 

διοργανωτές μπορούν να βοηθήσουν τους νέους τους να βρουν τα κατάλληλα καθήκοντα.  

● Οδύσσεια 

- ας βάλουμε την ιστορία στη σημερινή εποχή (αυτό που του λείπει όσο 
περιπλανιέται, αυτό που πρέπει να συζητηθεί μαζί του, ώστε να 
καταλάβουμε τον κόσμο όταν επιστρέφει, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, 
τι δεν μπορεί να καταλάβει, πώς έχουν αλλάξει οι χάρτες) 

- Ποιους θα συναντούσε σήμερα; Ποια είναι τα ισοδύναμα του πειρασμού 
(σειρήνες), λωτοφάγοι; Να  δημιουργήσουν περισσότερα νησιά (τα οποία θα 
μπορούσαν να είναι μυθολογικά αυθεντικά) 

- epic για το ταξίδι μας - epic prop π.χ. «εδώ είμαι» (στο medias res), 
προσευχόμενος για τον άρχοντα του wi-fi, τι θα σκέφτονταν οι αρχαίοι 
Έλληνες θεοί για τη νόσο Covid 

- θεία παρέμβαση (τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια σήμερα;) εναντίον 
των ανθρώπινων προθέσεων 

- ήταν  επισκέπτες, δεν προσαρμόστηκαν στο μέρος όπου έφτασαν, ήταν 
παρατηρητές, δεν ανακατεύονται  
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● Τι θα συμβεί αν περάσω 1 ή 10 ή 100 ημέρες σε ένα μέρος; Τι διαφορές μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε; 

● πώς λειτουργούν και να αναπτύξουν το θέμα για smartphones τους - συνομιλίες, 
selfie, αναζήτηση πληροφοριών  - ιστολόγιο 

● Instagram, προφίλ Fb για ορισμένους χαρακτήρες - υπάρχουσα εφαρμογή (π.χ. 25 
selfies από το Βασίλειο της Ουγγαρίας) 

● δίνοντας συμβουλές σε ομάδες της fb → επισκεφτείτε τον τόπο X και Y - Οδύσσεια 
● κάνοντας μια συλλογή: αντικείμενα, μνήμες, φωτογραφίες, wifi κωδικούς 

πρόσβασης, QR-κωδικοί, χαλίκι, εισιτήριο σκάφους  
● Ή τραβάω φωτογραφίες ή είμαι εκεί. Πού είμαστε με το μυαλό μας; 
● ταξίδι ακολουθώντας τις μνήμες 
● εικόνα σε αντίθεση με την  γραφή - σχέδιο για να θυμάστε - διαφορετικοί τρόποι για 

να «αποθηκεύσετε μνήμες», πώς λειτουργούν (εξωτερική εμπειρία, εσωτερική 
εμπειρία, συναισθήματα) 

● περιπλάνηση, χαμένος, βλέπουμε πέρα από 
● πώς μπορώ να είμαι πραγματικά εκεί, να είναι μέρος του, π.χ. πώς η επιλογή μου 

ρούχα επηρεάζει αυτό (φορώντας τα ρούχα τους) 
● τουριστική πόλη εξωτερική και εσωτερική όψη 
● Πώς επιλέγεις τον προορισμό σου; (προσθήκη; λαχτάρας;) 
● κάνει μεγάλη προετοιμασία ή παίρνεις την  οδοντόβουρτσα σου και φεύγεις - 

διαφορές στις προσωπικότητες (MBTI) 
● Μπορείτε να ζήσετε εκεί μόνιμα; Γιατί ή γιατί όχι; 
● Κάθε άγνωστο μέρος είναι ένας πειρασμός 
● τα κορυφαία σημεία του σύμπαντος σε μια γραμμή μήκους 100 μέτρων και 15 

δισεκατομμυρίων ετών ιστορία (φανταστικό ταξίδι στον χρόνο) → προχωρούν κατά 
μήκος αυτής της γραμμής σιγά-σιγά. Πώς μοιάζει ο κόσμος πριν από το σχηματισμό 
του Ηλιακού Συστήματος; Με ευλάβεια, πηγαίνοντας σε ένα «ταξίδι» 1 ώρας με 
μικρά βήματα, με ήχο ενός διαλογιστικού, αυτοσχεδιασμού καταγραφέα στο 
παρασκήνιο, με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους (ένα μοναχικό ταξίδι) 

● χάρτης προσδοκιών - οι προσδοκίες μου από τον τόπο (τι είναι εγγενές, τι εισάγεται) 
● παρατηρούμε τι είναι βιολογικό σε αυτό το μέρος; Οι παραλληλισμοί με τη δική μας 

πόλη; 
Μια κλίμακα: διαφορετικά πρόσωπα θεωρούν διαφορετικά κομμάτια ως 
φυσικό μέρος της πόλης/του τόπου 

● αστική περιπετειώδης διαδρομή 
Επιτραπέζιο παιχνίδι – πίστα , 30 στάσεις, πεθαίνεις, βηματισμό, κάρτες 
τύχης, διαφορετικές καταστάσεις, που κερδίζει → κάνουν την έκδοση σας για 
την Οδύσσεια και / ή για το ταξίδι σας: απρόβλεπτες καταστάσεις, σημεία ή 
στιγμές αναταραχής - μοντελοποίηση. Αντί για θεϊκή παρέμβαση, τύχη 

● ντύνομαι ως  μάγισσα, αστυνομικός κλπ.. → και δείτε την πόλη μέσα από τα μάτια 
του / της 

● να χωρίσουν την πόλη μεταξύ τους με τρόπο που να βλέπουν διαφορετικές 

προοπτικές π.χ. έναν γιατρό -  ένα παλιό ιατρικό πανεπιστήμιο,  - τι βλέπει; 

● επιλέξτε ένα βιβλίο για τη χώρα ή την πόλη και διαβάστε το πριν ή κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού σας.  

● σε ποιο βαθμό θέλετε να εμπλακείτε; 

● δημιουργία προφίλ για (φανταστικούς) ταξιδιώτες μέσω κοινωνικών πλατφορμών 
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● να συμπεριλάβετε μια παράγραφο στο βιογραφικό σας σημείωμα σχετικά με το 

ταξίδι σας ή να τη χρησιμοποιήσετε ως στοιχείο  παρακίνησης για την  αίτηση θέσης 

εργασίας  

● βρείτε το πρώτο μυθιστόρημα 

● βρείτε τα πιο σημαντικά έργα για κάθε πολιτισμική εποχή, π.χ. αναγέννηση, 

ρομαντισμός κ.λπ. 

● βρείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία που επηρέασαν τη δεδομένη γλώσσα (λεξιλόγιο 

ουσιαστικά) 

● Ένα ψηφιακό παιχνίδι: Assassin’s creed (12 κεφάλαια). Υπάρχει επίσης ένα βιβλίο με 

το παιχνίδι 
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Παράρτημα 4: Γλώσσα 
 

Στόχοι 

Όταν κάποιος μπαίνει σε ένα γλωσσικό περιβάλλον διαφορετικό από το δικό του,  πετυχαίνει 

την ανάπτυξη της  πρώτη του ξένης γλώσσας. Οι ταξιδιώτες σίγουρα θα κάνουν το καλύτερο 

δυνατό για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. 

Πριν από το ταξίδι, καλό είναι να προετοιμαστείτε με μερικές γλωσσικές φράσεις. Οι 

ιστοσελίδες ψηφιακών γλωσσών θα βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι 

συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν και να εξασκήσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες για 

σιγουριά σε πραγματικές καταστάσεις.  

Μετά την επιστροφή στην πατρίδα, ένας προβληματισμός σχετικά με τη χρήση της γλώσσας 

θα βοηθήσει στην ενίσχυση της γνώσης που αποκτήθηκε πρόσφατα.  

Τα ταξίδια είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να ρίξετε μια ματιά στη χρήση της γλώσσας. Αν, 

πριν από το ταξίδι, οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα βρουν καλές πτυχές, ο χρόνος 

που αφιερώνεται σε μια διαφορετική χώρα μπορεί να τους δώσει βαθιές εμπειρίες για την 

τοπική γλώσσα ανεξάρτητα από το αν μιλούν ή όχι τη δεδομένη γλώσσα. Για παράδειγμα, 

μπορούν να έχουν πολύ καλές συζητήσεις με τους ντόπιους στα αγγλικά, αλλά μπορούν 

επίσης να είναι σίγουροι ότι οι κάτοικοι της χώρας θα λατρέψουν να μιλούν για τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν.  

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να βρεθούν τα σωστά ερωτήματα και πτυχές. Εδώ θα σας δώσουμε 

μερικές ιδέες, αλλά ο κατάλογος είναι ατελείωτος... 

● Η Αγία Γραφή είναι μια μεγάλη πηγή λογοτεχνικών έργων, αλλά και των καλών τεχνών 

● Θρύλοι, ιστορίες για τους αγίους της χώρας θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τον κόσμο. Οι προσαρμογές ταινιών 

εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο 

● Η μελέτη της δομής, της προέλευσης της γλώσσας μπορεί να διδάξει πολλά πράγματα 

για τη γλώσσα του συμμετέχοντα πάρα πολύ 

● Η γλώσσα και η σκέψη ή η ομιλία και η σκέψη είναι σε στενή σχέση. Μιλώντας με 

τους ανθρώπους με αυτό το θέμα στο μυαλό μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τους 

άλλους και εμάς 

● Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να προσπαθήσουν να κάνουν το ενδιαφέρον τους 

για τον κόσμο της γλώσσας, είναι μια φανταστική πρόκληση. Μάθετε για τους 

διαφορετικούς τύπους γλωσσών, π.χ. με τη βοήθεια βίντεο: π.χ. 

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8, ή 

http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-

lopez/ 

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
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Ικανότητες 

Η εκμάθηση και η εξάσκηση μιας γλώσσας αναπτύσσουν αρκετές ικανότητες. Παρακάτω, 

παραθέτουμε μια σειρά από καταστάσεις όπου κάποιος μπορεί να τις βελτιώσει στο πλαίσιο 

αυτού του έργου: 

Επικοινωνιακή ικανότητα: έκφραση σκέψεων και απόψεων, δημιουργία ερωτήσεων, 
κατανόηση των απόψεων άλλων ανθρώπων, δημιουργία ανθρώπινων συνδέσμων και 
άσκηση πολλών διαφορετικών μορφών κοινωνικών δεξιοτήτων.   

Ψηφιακή ικανότητα: για την προετοιμασία του ταξιδιού, τη λήψη των απαραίτητων 
πληροφοριών, και φυσικά, την ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσικής αλληλεπίδρασης. 

Ικανότητα σκέψης και νόησης: για την επίλυση προβλημάτων, την αλλαγή των γλωσσικών 
κωδικών, τη λήψη και χρήση πληροφοριών. 

Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική ικανότητα: για να μπεις σε επαφή με τους ανθρώπους, 
να γνωρίσεις νέους πολιτισμούς 

Ικανότητες στην πολιτιστική συνείδηση, τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση: για να 
ενημερώνεσαι καλύτερα για τον κόσμο και να αναπτύσσεται η ανοχή και η αποδοχή. 

Ικανότητες στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση: για συνεργασία, επίλυση 
προβλημάτων, επικοινωνία με ξένους που αναπτύσσει τον ταξιδιώτη στις δεξιότητες που 
χρειάζεται ως υπάλληλος. 

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το έγγραφο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες ερωτήσεις, έννοιες και εργασίες που όλες 

χρησιμεύουν ως παραδείγματα που προκαλούν σκέψη για τον χρήστη. Αυτά μερικές φορές 

διατυπώνονται ως ερωτήσεις, μερικές φορές ως λέξεις-κλειδιά ή ευρύτερα θέματα. Το παρόν 

τμήμα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις οποίες κάθε συμμετέχων (με τη 

βοήθεια ενός διαμεσολαβητή) θα προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, συμφέροντα και το 

εθνικό πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας. Ένα είδος θεωρητικού υπόβαθρου 

που βοηθά τον ταξιδιώτη να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχεδιασμό για το επόμενο 

ταξίδι. 

 

Περιεχόμενο 

Ερωτήσεις πριν από το ταξίδι 

● Το ταξίδι είναι υπέροχο πράγμα.  Συμφωνείτε με αυτό; Γιατί;  Ποιο είναι το κύριο 
μέσο μεταφοράς;   

● Πώς μπορείτε να ταξιδέψετε στην πατρίδα σας;  Πώς μπορείτε να 
ταξιδέψετε στο εξωτερικό;   
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Δραστηριότητες 

Εδώ ξεκινάμε μια ανταλλαγή ιδεών σχετικά με πιθανές εργασίες που μπορούν να γίνουν. 

Εύρεση περισσότερων... 

● βρείτε παραδείγματα αυτής της γλώσσας που δείχνουν τον τρόπο σκέψης των 

ντόπιων  

● βρείτε ενδιαφέρουσες λέξεις ή ενδιαφέροντα στοιχεία στη χρήση της γλώσσας. 

● βρείτε την προέλευση της δεδομένης γλώσσας, (οικογένεια λέξεων, προέλευση 

λέξεων, ) 

● να κάνετε έρευνα για τη δεδομένη γλώσσα (πόσοι άνθρωποι τη μιλούν; Πού είναι η 

επίσημη γλώσσα;  

● βρείτε τη διαφορά μεταξύ τυπικής και άτυπης χρήσης της γλώσσας. Πώς οι ντόπιοι 

κάνουν την ομιλία τους ευγενική;  

● συγκρίνετε τη γλώσσα σας με την γλώσσα της χώρας που επισκέπτεστε  από 

διαφορετικές  πτυχές , π.χ. του ήχου , του αριθμού των γραμμάτων  και των 

φωνηέντων   

● παρατηρήστε τοπικές μη λεκτικές συνήθειες επικοινωνίας (χειρονομίες, χρήση 

χεριών κατά την ομιλία, κλπ) 

● σημειώνουν ενδιαφέρουσες συμπεριφορές ή συνήθειες σε επίσημες και ανεπίσημες 

καταστάσεις, μορφές επαφής 

● παρακολουθήστε  διαφημίσεις  και σημειώστε ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά 

● ρωτήστε τους ανθρώπους για τις διαφορετικές διαλέκτους της γλώσσας 

● πραγματοποίηση παρατήρησης σχετικά με την προφορά 

● μάθετε τουλάχιστον 50 λέξεις πριν από το ταξίδι σας 

● γράψτε μια επιστολή παραπόνων  στον ξενώνα για την διαμονή σας 

● γράψτε ένα γράμμα για να κλείσετε ένα δωμάτιο σε έναν ξενώνα. Ζητήστε 

σημαντικές πληροφορίες 

● γράψτε μια φανταστική επιστολή σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο για τα πιθανά 

προγράμματα στον προορισμό σας  

 

Προετοιμασία για ένα ταξίδι στην αγγλική γλώσσα 

Πριν από το ταξίδι: θέσαμε εδώ μερικές κατηγορίες και εστιάζει ότι ένα ταξίδι σε μια 

αγγλόφωνη χώρα μπορεί να ξεκινήσει με. Παρόμοιες μπορούν να παραχθούν σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. 

Ενώ ταξιδεύετε: ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να είναι συνειδητοί! Για να ασκήσουν τη 

γλώσσα αν έχουν οποιαδήποτε γνώση, ή χρησιμοποιούν μια lingua franca (π.χ. αγγλικά) 

Αεροπορικώς   

● για κράτηση εκ των προτέρων   
● κάνοντας  check-in  
● στην έξοδο    
● εμφάνιση του διαβατηρίου σας   
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● Πάρε την κάρτα επιβίβασής σου, πήγαινε στο τελωνείο, δεν έχω τίποτα να 
δηλώσω.   

● πακέτο διακοπών (ημιδιατροφή/πλήρης διατροφή) μεμονωμένος ταξιδιωτικός 
πράκτορας/πρακτορείο διακοπών   

● πακετάρισμα/ ξεπακετάρισμα της βαλίτσας   
● έχετε ταξιδέψει ποτέ αεροπορικώς 
● λήψη μέσω προσαρμοσμένης εξέτασης 
● τελωνειακός υπάλληλος 
● Περιμένεις την πτήση σου στην αίθουσα αναχώρησης. 
● Ελέγξτε τον αριθμό της πύλης σας.   
● επιβίβαση στο αεροπλάνο   
● ακύρωση/καθυστέρηση πτήσης   
● εφαρμόστε τις ζώνες ασφαλείας   
● απογείωση/ προσγείωση   
● αεροπειρατεία  
● ναυτία   
● πιλοτήριο   
● διάδρομος αεροδρομίου   
● χειριστής, συγκυβερνήτης, αεροσυνοδός (αεροσυνοδός)   
● ανατάραξη 
● jetlag  
● περίμενε τις αποσκευές σου στο καρουσέλ   

Ταξιδεύοντας με τη θάλασσα   

● χαλαρώνω   
● έχετε ένα suntan   
● λιμάνι   
● νιπτήρας   
● σωσίβια λέμβος   
● είναι εποχική   
● βόλτα στο κατάστρωμα   
● να ναυαγήσει   
● τραχύ πέλαγος  
● για να επιβιβαστούν, να αποβιβαστούν από ένα πλοίο, να επιβιβαστούν   

Ταξιδεύοντας με τρένο 

● Ποιος είναι ο προορισμός σου;    
● Πού προτιμάτε να καθίσετε;   
● Πού αγοράζεις το εισιτήριο;   
● Πώς περνάς τον χρόνο σου ενώ ταξιδεύεις;   
● ρίξτε μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα και ελέγξτε την ώρα άφιξης ή την ώρα 

αναχώρησης 
● η αμαξοστοιχία αναχωρεί από την πλατφόρμα 4 
● θα σε δω στον σταθμό 
● έχουμε μια θέση σε ένα τμήμα καπνιστών / μη καπνιστών 
● υπάρχει μπουφές, κλινάμαξα ; 
● βάλτε τις αποσκευές σας πάνω από το κάθισμα σας  
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● αργό τρένο, ένα γρήγορο, γραμμή πόλης 
● μείωση κατά 50 τοις εκατό 
● εισιτήριο απλό ή με  επιστροφής   

 

Οχήματα   

● διώροφο λεωφορείο, λεωφορείο, πούλμαν, τραμ, τρόλεϊ, μετρό , 
αυτοκίνητο, ταξί, pick-up, μικρό λεωφορείο , φορτηγό, πούλμαν, τρένο, 

● διαδρομή λεωφορείου, γραμμές μετρό, οχηματαγωγό πλοίο, υπερωκεάνιο, 
δεξαμενόπλοιο, υποβρύχιο, βάρκα, πλοίο, αεροπλάνο 

● πηγαίνετε με το λεωφορείο, το τραμ...   
● πήγαινε με τα πόδια, περπάτα   
● πάρτε/ πιάστε/ χάσετε το λεωφορείο   
● βγείτε / βγείτε από το λεωφορείο   
● είσοδος/έξοδος από το αυτοκίνητο   
● Πρέπει ν' αλλάξω;   
● πληρώνω το κόμιστρο   
● λεωφορεία τρέχουν κάθε 10 λεπτά   
● αεροπορικώς 

 

Πρόσωπα   

● επιβάτης   
● οδηγός  
● επιθεωρητής   
● χειριστής   
● προαστιακός 
● ταξιδιώτης 

Τοποθεσίες   

● στάση λεωφορείων   
● σιδηροδρομικός σταθμός   
● πλατφόρμα   
● πιάτσα ταξί   
● πόρτα-πόρτα 
● χρονοδιάγραμμα, ώρες διαδρομών  
● στάθμευση 

Κατάλυμα   

● κοιμήσου στο ύπαιθρο σε υπνόσακο   
● στήσε  σκηνή σε κατασκήνωση   
● διαμονή σε ξενώνα νέων,  
● ξενώνας   
● κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο   
● bed and breakfast (B & B)   
● το δωμάτιο έχει θέα (στη θάλασσα) 
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● ένα δωμάτιο με θέα (είναι πιο ακριβό)   
   

Φράσεις, εκφράσεις   

● δημόσιες συγκοινωνίες   
● (κατά τη διάρκεια) της ώρας αιχμής   
● (Είμαι κολλημένος σε ένα) μποτιλιάρισμα   
● η έντονη κυκλοφορία προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση,   
● αγοράστε το εισιτήριο στο γραφείο εισιτηρίων, …. το εισιτήριο   
● εμφάνιση μηνιαίας /ετήσιας κάρτας   
● διατηρήστε το εισιτήριο  όσο ταξιδεύετε   
● Μου παίρνει 5 λεπτά για να... Πρέπει να κατεβώ στη δεύτερη στάση, οι 

δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι  
● τα οχήματα έχουν υπεράριθμους επιβάτες, οι επιβάτες είναι επιθετικοί και 

αγενείς   
● οι τιμές ανεβαίνουν   
● κολλάτε σε μποτιλιάρισμα, τα λεωφορεία δεν έρχονται συχνά    
● πρέπει να σταματήσετε στα φανάρια, υπάρχει ένα όριο ταχύτητας εδώ   
● πάρτε μια μέρα άδεια 
● πηγένω σε διακοπές 
● (κατά τη διάρκεια της) τουριστικής περιόδου αιχμής, (κατά την) περίοδο 

εκτός αιχμής   
● (καλοκαίρι) θέρετρο / προορισμός, τουριστικό αξιοθέατο 
● έχουν μια ήρεμη / ενεργή / πολιτιστική / πεζοπορία /   περιπετειώδης  διακοπές   
● ξαπλωμένος στον ήλιο/ ηλιοθεραπεία   
● κάνω ηλιοθεραπεία  
● πήγαινε στην παραλία   
● waterski, κολύμπι, ιστιοπλοΐα   
● πηγαίνετε αξιοθέατα και να τραβήξετε φωτογραφίες   
● δείτε τα αξιοθέατα και τα σημαντικά σημεία της πόλης   
● πήγαινε για πεζοπορία   
● βγες έξω και ζήσε κοινωνική ζωή 

Αγγλική γλώσσα πρακτική -δραστηριότητες 

● Δημιουργήστε μια λίστα με 10 προτάσεις (πριν από το ταξίδι σας) - παρόμοιες με 
την παρακάτω - και χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις. 

1. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. 
2. ΧΥ μιλώντας. Μπορώ να μιλήσω στον ΧΥ; Ευχαριστώ που με πήρες 
3. Μπράβο! Είναι καλή ιδέα. 
4. Μπορείτε να με καταλάβετε; Είναι ξεκάθαρο; Συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό; 
5. Συνολικά... Για να συνοψίσω... Εν συντομία...) 
6. Χάρηκα που τα είπαμε.) 
7. Θα με βοηθήσεις; Σίγουρα, κανένα πρόβλημα. Όχι τώρα, λυπάμαι, είμαι 

απασχολημένος.) 
8. Να σου φέρω κάτι από το μαγαζί; Θα σας βοηθήσω με τη δουλειά σας. Ευχαριστώ, 

ακούγεται υπέροχο. 
9. Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο.) 
10. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σου; Φυσικά, συνέχισε. Σε πειράζει αν... 
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● Ελέγξτε την παρακάτω λίστα με τις γλωσσικές λειτουργίες και ελέγξτε τις 

φράσεις που θυμάστε να έχετε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
σας.  

o εισαγωγή 

o χρήση του τηλεφώνου 

o σύνταξη επιστολών και χρήση στοιχείων γλώσσας  

o έμφαση σε κάτι 

o συνοψίζοντας τη σκέψη 

o ολοκλήρωση συνομιλίας 

o δήλωση ή σύνταξη καταγγελίας 

o αιτιολόγηση, συζήτηση 

o απομνημόνευση ή παράλειψη 

o έκφραση του 

▪ θαυμασμός 

▪ κατανόηση (ή όχι) 

▪ συναισθήματα όπως ανησυχία, ευτυχία, απογοήτευση, θυμό κλπ 

▪ αμφιβολία, υπόθεση 

▪ ενδιαφέρον 

o ζητώντας 

▪ επανάληψη 

▪ επεξήγηση 

▪ βοήθεια (και προσφορά) 

▪ δικαίωμα 

 
● χρησιμοποιήστε τους χρόνους:  

o πες τρεις ιστορίες για το παρελθόν  
o πες στο συνεργάτη σου τρία σχέδια 
o αντανακλούν τρεις δράσεις που μόλις συμβαίνουν 
o χρησιμοποιήστε 10 χρόνους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. 

 

Ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείτε 

● Συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας περιήγησης 
(πακέτο εκδρομής) 
▪ πλεονεκτήματα  

o οργανώστε οτιδήποτε εκτός από την βαλίτσα  
o γνωρίστε νέους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των διακοπών 
o υπάρχουν εκπαιδευμένοι οδηγοί που σας δείχνουν τα 

αξιοθέατα 
o ασφαλές 
o μην ανησυχείτε 
o απλά πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο και επιλέξτε τις διακοπές 

που σας αρέσουν 
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o all-inclusive τιμή (διαμονή, ταξίδια, ασφάλιση, προγράμματα) 
▪ μειονεκτήματα 

o ακριβό 
o ελευθερία 
o μπορεί να είναι βαρετό,  δεν έχεις με ποιον να μιλήσεις 
o κάποιοι ξεναγοί δεν είναι φιλικοί και αρκετά εκπαιδευμένοι 
o μερικοί συμμετέχοντες  στην ομάδα του ταξιδιού είναι ενοχλητικοί 
o αν κάτι πάει στραβά είναι δική σου ευθύνη 

● Πώς ετοιμάζεσαι για τις διακοπές σου;    
o σχεδιασμός,  
o εύρεση πληροφοριών και, στη συνέχεια, οργάνωση    
o αγοράζοντας πράγματα,  
o φτιάχνω την βαλίτσα   
o έγγραφα 
o διαμονή 

● Γιατί νομίζεις ότι οι διακοπές είναι σημαντικές στη ζωή των ανθρώπων;   
o αγχωτική ζωή γεμάτη ανησυχίες   
o δεν υπάρχει χρόνος για την οικογένεια   
o βαρετές καθημερινές μέρες  

● Ποια είναι η γνώμη σας για τις ουγγρικές / βρετανικές / ιταλικές κ.λπ. 
οδηγικές συνήθειες;   

● Εσύ και η οικογένειά σου έχετε αυτοκίνητο;   Αν ναι, τι είδους; Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε αν;  Για ποιο πράγμα; 

● Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μετακινήσεων με 
τις δημόσιες συγκοινωνίες σε σύγκριση με τα ταξίδια με το αυτοκίνητο;   

o Ποιο είναι φθηνότερο;   
o  Που είναι πιο βολικό;   
o  Ποια είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον;   Ποια προτιμάτε; Γιατί;   

● Τι είδους κανόνες υπάρχουν αν μπεις σε ένα όχημα;   
o Τι πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις σε ένα όχημα;  
o  Ποια είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις;   

● Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το επίπεδο των δημόσιων 
μεταφορών;   

o συχνότητα   
o  ταχύτητα   
o  άνεση   
o  καθαριότητα   
o  αριθμός επιβατών   
o (Τα οχήματα θα πρέπει να είναι... Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσες 

πολλές...)  
● Πες μου για τις καλύτερες διακοπές που είχες ποτέ 

o πού;   
o με ποιον;   
o για πόσο καιρό;   
o διαμονή;   
o προγράμματα;   
o κάτι δυσάρεστο;   

● Σχεδιάστε τις ιδανικές διακοπές σας 
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● Πώς θα ταξιδέψεις στον προορισμό σου; Συγκρίνετε τα ταξίδια με αεροπλάνο / 
τρένο / αυτοκίνητο;   

● Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ταξιδιού   
● Πού θα πήγαινες;   

 

Σύνδεσμοι 

● https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8  

● http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-

lopez/ 
  

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
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Παράρτημα 5: Μαθηματικά 

 

Στόχοι 

Τα μαθηματικά έχουν διαφορετικά πρόσωπα: είναι μια πολιτισμική κληρονομιά, είναι ένας 

τρόπος σκέψης, μπορεί να είναι η πηγή της χαράς της σκέψης: μια ανακάλυψη της τάξης, 

είναι μια επιστήμη που λέγεται ότι είναι η βάση όλων των επιστημών. Όταν φεύγουμε από 

το σχολείο, είμαστε ελεύθεροι να σκεφτόμαστε τα μαθηματικά ως ένα μέσο για την επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αγαπούσαμε ή μισούσαμε τα 

μαθηματικά στο σχολείο. Στην πρώτη περίπτωση, ας το απολαύσουμε και πάλι, στη δεύτερη, 

ας αρχίσουμε να το απολαμβάνουμε. Πώς;  

Το πρώτο πράγμα είναι να μάθουν τα διάφορα είδη σκέψης: αναλογική , ευρετική, 

προσεγγιστική, αξιωματική, κλπ. Στη συνέχεια, βρίσκοντας τη σωστή μέθοδο για να 

χρησιμοποιήσετε: αριθμητική, αλγεβρική, γεωμετρική, στατιστική, κατασκευή μοντέλων, 

κλπ. Κάθε φορά που ένα άτομο χρησιμοποιεί κάποια Μαθηματικά, η αφηρημένη σκέψη του 

ατόμου αναπτύσσεται. Μερικές φορές μπορεί κανείς να μην έχει επίγνωση της χρήσης των 

μαθηματικών του γνώσεων, αλλά αυτό συμβαίνει στο παρασκήνιο, π.χ. όταν υπάρχουν 

κάποια δεδομένα και παίρνουμε αποφάσεις μέσω της ανάλυσής τους, ή όταν ακούμε κάποια 

νέα στην τηλεόραση και πρέπει να σκεφτούμε τη σημασία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις - 

στη γλώσσα των μαθηματικών - αναλύουμε όλοι τα μαθηματικά δεδομένα.  

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί δημιουργικότητα και συνδυαστικές δεξιότητες. Φράσεις 

σκέψεων, συζήτηση προβλημάτων, την εξεύρεση διαφορετικών λύσεων για το ίδιο 

πρόβλημα και τη χρήση της ενσυναίσθησης για να δούμε πώς οι άλλοι σκέφτονται μπορεί να 

είναι όλα μέρος του. Όταν πακετάρεις για τα ταξίδια, και  προσπαθείς να μην βάλεις στην 

βαλίτσα σου  πάνω από 20 κιλά όπως ορίζουν οι εταιρείες – είναι  Μαθηματικά. 

Ενθαρρύνουμε τον χρήστη να βρει παραδείγματα, ευκαιρίες και να ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ όλα αυτά, 

χρησιμοποιώντας μαθηματικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.   

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Στη συνέχεια, θα απαριθμήσουμε τις κρίσιμες μαθηματικές ικανότητες που μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως βάση, σημεία εκκίνησης για τον χρήστη να σκεφτεί και να δημιουργήσει 

ασκήσεις πραγματικής ζωής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ταξιδιού. Για περισσότερες  

εμπνεύσεις  παραδείγματα παρατίθενται στις Δραστηριότητες. 

 

Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων) 

 

1) μετατροπή  

- νομίσματα 
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- διαφορές μεταξύ των μονάδων σας και των τοπικών μετρήσεων, π.χ. μίλια 

και χιλιόμετρα, φόρεμα και το μέγεθος του παπουτσιού 

2) ικανότητα κρίσης, αριθμητικές δεξιότητες, εκτίμηση 

- σύγκριση χρόνου ταξιδιού 

- κατάρτιση και σύγκριση προϋπολογισμών, σχεδίων προϋπολογισμού 

3) συμπέρασμα σχετικά με την πιθανότητα, ζύγιση 

- ζύγιση κατά τη συσκευασία, τι χρειάζεται, τι δεν είναι 

- εκτίμηση των πιθανοτήτων κατά το σχεδιασμό, π.χ. του χρόνου αλλαγής 

αμαξοστοιχιών, αεροπλάνων, των πιθανοτήτων να προλάβουμε το μέσο 

μεταφοράς 

4) εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποσότητα 

- ψωνίζοντας για ένα ή δύο ή τρία άτομα κ.λπ. 

- πόσο χρόνο χρειάζεται για μια συγκεκριμένη εργασία  

5) δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα να σχεδιάσετε την επίλυση ενός 

προβλήματος – ουσιαστικό και  αναλυτικό 

- πίνακες ώρας, χρονοδιαγράμματα 

- πληροφορίες για την σύλληψη  για το σχεδιασμό μιας εκδρομής 

- κατανόηση των εξόδων ταξιδιού και  εξόδων εισόδου, των μειώσεων, του 

προγραμματισμού του προϋπολογισμού 

- αναγνώριση και κατανόηση των τοπικών κανόνων  

6) δυνατότητα διάταξης και δόμησης 

- καθορισμός κατασκευής, ταξινόμηση π.χ. υποχρεωτικές και προαιρετικές 

δραστηριότητες 

- ορισμός 

- εκχώρηση 

- παραγγελία  

- ιεραρχική κατάταξη, προτεραιότητα π.χ. ό,τι χρειάζεται για να ληφθεί αυτό 

που δεν είναι 

- ανάλυση πηγών: αυθεντικά δεδομένα ή κουτσομπολιά; γεγονός ή γνώμη;  

 

7) συμπερασματικός συλλογισμός = αρχίζει με μια γενική πρόταση ή υπόθεση, και 

εξετάζει τις δυνατότητες για να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο, λογικό συμπέρασμα  

- σύνδεση 

- επιλογή 

- αντιστοίχιση 

- προοδευτικό συμπέρασμα 

- αναδρομικό συμπέρασμα 

- επιλεκτικό συμπέρασμα 

- εξαγωγή αλυσίδας 

- ποσοδείκτες 

 

8) επαγωγική συλλογιστική = ένα σώμα παρατηρήσεων συντίθεται για να καταλήξει σε 

μια γενική αρχή. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principle
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- εξαίρεση 

- κωδικοποίηση 

- κατασκευή αναλογιών 

- ακολουθιακή διαχείριση 

 

9) συνδυαστική ικανότητα 

- μετάθεση 

- παραλλαγή 

- συνδυασμός 

- κατασκευή πλήρους υποσυνόλου 

- Καρτεσιανή σκέψη 
 

Δραστηριότητες 

Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε κάποιες πραγματικές εργασίες 

για να δείξουμε ότι τα Μαθηματικά είναι ένα μέρος της ζωής μας αν κάνουμε μια 

προσπάθεια να δούμε τα γεγονότα ως μαθηματικά προβλήματα. Η λίστα είναι ατελείωτη. Ο 

καλύτερος τρόπος είναι να βρείτε παραδείγματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

Κατά την επιστροφή στο σπίτι, μπορεί κανείς να συζητήσει τα αποτελέσματα με τους 

συντρόφους, ή τους φίλους. 

● δημιουργία χάρτη των διαφορετικών μονάδων μέτρησης 

● αν ενδιαφέρεστε φτιάξτε έναν χάρτη όπου μπορείτε να βρείτε ποιες χώρες 

χρησιμοποιούν διαφορετικές μετρήσεις 

● έρευνα για την προέλευση του τοπικού νομίσματος 
● να κάνετε οικονομικό σχεδιασμό και να δείτε πόσο καλά μαντέψατε π.χ. τις τιμές 
● κάντε ένα πρότυπο οικονομικού σχεδιασμού που μπορείτε πάντα να 

χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών / αναζήτηση πρότυπα στο 
διαδίκτυο 

● συγκρίνετε τον χρόνο που χρειάζεστε για να φτάσετε από το Α στο Β με διαφορετικά 
μέσα μεταφοράς 

● να κάνει έναν εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να δούμε στη συνέχεια αν ήταν 
εντάξει ή όχι 

● ζυγίζω το πακέτο σας 
● κάντε  εικασίες: πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για μια συγκεκριμένη εργασία, και να 

κάνετε σημειώσεις για να δείτε αν υπάρχει κάποια πρόοδος με την πάροδο του 
χρόνου 

● δοκιμάστε να παραθέσετε τους τοπικούς κανόνες και τα αποτελέσματά τους στη 
ζωή σας 

● βρείτε κάποια επιχειρήματα και αποδείξεις για να υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε 
ένα αμφισβητήσιμο ζήτημα 

● ενώ μιλάτε με τους ντόπιους, προσπαθήστε να ξεκινήσετε συζητήσεις και να δώσετε 
προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διαφωνείτε. Κάντε σημειώσεις. 

● τραβήξτε φωτογραφίες κατά το πακετάρισμα: σίγουρα θα φτιάξετε  σωρούς για να 
ταξινομήσετε τα πράγματά σας 
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● βρείτε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις όπου συναντήσετε κλάσματα σε καθημερινές 
καταστάσεις (π.χ. διαίρεση πίτσας) 

● συλλογή στατιστικών στοιχείων σε κανένα από τα επιλεγμένα θέματα 
● μετρήστε τον μέσο όρο ενός πράγματος τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας 
● εύρεση παραδειγμάτων αναλογικότητας π.χ. δημιουργία γραφήματος 
● εύρεση παραδείγματος συμμετρίας στη φύση 
● κάντε μια έρευνα για το πώς ο αριθμός του πληθυσμού της δεδομένης χώρας έχει 

αλλάξει τον τελευταίο αιώνα 
● ενώ παίζετε μερικά παιχνίδια ζυγίζουν τις πιθανότητές σας 
● κάντε συνειδητή προσπάθεια να σημειώσετε τουλάχιστον δέκα φορές όταν 

χρησιμοποιήσατε τις αριθμητικές σας ικανότητες 
● βρείτε τουλάχιστον τρία περιοδικά επαναλαμβανόμενα φαινόμενα 
● προσπαθήστε να διατυπώσετε ένα πρόβλημα στη γλώσσα των μαθηματικών (δεν 

είναι εύκολο!) τρεις φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας 
● αναγνωρίστε και σημειώστε όταν συναντήσετε αυτές τις έννοιες: δάνειο, πίστωση, 

εμπιστοσύνη, επιτόκιο, ποσοστό 
● πρόβλεψη αποστάσεων και ποσότητας 
● μελέτη και να κάνει σημειώσεις για την αναφορά του καιρού, εκτίμηση 
● σκεφτείτε τις πράξεις ως μαθηματικά προβλήματα: συμβαίνει σίγουρα, μάλλον, 

τυχαία. Εύρεση παραδειγμάτων 
● παίξτε Μαθηματικά παιχνίδια π.χ.. κάνει δύο αληθινές και μία ψευδής καταφατική 

πρόταση για το ταξίδι σας 
● βρείτε δύο παρουσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καμπύλη Gauss 
● Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον 5 φορές κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας. Κάντε σημειώσεις. 
● βρείτε τρία παραδείγματα όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαθηματικά σε 

καθημερινές καταστάσεις 
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Προσάρτημα 6: Ιστορία 

 

Στόχοι 

Ενώ ταξιδεύει σε άλλες χώρες, ο ταξιδιώτης θα συναντήσει προφανώς τις διαφορετικές 

πτυχές της χώρας που επισκέπτεται. Πριν από το ταξίδι μπορεί κανείς να μελετήσει την 

ιστορία της χώρας και μόλις φτάσει εκεί, θα δώσει μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής των 

ντόπιων. Την ίδια στιγμή, συζητώντας τι οι κάτοικοι θεωρούν τις μεγάλες στιγμές της δικής 

τους ιστορίας μπορούν να διευρύνουν τη γνώση και την κατανόηση του ταξιδιώτη. Με αυτό, 

θα κοιτάξει κανείς την ιστορία της ίδιας της χώρας με ανανεωμένα μάτια. 

Η ιστορία μας βοηθάει να καταλάβουμε τα τωρινά γεγονότα. Η συνάντηση με τους 

διαφορετικούς τρόπους που βλέπουν οι χώρες τον κόσμο μας κάνει να αναθεωρήσουμε και 

τη δική μας πρακτική. Ένα παράδειγμα: αν κάποιος από την Ουγγαρία βλέπει το γεγονός ότι 

οι Ούγγροι που ζουν εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην 

εθνική γιορτή από εκείνους που ζουν στη μητέρα χώρα, αυτό μπορεί να τους κάνει να δουν 

το δεδομένο ιστορικό γεγονός με διαφορετικά μάτια.  

Ικανότητες 

Μαθησιακές ικανότητες: πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους πόρους: μαθαίνοντας ποιο 

κείμενο είναι το καλύτερο αναπτύσσει κρίσιμες δεξιότητες. Επίσης, κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών μπορεί κανείς να μάθει πώς να διακρίνει τα σημαντικά και όχι σημαντικά 

στοιχεία.  

Επικοινωνιακές αρμοδιότητες: η συζήτηση ιστορικών ή υπαρχόντων πολιτικών, κοινωνικών 

ζητημάτων είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και απολαυστικούς τρόπους για να 

δούμε πώς σκέφτονται οι ντόπιοι για τον κόσμο. Φυσικά, καλό είναι να έχετε τις πιο 

σημαντικές γνώσεις πριν από το ταξίδι, όσο περισσότερο κάποιος γνωρίζει εκ των προτέρων, 

τόσο πιο πολλές και πιο σχετικές ερωτήσεις μπορεί να έχουν για να ξεκινήσετε μια συζήτηση.  

Ψηφιακές ικανότητες: Φυσικά, πριν από το ταξίδι, μπορεί κανείς να πάρει τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες μέσω της έρευνας στο Διαδίκτυο. Αρχεία και πραγματικά βίντεο, ηχογραφήσεις 

μπορεί να κάνει αυτήν την έρευνα ακόμη πιο διασκεδαστική. Ακολουθώντας τα τρέχοντα ή 

τα παρόντα γεγονότα βοηθάμε επίσης στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου μας.  

Ικανότητα σκέψης: η επίλυση προβλημάτων, η εξήγηση των ιστορικών γεγονότων, η 

κατανόηση της πολυπλοκότητας ή η εύρεση των κυριότερων σημείων ενός γεγονότος θα 

διδάξουν πολλά για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Χρειάζεται μία για να φτάσει 

κανείς στον κόσμο των προσωπικών ικανοτήτων. 

Ενδο- και διαπροσωπικές ικανότητες: η κατανόηση της ιστορίας βοηθά στην ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης, εμπιστοσύνης και αντιστοιχίας επίσης. Ακολουθώντας διαφορετικές 

σκέψεις, διαφορετικές πτυχές, κάποιος θα γίνει πιο ανεκτικός. Η ζωή είναι περίπλοκη, κι 

εμείς οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, οπότε για να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας σε αυτόν 
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τον κόσμο πρέπει να κατανοήσουμε τις απόψεις των άλλων. Με τη γνώση αυτών των 

διαφορών, μπορεί κανείς να βρει σημεία αναφοράς και μοντέλα για τη ζωή του.  

Ικανότητες της δημιουργικότητας και της συνειδητής αυτο-έκφρασης: τα περισσότερα 

ιστορικά γεγονότα και συσχετισμούς κάποιος ξέρει, η περισσότερη αυτοπεποίθηση θα 

αναπτυχθεί μέσα στο άτομο για να εισέλθουν σε ουσιαστικές συζητήσεις. Η έκφραση της 

γνώμης κάποιου και η προσεκτική ακρόαση των άλλων θα μας διδάξουν να βλέπουμε τον 

κόσμο στην πολυπλοκότητά του και επιτρέπει την εξαγωγή λιγότερο βιαστικών και 

μονόπλευρων συμπερασμάτων. Λίγο-λίγο κάποιος θα μάθει να μαθαίνει μαζί με την 

ασάφεια.  

Ικανότητες της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων: μεγαλύτερη ανοχή και 

κατανόηση της αποδοχής των φύλων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας του 

ταξιδιώτη που είναι τα βασικά στοιχεία  της ανάληψης εργασίας και του να γίνει ένας καλός 

υπάλληλος.    

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες προσεγγίσεις μαζί με παραδείγματα εννοιών, 

λέξεων-κλειδιών και ευρύτερων θεμάτων τα οποία χρησιμεύουν ως σημεία που προκαλούν 

τη σκέψη για τον χρήστη. Το παρόν τμήμα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις 

οποίες κάθε συμμετέχων (με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή) θα προσαρμόσει στις δικές 

του ανάγκες, συμφέροντα και το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας.  

Περιεχόμενο 

Ιστορικό μετανάστευσης 
Η μετανάστευση ομάδων ανθρώπων και ατόμων έχει διαμορφώσει το παρελθόν μας και έχει 

πολύ άμεση επίπτωση στο παρόν μας, το ποιοι είμαστε τώρα και πώς υπάρχουμε στις 

κοινωνίες μας. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου που είναι δομημένο γύρω από την ιδέα της 

μετακίνησης, η εξέταση της ιστορίας από αυτήν την οπτική γίνεται πολύ επίκαιρη και 

προσωπική! για τον ταξιδιώτη. 

 

Σημαντικά ταξίδια στην παγκόσμια ιστορία 

 

○ η μετανάστευση του προϊστορικού ανθρώπου από την Αφρική στην Ευρασία 

και στην Αμερική 

○ μετανάστευση κατά την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

○ (Μογγολική) εισβολή 

○ κίνημα Τούρκων και Ρομά 

○ μετανάστευση στη σύγχρονη ιστορία  

■ Ανακάλυψη της Αμερικής 

■ Ανακάλυψη της Αυστραλίας 

■ Κατάκτηση των βόρειων και νότιων πόλων 

■ Κλιματική μετανάστευση 
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Πολιτική, οικονομική και εκπαιδευτική μετανάστευση 

 
○ εξορία του Ναπολέοντα 

○ Εξόριστη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας  

○ μαθητευόμενοι αρτοποιοί 

○ peregrine φοιτητές (που προέρχεται από άλλη γη, ager = γη, pregri = 

αλλοδαπός) π.χ. Szenczi Molnár Albert 

○ πολιτισμός, ζωντανός, προφανής αφομοίωση, avatar που τους βοήθησε να 

επιβιώσουν σε κάθε ήπειρο 

○ Η αλληλεπίδραση των πολιτισμών των εθνοτικών ομάδων σε όλη την 

ιστορία 

 

Μέρη για να επισκεφτείτε, να μην χάσετε 
Παρακάτω, συγκεντρώσαμε πολλά μέρη που έχουν κάποια σχέση με την κίνηση, καθώς και 

μερικά παραδείγματα ταξιδιωτικών προορισμών που είναι πολύ αγαπημένοι για εμάς. Οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν την προσωπική τους συλλογή από 

περιοχές, πόλεις που θα έβαζαν στη λίστα τους «να μην χαθούν» - θα ήταν ενδιαφέρον να το 

κάνουν τόσο πριν όσο και μετά την ταξιδιωτική εμπειρία. 

 

● Βιτεμβέργη, Χαϊδελβέργη - πύλη, οι προτεστάντες πηγαίνουν εκεί για μελέτες 

γύρω στο 1600 για 2-3 χρόνια,  

● San Gimignano (Ιταλία, κοντά στη Φλωρεντία) -κατά το Μεσαίωνα και την 

Αναγεννησιακή εποχή, ήταν ένα σημείο στάσης για τους Καθολικούς 

προσκυνητές (οικογένεια Medici, μεσαιωνική αστική δομή, πύργους 

● Φλωρεντία - Αναγέννηση 

● Σαντορίνη 

● Μετεωρίτες 

● Κορσική, Έλβα (εξορία του Ναπολέοντα) 

● προσωπική συλλογή 

 

Συνδετικοί τόποι με τη λογοτεχνία και τα ιστορικά γεγονότα 
Θα θέλαμε να προτείνουμε μια άποψη σύμφωνα με την οποία η λογοτεχνία και η ιστορία 

αντιμετωπίζονται από κοινού και οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν και στις δύο 

πτυχές ταυτόχρονα. Βιβλία που μιλούν για την ταξιδιωτική εμπειρία ενός ατόμου (δείτε 

περισσότερα παραδείγματα στο Παράρτημα 3 - Λογοτεχνία), ποιήματα που γράφτηκαν κατά 

τη διάρκεια μιας σημαντικής ιστορικής εποχής σε σχέση με την πόλη/περιοχή/χώρα 

επίσκεψης.  

 

● Συλλέγοντας παραδείγματα για πραγματικό χωρικό ταξίδι επίσης στον χρόνο 

○ Μάρλο Μόργκαν: Μεταλλαγμένο Μήνυμα Κάτω 

○ Αλέχο Καρπεντιέ: Los pasos perdidos 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim
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Ειδικές προκλήσεις - ιστορία των τεχνών 

Αρχιτεκτονικά λείψανα, απομεινάρια, ιστορία της τέχνης - σε χρονολογική 

σειρά  

 

● συλλογή διάσημων μνημείων ιστορίας της τέχνης (π.χ. τοιχογραφίες) 

● αρχιτεκτονική: μια τεχνολογία αναδύεται από μια άλλη (τις προηγούμενες). Αυτό 

θα μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό θα μπορούσαμε να γεφυρώσουμε π.χ. τη 

Φλωρεντία - τους τεχνολογικούς χώρους → ήθελαν να κατασκευάσουν όλο και 

περισσότερα γιγαντιαία μνημεία - μόνο τα μισά παρέμειναν: ο θόλος 

κατέρρευσε, μεταφέρθηκε αριστερά από αυτό  

● Beauvais, ο «τολμηρότερος» γοτθικός καθεδρικός ναός - ήθελαν ένα κλίτος 

ύψους 48 μέτρων, αλλά δεν λειτούργησε, δεν θα μπορούσαν να το γεφυρώσουν 

- θα ήταν το υψηλότερο. Το έχτισαν στο έδαφος, τεράστια ρωγμή, δεν βλέπουν 

την κατασκευή καθώς δεν υπάρχει κάποιο προσχέδιο. 

 

Ειδικές προκλήσεις - προσωπικές εμπειρίες 
Παραδείγματα όσων μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα προσωπικό πρόγραμμα σπουδών. 

 

● συλλογή αεροδρομίων (όπου και αν βρίσκεστε) 

● Συλλογή πανεπιστημίων στη χώρα σας ή στην Ευρώπη  

● θυμόμαστε τα ταξίδια σας – σημειώνω  σε έναν χάρτη  στον τοίχο 

● αναφέρω τις χώρες της ΕΕ με αλφαβητική σειρά 

● εφαρμογές για τον έλεγχο της γνώσης σε αστικό περιβάλλον 

● δημιουργία πρακτορείου ταξιδιών (ομαδική εργασία): ανάθεση καθηκόντων σε 

άλλες ομάδες 

● γνωριμία με την ιστορία ενός χωριού άγνωστου γι' αυτούς (συνεντεύξεις, τοπικό 

μουσείο, φυλλάδια) 

● παρατήρηση μιας δεδομένης εποχής από διάφορες πτυχές (σύνθετη 

προσέγγιση) 

● φιλανθρωπικός τουρισμός, εθελοντισμός 
● γεωτοποθέτηση 
● πεδίο για τη χαρτογράφηση (όπως γραμματόσημα των χωρών, εποχές, μουσεία) 

● ορισμένα δημιουργήματα: π.χ. βίντεο, παρουσίαση, έκθεση 

 

Άλλες ερωτήσεις και καθήκοντα 

● να συλλέγουν και να τραβούν φωτογραφίες που είναι χαρακτηριστικές για την 

επισκεπτόμενη χώρα 

● ποιες είναι οι πιο σημαντικές ιστορικές στιγμές της χώρας που επισκέπτεται, τις 

βάζουν χρονολογικά και μετά που επιστρέφουν στην πατρίδα κάνουν μια 

παρουσίαση σε φίλους ή συμμαθητές 

● Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ταξιδιώτη και της χώρας επίσκεψης  

● δημιουργία καταλόγου ταινιών στις οποίες συμμετέχει η συγκεκριμένη χώρα 

● βγάλτε φωτογραφίες από τα πιο σημαντικά ιστορικά μέρη που επισκεφθήκατε 



60 
 

● βγάλτε φωτογραφίες από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά μέρη που επισκεφθήκατε 

● πριν από το ταξίδι σας, συλλέγετε έργα τέχνης διαφόρων ειδών (μουσική, εικόνες, 

κ.λπ.) που αντανακλούν τη μυθολογία της χώρας. 

● τι σχέση είχε η χώρα με τις Σταυροφορίες 

● ποιες εμπορικές διαδρομές - αρχαίες και πραγματικές - μπορούν να βρεθούν στη 

χώρα 

● ποια ήταν η καταγωγή αυτής της χώρας, από πού προέρχονται οι άνθρωποι;  

● κάντε μια συλλογή από τουλάχιστον 20 φωτογραφίες κτίριο διαφορετικού στιλ 

τέχνης 

● αυτή η χώρα ενεπλάκη στις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις; αν ναι, πώς; 

● κάντε μια προσφορά προγράμματος ταξιδιωτικών γραφείων για να επισκεφθείτε 

αυτήν τη χώρα με επίκεντρο την Ιστορία 

● τι ρόλο είχε αυτή η χώρα στον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο;  

● βρείτε τουλάχιστον έναν ντόπιο που είναι έτοιμος να μιλήσει για την οικογένειά του, 

και να δείξει φωτογραφίες για τους γονείς του, τους παππούδες του.  

● πώς άλλαξαν τα σύνορα της δεδομένης χώρας κατά τη διάρκεια των αιώνων. 

● χάρτες μελέτης πριν και μετά τους μεγάλους παγκόσμιους πολέμους 

● συλλέγει στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα για μια συγκεκριμένη ιστορική 

περίοδο της χώρας. 

● μελετούν τουλάχιστον τρεις διάσημους μετανάστες επιστήμονες ή πολιτικούς ή 

καλλιτέχνες που ήρθαν να ζήσουν στην χώρα που τους επισκέφθηκε. Ποια είναι η 

ιστορία τους;  

● επισκεφτείτε τουλάχιστον ένα μουσείο σχετικά με την ιστορία της χώρας 

● κάντε μια συλλογή από τουλάχιστον 10 φωτογραφίες των ιστορικών μνημείων 

● βρείτε αποδείξεις για τις μεγάλες δημογραφικές αλλαγές 

● πώς εμφανίζεται η παρούσα μετανάστευση στη χώρα 

● συζήτηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης με 

τουλάχιστον πέντε ντόπιους και εξαγωγή προσεκτικών συμπερασμάτων 

● πώς συμμετέχει η συγκεκριμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

● Ερευνήστε για τον αριθμό των Ελλήνων  που ζουν στην επισκέπτρια χώρα και, αν 

είναι δυνατόν, βρείτε μερικούς από τους ανθρώπους που έχουν αποδείξεις για το 

πώς τους αρέσει να ζουν εκεί 
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Παράρτημα 7: Επιστήμη - Ερωτήσεις, ερωτήσεις... 
 

Στόχοι και προσεγγίσεις 

Η επιστήμη μας περιβάλλει, ασχέτως του που ζούμε. Βγαίνοντας έξω, κοιτάζοντας προς τα 

πάνω και αφήνοντας το βλέμμα σας να χάνεται στο βάθος του ουρανού (ίσως τα σύννεφα να 

εμποδίζουν τη θέα;), γυρίζοντας το κεφάλι σας και παρατηρώντας τα φύλλα ενός κοντινού 

δέντρου (από ποιο χρώμα είναι;), ενώ ταυτόχρονα νιώθοντας τους πονεμένους μύες από την 

προχθεσινή άσκηση (περισσότερη ζέσταμα και απλώνεται την επόμενη φορά;), ακριβώς 

όπως παίρνοντας το υπόλοιπο του χθεσινού γεύματος από το ψυγείο (γιατί το βάλατε εκεί;) 

και θερμαίνοντάς το στο φούρνο μικροκυμάτων (για πόσα λεπτά και σε ποια ισχύ;), πετώντας 

κατά λάθος το ποτήρι που θέλατε να πιείτε από αυτό (τι αν πέσει από διαφορετικό ύψος;) 

και ακόμα και παίρνοντας μια ανάσα - είναι όλα παραδείγματα που το βιώνετε Την 

αποκαλούσα επιστήμη, τη φύση σε συνεχή εργασία. 

Ένας από τους στόχους είναι να φέρουμε τους συμμετέχοντες σε αυτήν την υλοποίηση μέσα 

από ασκήσεις που σχετίζονται με τη δική τους εμπειρία από πρώτο χέρι και παρατηρήσεις 

της πραγματικής ζωής. Ενθαρρύνεται επίσης μια προσέγγιση επιστημονικής μεθοδολογίας 

(βλ. ενότητα Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το έγγραφο;) 

Δυνάμεις, χρώματα, αντιλήψεις και αισθήσεις, αντικείμενα και gadgets, φυσικές διεργασίες 

- υπάρχει κάποια εξήγηση για την ύπαρξη όλων των παρατηρήσιμων. Η επιστήμη είναι 

καθολική με την έννοια ότι σε αντίθεση με μια γλώσσα που αλλάζει κατά μήκος των συνόρων, 

όπου κι αν πας στη Γη, η δύναμη της βαρύτητας θα ισχύει για εσάς (θα το κάνετε; Με τον 

τρόπο του λέγειν;). Στην πραγματικότητα, η επιστήμη έχει τη δική της γλώσσα. Είναι μια κοινή 

γλώσσα, είναι κάτι που τελικά μας συνδέει όλους. Έτσι, ένα επιστημονικό έργο μπορεί επίσης 

εύκολα να διεξαχθεί μαζί με κάποιον διαφορετικής εθνικότητας - το οποίο όμως ενισχύει και 

τις δύο γλώσσες και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αν οι 

συμμετέχοντες αποκτήσουν την εμπειρία και την κατανόηση ορισμένων φαινομένων κατά τη 

διάρκεια του χρόνου τους στο εξωτερικό, μπορούν να πάρουν τη γνώση αυτή πίσω στο σπίτι 

και να διαπιστώσουν ότι πιθανότατα θα εφαρμοστεί και εκεί. Ωστόσο, το πλαίσιο στο οποίο 

αποκτούν αυτές τις νέες γνώσεις δεν θα είναι μια συνηθισμένη μέρα στην τάξη, αλλά θα 

συνδέεται με την ταξιδιωτική τους εμπειρία και είναι πιο πιθανό να εμμείνει μαζί τους 

μακροπρόθεσμα. 

Εντάξει, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει κάτι κατασκευασμένο ειδικά για ένα ταξιδιωτικό 

περιβάλλον; 

Λοιπόν, για παράδειγμα, αν πάμε πίσω στην ίδια τη δράση του ταξιδιού - αυτό είναι η κίνηση, 

το οποίο είναι κάτι πολύ φυσικό. Μετατόπιση από το ένα σημείο στο άλλο. Έτσι, θα 

μπορούσε κανείς να υπολογίσει ποιο μέσο μεταφοράς τους φέρνει στον προορισμό τους το 

ταχύτερο / εξοικονόμηση της πιο ενέργειας? Αυτή η άσκηση θα μπορούσε να γίνει πριν ή 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  Δείτε περισσότερα παραδείγματα παρακάτω και στο σχετικό 

Εγχειρίδιο. 
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Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Παρακάτω, υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις των επιμέρους θεμάτων που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν. Αυτά μερικές φορές διατυπώνονται ως ερωτήσεις, 

μερικές φορές ως λέξεις-κλειδιά ή ευρύτερα θέματα. Ο εκπαιδευτής και ο συμμετέχων 

πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να τα χρησιμοποιήσουν αυτά αφού καλύπτουν 

διαφορετικές περιοχές  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή - και αυτή η τελευταία επιλογή είναι 

αυτή που ενθαρρύνουμε έντονα - να λάβουν αυτόν τον κατάλογο και να δημιουργήσουν  τη 

δική του έκδοση προσαρμοσμένη  στα συμφέροντα των ταξιδιωτών, στις ανάγκες και στο 

εθνικό πρόγραμμα σπουδών της χώρας. 

Μια άλλη πρόταση  είναι να δοθεί η κύρια προσοχή στην ανάπτυξη και ενίσχυση των 

επιστημονικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων της ερευνητικής μεθόδου των συντρεχόντων. Ο 

διοργανωτής και ο ταξιδιώτης μπορούν να καθορίσουν από κοινού ένα ή περισσότερα 

επιμέρους θέματα που θα δώσουν τις βάσεις του έργου (π.χ. μεταλλικά νερά στην πατρίδα 

και τη χώρα προορισμού, πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται, ιστορίες και ιστορίες που 

σχετίζονται με ουράνια σώματα κ.λπ.) Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας και μετά την επιστροφή, ο συμμετέχων θα πρέπει να 

περάσει από τα βήματα που χαρακτηρίζουν μια επιστημονική μέθοδο. 

Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί τρόποι για να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού:

a)  

◦ υποβολή ερωτήσεων και 

διατύπωση υποθέσεων (πριν 

από το ταξίδι) 

◦ ανάπτυξη δοκιμασμένης 

πρόβλεψης (πριν/κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής) 

◦ δοκιμή/πείραμα/παρατήρηση 

(κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής) 

◦ αναλύει δεδομένα, 

μεταρρυθμιστική υπόθεση (ή 

ακόμα και ερωτήσεις) (κατά τη 

διάρκεια/μετά το ταξίδι) 

◦ εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ανάπτυξη γενικών θεωριών και 

κοινοποίηση αποτελεσμάτων 

(μετά το ταξίδι) 

 

b)  

◦ να κάνει παρατηρήσεις, να 

θέσει ερωτήσεις και να 

διατυπώσει υπόθεση (πριν από 

το ταξίδι) 

◦ ανάπτυξη δοκιμασμένης 

πρόβλεψης (πριν/κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής) 

◦ δοκιμή/πείραμα/παρατήρηση 

(κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής) 

◦  αναλύει δεδομένα, 

μεταρρυθμιστική υπόθεση (ή 

ακόμη και ερωτήσεις) (κατά τη 

διάρκεια/μετά το ταξίδι) 

◦ εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ανάπτυξη γενικών θεωριών και 

ανταλλαγή αποτελεσμάτων 

(μετά το ταξίδι)



 

 

Η επιστήμη μας δίνει εξηγήσεις, αλλά μας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσουμε. Αυτή η 

δυαδικότητα μπορεί να βιωθεί με την προσέγγιση της έρευνας. 

Η διαδικασία μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες και συνθήκες - μπορεί να 

ξεκινήσει με την παρατήρηση στην πατρίδα ή στη χώρα-στόχο, και σε περίπτωση που γίνει 

και στα δύο μέρη, οι συμμετέχοντες μπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τα 

αποτελέσματα. 

Αυτό το έγγραφο παρέχει κυρίως θέματα στη φυσική και τη χημεία, αλλά εγγενώς αγγίζει και 

ορισμένες γεωγραφικές και βιολογικές πτυχές. (Για περισσότερα επιστημονικά θέματα, 

μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά προγράμματα σπουδών για τη γεωγραφία και την οικολογία.) 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιστημών. Ωστόσο, αυτή η προοπτική 

μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους και σε κάθε κατάσταση, από ό, τι θέματα μπορούν να 

εξαχθούν από αυτές τις ιδέες. Στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου, υπάρχει ένας σύνδεσμος 

στην ουγγρική ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις τρέχουσες εκδόσεις των εθνικών 

προγραμμάτων σπουδών, αν χρειαστεί. 

 

Περιεχόμενο 

Κόσμος 

Ερωτήματα για το σύμπαν έχουν απασχολήσει το μυαλό των ανθρώπων από τότε. Εγείρει 

ερωτήματα παγκόσμιας εμβέλειας που μας ενδιαφέρουν, ανθρώπινα όντα σε όλο τον κόσμο 

ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Εδώ είναι μερικές 

γραμμές κατά μήκος των οποίων μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε αυτό το υποθέμα. 

● Παρατηρήστε τον ουρανό. Αναζητήστε αστερισμούς (Google Sky). Προσδιορισμός 

των αστρονομικών συντεταγμένων πολλών αστέρων (π.χ. πολικός αστέρας, Σείριος) 

● Επισκεφθείτε παρατηρητήρια, ένα πλανητάριο 

● Συλλέξτε ιστορίες και ιστορίες που σχετίζονται με ουράνια σώματα που είναι ειδικά 

για τη χώρα! Παρατηρήστε τη σχέση των ανθρώπων με τους. π.χ. Βερσαλλίες - Sun 

King, Αίγυπτος: Αμενχοτέπ, ιστορίες για το πώς διαμορφώθηκε ο κόσμος 

● δορυφόροι 

● διάσημοι αστρολόγοι της χώρας 

● GPS (θεωρία της σχετικότητας στο GPS?) 

 

Χημικά στοιχεία, ενώσεις, αντιδράσεις 
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Αν κάποιος επιθυμεί, το επίκεντρο του ταξιδιού θα μπορούσε να είναι η αποδόμηση του 

κόσμου στη χημική του σύνθεση. Ζώντας με τα λόγια του Hank Green: «Η χημεία τα έχει όλα: 

τρελοί επιστήμονες, κοσμομεταβαλλόμενες αποκαλύψεις, οι πρακτικές οι μη πρακτικές, τα 

φάρμακα, οι βόμβες, τα τρόφιμα, η ομορφιά, η καταστροφή, η ζωή και ο θάνατος, 

απαντήσεις σε ερωτήσεις που ποτέ δεν ήξερες ότι είχες.» 

https://www.youtube.com/watch?v=FSyAehMdpyI 

 

● Πού ανακαλύφθηκαν τα διάφορα χημικά στοιχεία; 

● Μπορούμε να φανταστούμε και να φτιάξουμε μια λύση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πυξίδες για τον προσανατολισμό; 

● ορυκτά και ιαματικά νερά: λουτρά - συγκρίνετε τη σύνθεση των διαφόρων 

μεταλλικών νερών! 

● χημική βιομηχανία στη δεδομένη χώρα 

● τοπικά ονόματα των στοιχείων. Ποια είναι διαφορετικά από τα ονόματα στη γλώσσα 

σας; Γιατί; 

● Γιατί έχουμε μάσκες οξυγόνου στα αεροπλάνα; 

● Ποιες ενώσεις έχουν καμία σχέση με το περπάτημα, την κίνηση - π.χ. γαλακτικό οξύ 

● φυσική έναντι χημικής μεταβολής 

οι φυσικές μεταβολές είναι αναστρέψιμες και δεν παράγουν νέα ουσία (π.χ. 

διάλυση του NaCl στο νερό) 

οι χημικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας νέας ουσίας και 

δεν μπορούν να αντιστραφούν (π.χ. η μαγειρική σόδα αντέδρασε με ξύδι) 

● → αναλογία: μπορείτε να πάρετε πλήρως πίσω το πρόσωπο που ήταν πριν από το 

ταξίδι, ή κάτι έχει αλλάξει μέσα σας που είναι από τώρα και στο εξής μέρος του 

εαυτού σας? 

 

Προσανατολισμός 

Οι ικανότητες προσανατολισμού δεν θα μπορούσαν να βελτιωθούν καλύτερα από ό,τι κατά 

τη διάρκεια μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας.  

● Πιο κοντά στις ημέρες του ισημερινού γίνονται τη νύχτα πιο γρήγορα. Γιατί; 
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● Ακολουθώντας τη βόρεια κατεύθυνση της πυξίδας, πού θα φτάσουμε; 

● Καθορίστε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας σας. 

● Βρείτε κιβώτια γεωγραφικών πληροφοριών γύρω σας (GPS) 

● Βρείτε το ψηλότερο κτίριο της πόλης. Ποια μέθοδο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

για να καθορίσετε το ύψος της; 

● Πώς λειτουργεί μια πυξίδα; 

 

Μεταφορά 

Για να ξεκινήσει ένα ταξίδι, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το ένα μετακινείται από 

το ένα μέρος στο άλλο. Αξίζει να σκεφτούμε την επιστήμη σχετικά με τον εκτοπισμό. 

● Πώς μετράμε την ταχύτητα των αυτοκινήτων και των τρένων; 

● όρια ταχύτητας στη δεδομένη χώρα 

● Όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούονται με μεγάλη ταχύτητα, πού πηγαίνει η κινητική τους 

ενέργεια; 

● Πότε αισθάνεσαι χειρότερα: όταν απογειώνεσαι σε ένα αεροπλάνο ή όταν 

προσγειώνεσαι; Γιατί; Τι συμβαίνει; 

● Ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής 

καύσης. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρικά; 

● Πώς λειτουργεί η ανάρτηση των αυτοκινήτων και των βαγονιών των τρένων; Δεν 

υπάρχει πραγματική πηγή μέσα τους. 

● ποδηλασία στο δάσος 

● τι μέσα μεταφοράς επικρατούν στη δεδομένη χώρα 

● Πόσο γρήγορα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί; Πόσο συχνά έρχονται τα 

λεωφορεία; 

● Κάντε σχέδια για να πάρει με διάφορα μέσα. Κάντε διαγράμματα, μετρήστε τη μέση 

ταχύτητα. 

 

Υγεία 
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Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στη δεδομένη 

χώρα και / ή να προβληματιστούμε και να ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις συνήθειες των ταξιδιωτών. 

● εξαρτήσεις στη δεδομένη χώρα 

● χημεία της αγάπης 

● Τροφή 

o Γιατί υπάρχει μια μυρωδιά ζύμης/μαγιάς  σε πολλά μέρη όπως η Ιρλανδία, η Βιέννη, η 

Σκωτία; (αλκοολική ζύμωση) 

o υγιεινά τρόφιμα - τοπικές τροφές, τοπικές διατροφικές συνήθειες 

o πόση ώρα μπορείς να κάνεις ποδήλατο από την ενέργεια ενός κομματιού σοκολάτας; 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε την ενέργεια ενός συγκεκριμένου κομματιού φαγητού; 

o τρόποι συντήρησης (αλάτι, θερμότητα, κατάψυξη, τουρσί κ.λπ.) 

 

 

Ενέργεια 

Ενέργεια συνοδεύει τη ζωή στη Γη, είναι συνεχώς μαζί μας, μέσα μας, από εμάς και γύρω 

μας. Πώς ζει η δεδομένη χώρα με αυτό;  

● πηγές ενέργειας - στη δεδομένη χώρα; 

● διαφορετικά καύσιμα: ντίζελ, κηροζίνη, βενζίνη 

● εναλλακτικά καύσιμα τώρα και στο μέλλον 

● πυρηνική φυσική: επίσκεψη σε σταθμό παραγωγής ενέργειας 

● Πόσο ενεργειακά συνειδητή είναι η δεδομένη χώρα; Διάγραμμα: τύποι ενέργειας. 

 

Ηλεκτρισμός 

Όπως και τα ταξίδια, η τρέχουσα ηλεκτρική ενέργεια είναι επίσης ένα φαινόμενο που 

περιγράφεται ως κίνηση. Μόνο ότι τα κινούμενα αντικείμενα δεν είναι άνθρωποι, αλλά 

φορείς φορτίου. (Φυσικά, είναι επίσης δυνατό να συμπεριληφθεί η έννοια του στατικού 

ηλεκτρισμού στο πρόγραμμα σπουδών.) Χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μηχανών και 

υπολογιστών, επικοινωνιών, φωτισμού και συσκευών θέρμανσης. Δείτε μερικές ιδέες 

παρακάτω για το πώς μπορείτε να προσεγγίσετε αυτό το υποθέμα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 
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● τρόποι τοπικής μεταφοράς: e-cars (πόσα μπορείτε να δείτε στους δρόμους; e-bikes; 

● Γιατί δεν υπάρχει κιβώτιο ταχυτήτων σε μια μηχανή ντίζελ; Γιατί υπάρχει ένας ηλεκτρικός 

κινητήρας στη μηχανή ντίζελ; 

● πραγματοποιήστε μια εκδρομή με ένα πυρσό 

● συνέντευξη με μηχανή - άνθρωπος 

● Γιατί οι αγγλικές μπρίζες διαφέρουν από τις ευρωπαϊκές; Είναι και το σημερινό 

διαφορετικό; 

● μπαταρίες - πώς λειτουργούν 

 

Νερό 

Το νερό απαιτείται από όλες τις μορφές ζωής στη Γη. Πώς σχετίζεται η δεδομένη χώρα με 

αυτό; 

● σκληρότητα του νερού, ρύπανση του νερού 

o γιατί το ίδιο τσάι έχει διαφορετική γεύση και χρώμα σε διαφορετικές πόλεις; 

o μπορείτε να πιείτε το τοπικό νερό της βρύσης; τι περιέχει; 

o πόσο μολυσμένα είναι τα τοπικά ύδατα - ποτάμια, ρυάκια, λίμνες; 

● Νόμος του Αρχιμήδη 

● Είναι ένας παράγοντας στην άνοδο της στάθμης των ωκεανών ότι το νερό γίνεται 

θερμότερο; 

● άνωση - πώς τα σκάφη και τα πλοία παραμένουν στην κορυφή του νερού 

● ένας παγάκι  σε ένα ποτήρι νερό - υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης του νερού; 

 

Φως και χρώματα 

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως χρώμα είναι στην πραγματικότητα μια ερμηνεία των 

ανακλαστικών ιδιοτήτων μιας επιφάνειας και του φωτός που χρησιμοποιείται για να την 

φωτίσει. Κάποιος μπορεί να επιλέξει να επικεντρωθεί στα χρώματα κατά μήκος του τρόπου 

τους και να δούμε πίσω από το εμφανές. Να γνωρίσετε λίγο περισσότερα για τη φύση τους 

μπορεί να κάνει κάποιον να εκτιμήσει περισσότερο τη συνηθισμένη εμπειρία των χρωμάτων 

μας. Άλλες πτυχές του φωτός ως τέτοια (π.χ. φυσικό έναντι ανθρωπογενές), οι εφαρμογές και 
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η παρουσία του στη δεδομένη χώρα μπορούν επίσης να ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού. 

● χρώματα από τοπικό φυσικό υλικό π.χ. φύλλα, φρούτα 

● φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται και οξύ - δείκτες βάσης. 

● τι ζωγράφοι που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν 

● τα χρώματα των κτιρίων της πόλης στη χώρα 

● πόσο καιρό χρειάζεται για το φως να φτάσει από την πόλη μας στον προορισμό π.χ. Βιέννη , 

από τον Ήλιο στη Γη 

● πότε ανατέλλει και δύει ο ήλιος 

● ουράνιο τόξο - συχνά; σπάνια; διπλό; γιατί; - παρεμβολή 

● φωτορύπανση - πλανητάριο, σε έναν πύργο παρατήρησης, σε ένα δάσος 

● οπτική και τέχνη 

o καθρέφτες - διαφορετικοί τύποι 

o περίθλαση 

o πολικό φως (αν ισχύει) 

● παρουσίαση φωτός 

● σκοτεινοί τόνοι 

 

Αέρας 

Πώς είναι η επιστήμη του αέρα; Από μόρια μέχρι αεροπλάνα, αν κάποιος είναι περίεργος γι' 

αυτό το μίγμα αερίων μπορεί να επιλέξει αυτήν την εστίαση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

Υπάρχουν πολλές πτυχές αυτής της έννοιας για να αρπάξει. 

● οξείδωση 

o αγάλματα, κτίριο - διάβρωση, (υλικά που χρησιμοποιούνται, τρόποι προστασίας) 

o CO, CO2, SO2, NO, NO2 ρυπογόνα στοιχεία 

o πώς αντιδρούν οι λειχήνες στο S02 του αέρα - ποια είδη λειχήνες ζουν στον τόπο 

● ατμοσφαιρική ρύπανση 

o πώς να μετρήσετε; 
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o Πόσο σοβαρό είναι; 

● άνεμος στα αυλάκια νερού - βιοτεχνίες: κατασκευή αγαλμάτων από φυσικά υλικά - πώς 

αλλάζουν; 

o γιατί είναι διαφορετική η μυρωδιά του ανέμου στην παραλία; 

● μετεωρολογία 

o ψυχρά και ζεστά μέτωπα 

o ακραία εφέ 

o μέση θερμοκρασία και υγρασία 

o διαγράμματα κλίματος 

● πίεση αέρα, πτήση 

o Γιατί μπορούν τα αεροπλάνα να μένουν στον αέρα; 

o προέλευση του ίχνους ατμού 

o διαφορετικοί μετρητές μέτρησης (ύψος, ταχύτητα, πυξίδα κ.λπ.) 

o γιατί υπάρχει πτέρυγα σε υδροπτέρυγα; 

o επικοινωνούντα σκάφη 
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Προσάρτημα 8: Γεωγραφία 
 

Στόχοι 

Η γεωγραφία έχει μια ενδιαφέρουσα θέση μεταξύ των θεμάτων: συνδέει την επιστήμη και 

τις ανθρώπινες μελέτες, συνθέτει μελέτες που δείχνουν ότι η Υδρόγειος είναι ένα πολύπλοκο 

σύστημα: πλανητική επιστήμη, αστρονομία, γεωλογία, υδρολογία, μελέτη της ατμόσφαιρας 

από τη μία και οικολογία, οικονομία, κοινωνιολογία, δημογραφία, εθνογραφία και πολιτική 

επιστήμη από την άλλη. Οι άνθρωποι είναι φυσικά και κοινωνικά όντα, η δραστηριότητά μας 

σχηματίζεται και δυστυχώς απειλεί τον κόσμο γύρω μας. Η γεωγραφία είναι η επιστήμη που 

δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά και τους λόγους για τους οποίους 

αμφισβητείται η υγιής ισορροπία του φυσικού κόσμου.  

Είναι μια συναρπαστική διαδικασία για το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε όλο και πιο 

σύνθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυαδικότητα. Μας ωθεί να αξιολογήσουμε τα 

δεδομένα, να ξεκινήσουμε την επίλυση προβλημάτων σκεπτόμενοι ότι μας αναγκάζει να 

δούμε το μέλλον μας με όρους βιωσιμότητας. Η παγκοσμιοποίηση και τα τοπικά συμβάντα, 

οι εθνικές και περιφερειακές και οι ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να διατηρηθούν. Είναι η 

δουλειά μας.  

Μελετώντας τη γεωγραφία κάποιος γίνεται πιο ευαίσθητος σχετικά με τα παγκόσμια 

προβλήματα, μαθαίνει πώς να τα σκέφτεται και μέσα από αυτήν τη διαδικασία μαθαίνει να 

σχηματίζει μια υπεύθυνη άποψη. Μαθαίνουμε επίσης πώς να αξιολογούμε τους φυσικούς 

και περιβαλλοντικούς κινδύνους και αρχίζουμε να βλέπουμε τη δουλειά του σε αυτά τα 

θέματα.  

Ικανότητες 

Ικανότητες μάθησης: εντοπισμός και συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χώρο (π.χ. 

επιτόπια εργασία) καθώς και από διάφορους φορείς πληροφοριών (π.χ. με ανάλυση άρθρων, 

γραφημάτων, χαρτών, ειδήσεων, καρικατούρων, εικόνων, σχημάτων).   

Επικοινωνιακές αρμοδιότητες: με τα πολλά θέματα συζήτησης είναι εύκολο να βρεθούν 

περιστάσεις για να μπουν σε καταστάσεις όπου κάποιος πρέπει να βρει επιχειρήματα για τη 

δική του άποψη και να κατανοήσει τους άλλους».  

Ψηφιακές ικανότητες: ενώ χρησιμοποιούμε GPS ή ψηφιακούς χάρτες, λογισμικό 

διαστημικής πληροφορικής, κάνουμε ανάλυση, συλλέγουμε δεδομένα, τα 

συστηματοποιούμε και χρησιμοποιούμε δίκτυα για να μοιραστούμε πληροφορίες. Είναι 

δυνατόν να μελετήσει σε απευθείας σύνδεση δορυφορικές καταγραφές, ή να βρει καλά 

διαγράμματα της χώρας. 

 Ικανότητες σκέψης: ενώ αναλύουμε και ομαδοποιούμε και συστηματοποιούμε 

πληροφορίες, φτιάχνουμε μοντέλα, επιλύουμε προβλήματα, βρίσκουμε ομοιότητες και 

διαφορές με βάση την ποικιλομορφία της ζωής μας. Χρειαζόμαστε τόσο τον αναλυτικό όσο 

και τον συνθετικό τρόπο σκέψης, ενώ θέλουμε να βρούμε λύσεις για προβλήματα, 

σκεπτόμενοι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Η δημιουργικότητα είναι ένας από τους 
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μεγάλους πόρους μας, χωρίς δημιουργική σκέψη δεν μπορούμε να βρούμε βιώσιμες λύσεις.  

Άλλα παραδείγματα για τη χρήση αυτής της ικανότητας θα μπορούσαν να είναι: η ανάδειξη 

της ουσίας μιας δεδομένης ερώτησης, η μετατροπή εικόνων σε κείμενο ή κείμενο σε εικόνα, 

η προβολή της περιβαλλοντικής δραστηριότητας σχηματισμού των ανθρώπων. 

Διαπροσωπικές  ικανότητες: αναπτύσσουμε αυτήν την ικανότητα γνωρίζοντας παράλληλα 

άλλους πολιτισμούς μέσω των ταξιδιών και βρίσκουμε ανθρώπους για να μιλούν για τα 

προβλήματα του κόσμου.  Οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά του κόσμου θα δουν σίγουρα 

τα προβλήματα από διαφορετικές πτυχές. Είναι υπέροχο να έχεις την ευκαιρία να γνωρίζεις 

την επιχειρηματολογία τους.  

Ικανότητα δημιουργικότητας και αυτοέκφρασης: Βλέποντας την κοινωνική και πολιτισμική 

ποικιλομορφία του κόσμου μπορούμε να διαμορφώσουμε ανοχή για τους άλλους και επίσης 

βοηθά στην ανάπτυξη της συνείδησης της πολιτισμικής ταυτότητας της δικής μας.   

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κείμενο; 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε διάφορες ερωτήσεις, έννοιες και εργασίες που όλες 

χρησιμεύουν ως παραδείγματα που προκαλούν σκέψη για τον χρήστη. Αυτά μερικές φορές 

διατυπώνονται ως ερωτήσεις, μερικές φορές ως λέξεις-κλειδιά ή ευρύτερα θέματα. Το παρόν 

τμήμα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θάλασσα ιδεών τις οποίες κάθε συμμετέχων (με τη 

βοήθεια ενός διαμεσολαβητή) θα προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, συμφέροντα και το 

εθνικό πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης χώρας. Ένα είδος θεωρητικού υπόβαθρου 

που βοηθά τον ταξιδιώτη να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο σχεδιασμό για το επόμενο 

ταξίδι. 

 

Περιεχόμενο 

Το ζήτημα των συνόρων 
Ένα ταξίδι είναι κάτι που σπάει σύνορα και πάει κόντρα στην έννοια των συνόρων. Ζούμε σε 

μια εποχή όπου δεν υπάρχει φραγμός στη διάδοση της πληροφορίας και η κυκλοφορία των 

αγαθών και των ανθρώπων διευκολύνεται σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να 

ενισχύσει την ενότητα και να διευκολύνει τα ταξίδια και την κυκλοφορία των πολιτών της.   

Λοιπόν, έχουν πραγματικά εξαφανιστεί οι οικότροφοι; Έχουν γίνει λιγότερο σημαντικά; Ή 

είναι ακόμα εκεί, μεταμορφωμένοι, αόρατοι στο μάτι, αλλά έμπειροι στη συμπεριφορά των 

ανθρώπων; Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με βάση αυτά τα κριτήρια. Αξίζει 

επίσης να ρίξετε μια ματιά στα σύνορα στην ιστορία.  

 

● Μεγάλο Τείχος της Κίνας - είναι σαφώς ορατό 

● Ρωμαϊκό τοίχος  
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● πώς μπορεί κανείς να ξέρει πού είναι τα σύνορα, ότι τώρα, μπήκα σε μια άλλη χώρα, 

μια άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; π.χ. υπάρχουν συνοριακοί δείκτες - 

πινακίδες, συνοριοφύλακες 

● Τα σύνορα Σένγκεν επισημαίνονται μόνο στα άκρα 

● ο ποταμός στρίβει - αν ακολουθήσει το στριφογυριστό ποτάμι, μπορεί κανείς να 

διασχίσει κομητεία και σύνορα της χώρας 

● φυσικά έναντι τεχνητών συνόρων π.χ. στην Αφρική, τα σύνορα κατασκευάστηκαν σε 

ένα τραπέζι με έναν κυβερνήτη (αποικιακή εποχή), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

φυλετικές και εθνοτικές πτυχές, ως εκ τούτου, χωρίστηκαν σε διαφορετικές χώρες 

● σημάδια διέλευσης των συνόρων: σπίτια, αγροτικό στιλ, ρούχα, συνήθειες αλλάζουν  

● Τρίγωνο Σλοβενίας - Ουγγαρίας - Αυστρίας. Όλοι διαχειρίζονται το κομμάτι τους. 

Αξίζει να παρατηρήσουμε τις διαφορές 

 

Χάρτες 
Οι χάρτες μας βοηθούν να κατευθυνθούμε στο διάστημα. (Και ώρα; Τι θα λέγατε για έναν 

χάρτη ώρας;) Για ποιους είναι αναγνώσιμοι; Ειδικά ενώ είναι στον τόπο όπου δεν έχει 

υπάρξει πριν - πράγμα που συμβαίνει όταν επισκέπτεστε μια νέα χώρα - μπορούν να είναι 

εύχρηστοι και μπορεί να μας βοηθήσουν να μην αισθανόμαστε χαμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι 

για τους οποίους σημαίνει ασφάλεια ενώ άλλοι επιλέγουν να μετακινηθούν χωρίς, 

ακολουθώντας ό,τι έρχεται αυτήν τη στιγμή ή ζητώντας από τους ντόπιους οδηγίες. Βρείτε 

περισσότερες συγκεκριμένες σημειώσεις για αυτό το δευτερεύον θέμα παρακάτω.  

 
● Το πλοίο Beagle μετέφερε τον Δαρβίνο σε όλο τον κόσμο. Ο Κάπτεν Φιτζρόι ήταν 

μαξιμαλιστής, το καθήκον του ήταν να τραβήξει τις ακτές της Νότιας Αμερικής. 

Επέστρεψε σε μέρη αρκετές φορές το οποίο ήταν επικίνδυνο, καθώς υπήρχε 

έλλειψη τροφίμων, πόσιμου νερού και το μόνο που ήθελαν ήταν να πάνε σπίτι, αλλά 

ήθελε να ολοκληρώσει την αποστολή τέλεια.  

● Μια καθημερινή εμπειρία είναι ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματική απόσταση 

μεταξύ δύο πραγμάτων καθώς πάντα ακολουθούμε την ίδια διαδρομή 

● Δεν είναι γραμμένο σε πέτρα ότι το βόρειο είναι «επάνω» - κάποιος έχει βρει ένα 

νότιο προσανατολισμό χάρτη από την Αυστραλία. Γιατί το βόρειο ημισφαίριο 

βρίσκεται "πάνω"; Αυτή είναι η άποψη μας για τον κόσμο από την Ευρώπη 

● αρουραίος και ο λαβύρινθος (ζει κάτω από το έδαφος) - αποθηκεύει σύνθετους 

χάρτες στον εγκέφαλό του  

● έχουμε χάρτες στον εγκέφαλό μας που κάποιες φορές κάνουν λάθη 

● μελέτη περίπτωσης: ο εγκέφαλος που εξαπατά 

○ Κάποιος είχε ζήσει 3 χρόνια στη Βαρσοβία και επέστρεψε μετά από 20 

χρόνια. Θυμήθηκε μια παμπ την οποία μπορούσε να εντοπίσει από το 

παράθυρο. Οι σημερινοί κάτοικοι του τόπου ήταν ωραίοι και φιλόξενοι και 

είδε τον χάρτη μπροστά στα μάτια του κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. 

Κατέβηκε, ακολούθησε το δρόμο - αλλά δεν υπήρχε παμπ εκεί. Αποδείχθηκε 

ότι μπέρδεψε δεξιά και αριστερά στο σημείο εκκίνησης. 
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Το ταξίδι των ηπείρων 
Παράλληλα με το δικό τους ταξίδι, οι συμμετέχοντες μπορούν να μελετήσουν το ταξίδι των 

ηπείρων. 

 

● περιγραφή της κίνησης των τεκτονικών πλακών: πώς; Κατεύθυνση, ταχύτητα κ.λπ. 

○ όταν πλησιάζει → υψηλές γεωμορφές, βουνά 

○ όταν παρασύρεται μακριά → σχηματισμό ηφαιστείου 

● προβλέψιμα μελλοντικά γεγονότα: π.χ. Αιθιοπία πρόκειται να αποκολληθεί από την 

ήπειρο, όπως και η Καλιφόρνια  

 

Οικονομική γεωγραφία 
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους νέους να ανακαλύψουν πώς η οικονομία μιας 

χώρας/περιοχής συνδέεται με τους φυσικούς γεωγραφικούς πόρους της. Μπορούν επίσης 

να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν μία ή περισσότερες οικονομικές πτυχές της πατρίδας 

τους και της χώρας-στόχου. 

 

● Πού να πάω αν θέλω να βρω ένα ορυχείο σιδήρου ή κιμωλίας  

○ Καταλανική Ανδαλουσιανή σύγκρουση: βόρεια - βιομηχανική περιοχή, νότια 

- τουρισμός. Ποιος φέρνει τα χρήματα στη χώρα; 

 

Γραπτά των ταξιδιωτών 
Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, μπορούμε να μάθουμε για τα ταξίδια από τους εκδρομείς, 

τους εξερευνητές, διαβάζουν τα έγγραφά τους, τις σημειώσεις τους, τις αναμνήσεις τους. 

 
● συγγράμματα διάσημων ταξιδιωτών 

● Αποστολή στο Πόντιακ - Κρίστοφερ Χέιερνταλ: υποτίθεται ότι οι Πολυνήσιοι είχαν 

αποπλεύσει από τη Νότια Αμερική→ ξεκίνησαν, έφτασαν εκεί - απέδειξε ότι η 

υπόθεση ήταν σωστή. Αργότερα αποδείχθηκε ότι η γενετική το απέδειξε 

διαφορετικά - μετανάστευσαν από την Ασία, από την Κίνα. Η υπόθεσή τους ήταν 

δυνατή, αλλά δεν έγινε έτσι. 

● Υπάρχει κάποιος που ζει εντελώς μόνος σε ένα νησί με τη δική του θέληση 

 

Ενδιαφέρουσες συσχετίσεις και περαιτέρω σκέψεις 
Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να βρείτε μερικά περισσότερα από τα σωματεία των 

συγγραφέων που χρησιμεύουν για να προκαλέσουν περαιτέρω σκέψεις και μπορεί να 

βοηθήσει τον ταξιδιώτη να επιλέξει μια γεωγραφία που σχετίζονται με το επίκεντρο του 

ταξιδιού. 

 

● Ελβετία και ουδετερότητα: βουνά, κοιλάδες → γεωργία, κτηνοτροφία δεν μπορούν 

να αναπτυχθούν, έτσι έγιναν μισθοφόροι στρατιώτες. Η μια κοιλάδα ενώνεται με 

ένα πολεμικό κόμμα, η άλλη με την άλλη. Όταν δημιουργείται ένα έθνος κράτος, 
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αποδεικνύεται ότι αγωνίζονται το ένα εναντίον του άλλου. Από το σημείο αυτό και 

μετά, δηλώνουν την ουδετερότητά τους.  

○ Τράπεζα, ρολόι, σοκολάτα 

● Το ρεύμα του Κόλπου είναι ζεστό, η Αγγλία είναι στενή, η υγρασία είναι καλή για το 

γρασίδι → πλούσιο μαλλί των αρνιών. Πλωτά ποτάμια. Συνθήκες που ευνοούν τη 

Βιομηχανική Επανάσταση.  

○ Στο μέλλον - η κατεύθυνση του Ρεύματος του Κόλπου είναι να αλλάξει 

● Επίδραση της Μάγχης: Οι Βρετανοί στην άλλη πλευρά της Μάγχης δεν μπορούν να 

αποφασίσουν αν ανήκουν ή όχι στην ήπειρο. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα για 

αυτό:  

○ continental πρωινό / βρετανικό πρωινό 

○ οδήγηση στα αριστερά 

○ ευρώ έναντι λίρας 

○ Brexit 

● Το Βατικανό με τον Ελβετό φύλακα 

 

● Ο λόγος του ταξιδιού - ίδια δράση, διαφορετικές προθέσεις: π.χ. δύο άτομα θα 

πήγαιναν στη Σκωτία, ένας γεωλόγος και ένας καθηγητής γλώσσας. Ένας για να 

μιλήσει με τους Σκωτσέζους, ο άλλος για να βρει σπάνια ορυκτά. 

● Άνθρωποι που έχουν  στη Σελήνη  το δικό τους αστέρι. 

● Η Ευρώπη βρίσκεται σε δύο ηπείρους, καθώς είμαστε στην πραγματικότητα 

Ευρασιάτες. Μόνο εμείς δημιουργήσαμε τον χάρτη των ηπείρων και αυτόν τον 

διαχωρισμό. 

● επηρεάζουν το τοπικό μικροπεριβάλλον. 

● ταξιδεύοντας στην υδρόγειο έναντι στον χάρτη - η χαρτογράφηση σε επίπεδες 

επιφάνειες οδηγεί σε στρεβλώσεις, καταλήγουμε να υποθέτουμε κάτι που δεν είναι 

καν εκεί (βλ. Ροή - ιστορία) 

● γραμμή γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Το γεωγραφικό πλάτος έχει ένα origo, 

ένα φυσικό μηδέν = τον ισημερινό → που είναι το σημείο αναφοράς μας - βόρεια 

και νότια. Αυτό ήταν ήδη γνωστό από τους αρχαίους προγόνους μας, μετρούνταν 

σύμφωνα με αυτό. Στην περίπτωση των μεσημβρινών δεν υπάρχει μηδέν, έπρεπε να 

εφευρεθεί. Οι Βρετανοί το δημιούργησαν: Το Γκρίνουιτς - που ήταν ένα αστρονομικό 

σημείο παρατήρησης, έγινε η αναφορά μας. Σήμερα, το GPS και τα τηλέφωνα το 

χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς (μηδέν). Αυτό έχει αλλάξει τον κόσμο με τον 

οποίο → είχαμε κάτι να ταυτιστούμε, και ήταν όλα τόσο πρακτικά. Πριν, ήταν 

χαοτικό, δεν μπορούσαν να μετρήσουν αποστάσεις - σε σύγκριση με τι; (πόσο 

μακριά είναι η Κίνα από πού; π.χ. υπάρχει ένας χάρτης με δύο Ταϊβανέζους) 

● ταξιδεύοντας στον πυθμένα της Γης (Verne) - τι μπορούμε να βρούμε εκεί; 

● Οι κλιματικές ζώνες και τα χαρακτηριστικά τους - μικροκλίματα, π.χ. το κρασί του 

Τοκάι (μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εδώ) - θέλουν να κατασκευάσουν έναν 

αποτεφρωτήρα αποβλήτων σε σλοβακική γη που θα τον κατέστρεφε 

● Η Ουγγαρία γίνεται σιγά-σιγά μια μεσογειακή χώρα (υπερθέρμανση του πλανήτη). 

Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της ηπείρου; 
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● σήμερα ο καθένας κάνει ανυψωμένα κρεβάτια (άνετα, δεν χρειάζεται να λυγίσει 

κάτω) 

● εδαφολογικές εξετάσεις: πρόγραμμα εσώρουχα  -  διανομή βαμβακερού  

εσώρουχου δωρεάν για τους ανθρώπους να το θάψουν και να δούμε πόσο καιρό 

χρειάζεται για να διαλυθεί. Μερικές φορές πρέπει να ξεθαφτεί. Κοινοτική έρευνα - 

Χώμα τα σώματά σας είναι το σύνθημα.  

■ ENG 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff

7048ce86457b9852c9fede 

 

● Υπάρχει ένα Δανικό πείραμα όπου τυχαίοι άνθρωποι συγκεντρώνονται και ερευνούν 

μέχρι να βρεθούν γενετικοί δεσμοί μεταξύ των συμμετεχόντων. Και πράγματι τους 

βρίσκουν. - Ποια είναι η καταγωγή μας και πώς το γνωρίζουμε; Οικογενειακά 

δέντρα, από όπου προερχόμαστε, η μεταναστευτική ιστορία της οικογένειας - πόσο 

μακριά ταξίδεψαν, ποια εδάφη πέρασαν 

● μελέτη περίπτωσης: ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική 

○  Είχε πολύ ζέστη. Ο ταξιδιώτης προσπάθησε να καθίσει στη σκιώδη πλευρά 

του λεωφορείου αλλά αυτή / αυτή ξέχασε ότι ήταν στο νότιο ημισφαίριο 

όπου τα πάντα είναι ο άλλος τρόπος γύρω και κατέληξε να κάθεται στην 

ηλιόλουστη πλευρά 

● εικονικά ταξίδια, online world = «αερογραφία». Η υδρογραφία είναι τμήμα της 

γεωγραφίας. Η ονομασία «γεωγραφία» θα μπορούσε επίσης να είναι «γεωγραφή». 

 

Δραστηριότητες 

 

● πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να παράγουν ένα μολύβι γραφίτη?  

● κοιτάζοντας την ιστορία ενός αντικειμένου -Πόσα μέρη αποτελείται? Από πού 

προέρχονται αυτά τα μέρη; π.χ. το λίθιο ενός ψηφιακού ποντικιού. Για να έχετε τη 

δυνατότητα να εντοπίσετε ξανά τον τόπο όπου το δέντρο έχει αποκοπεί για το 

τοπικό προϊόν   

● τι συμβαίνει όταν η Διώρυγα του Σουέζ μπλοκάρεται → παγκόσμια εμπορική στάση 

(συνέβη το 2020), εμπορική διαδρομή - τι κατέρρευσε 

● τι ήταν αυτή η περιοχή 20-40-100 χρόνια πριν (οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και 

εκείνη την εποχή) Π.Χ. ονόματα αποκαλύπτει πολλά - στην περιοχή του Erika πολλοί 

δρόμοι με "υδαρές" όνομα π.χ.. οδός boatman σαν να μην είναι ορατό τώρα, ήταν 

μια βαλτώδης περιοχή 

● από αυτό το σημείο μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη απόσταση με το να διασχίζουν 

τα λιγότερα/περισσότερα σύνορα 

● Αν κάτσω σε μια βάρκα, ποιος είναι ο μακρύτερος τρόπος που μπορώ να πάρω; 

● Τι αστέρια μπορώ να δω στον ουρανό στη δεδομένη χώρα; 

● Τι ορυχεία υπάρχουν στη χώρα;   

● Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιεί περισσότερο η χώρα;  

● Τι μεγάλες λίμνες, λόφους, ποτάμια, αεροπλάνα υπάρχουν στη χώρα;  

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
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● Ποιο είναι το ποσοστό της γεωργίας, της βιομηχανίας και του εμπορίου;  

● Ποιος είναι ο κύριος ρόλος της χώρας στην παγκόσμια οικονομία; 

● Σε ποια κλιματική ζώνη βρίσκεται η χώρα;   

● Ποια ζώνη ώρας είναι η χώρα σε σχετίζονται με Γκρίνουιτς;  

● Τι δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία τον τελευταίο αιώνα; Κάντε μια έρευνα για 

τους λόγους. 

● Ποιες είναι οι κύριες τάσεις των πράσινων επενδύσεων;  

● Ποιες είναι οι ερωτήσεις που οι ντόπιοι ενδιαφέρονται αν σκέφτονται για το 

περιβάλλον τους;  

● Ποιες είναι οι δραστηριότητες στη χώρα για την υπεράσπιση των δασών ή των 

λιμνών ή άλλων φυσικών τόπων; 

● συλλέξτε κάτι από την πρώτη περίπτωση ταξιδιού και να φέρει πίσω το ίδιο ή 

παρόμοιο πράγμα από κάθε άλλη ταξίδι π.χ. ένα κομμάτι πέτρας 

● δημιουργία χάρτη 

● Να φτιάξουμε ένα animation για τις τεκτονικές πλάκες και τις συνέπειες της κίνησής 

τους 

● ταξιδεύοντας στο διαδίκτυο - να γνωρίσετε μια χώρα χωρίς να πάτε εκεί 

αυτοπροσώπως, αλλά γνωρίζοντας τόσο πολύ γι 'αυτό όσο και αν το κάνατε  

● τοπική ιστορία - όπου η γεωγραφία και η ιστορία συναντιούνται 

● να φτιάξουν μια λίστα με τα πράγματα από τα οποία μπορούν να περιηγηθούν στη 

φύση 

● Βρίσκεις την ερημιά→ υπάρχει ακόμα τέτοια; 

● βρείτε έθιμα, συνήθειες που συνδέονται με τη γεωγραφία π.χ. siesta 

● κάντε έρευνα για διαφορετικά καιρικά φαινόμενα: ανεμοστρόβιλος, σεισμός κλπ 

συχνότητα, δυνάμεις κλπ. 

● να κάνουμε μια συνέντευξη για το θέμα της ατομικής ενέργειας; Ποια είναι η 

επίσημη άποψη της χώρας. Συζητήστε το με τους ντόπιους. 

● κάντε έρευνα για τον καιρό πριν ταξιδέψετε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα;  

● χρήση GPS τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας 

● βρείτε τουλάχιστον ένα ορυκτό και προσπαθήστε να μάθετε τι είναι 

● κάντε μια εικονική περιήγηση που δείχνει μερικά ενδιαφέροντα μέρη της χώρας 

● μελέτη  μιας πρόγνωσης  καιρού και έλεγχος της ισχύς της 

● Ας μιλήσουμε για τη χρήση του νερού με τους ντόπιους. Πόσο συνειδητοί είναι; Τι 

έθιμα έχουν.  

● επισκεφτείτε τουλάχιστον ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ή ένα 

εργοστάσιο επεξεργασίας νερού ή οποιαδήποτε παρόμοια μέρη 

● βρείτε ντόπιους που είναι έτοιμοι να θυμηθούν για τη μείωση της ενέργειας, του 

νερού ή άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα 

● κάντε έρευνα και ρωτήστε τους ντόπιους για τη δημογραφία 

● όταν επιστρέφετε στην πατρίδα βρείτε μια ευκαιρία να μοιραστείτε την εμπειρία 

σας για τη χώρα αυτή από τη γεωγραφική άποψη  

● Επισκεφθείτε τουλάχιστον μια μεγάλη πόλη, μια μικρή πόλη και ένα χωριό και κάντε 

συγκρίσεις με τη χώρα σας και τα μέρη αυτά 
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● Συζητήστε με τους ντόπιους σχετικά με τις αντιφάσεις και τα πλεονεκτήματα των 

μεγάλων πόλεων, τόσο από κοινωνικές πτυχές (π.χ. αποξένωση) όσο και από 

γεωγραφικές πτυχές (π.χ. καταστροφή του περιβάλλοντος) 

● δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ για τη χώρα 

● ρωτήστε τουλάχιστον τρεις ντόπιους αν τους αρέσει να ζουν εκεί που ζουν και τους 

λόγους για αυτό 

● πραγματοποιήστε μια πολιτιστική διάλεξη για το φίλο σας, π.χ. μουσική, φαγητό, 

γιορτές, συνήθειες 

● κάντε μια λίστα με τα διάσημα μέρη και φυσικά αξιοθέατα της χώρας 

● να κάνει μια λίστα των εθνικών πάρκων και τα χαρακτηριστικά τους. 

● κάντε μια λίστα με τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά ιδρύματα ή ομάδες της χώρας 

● να κάνουν συνεντεύξεις με τους ντόπιους για τις καταναλωτικές τους συνήθειες και 

να βγάλουν συμπεράσματα 

● βρείτε αποδείξεις αν οι ντόπιοι αγοράζουν περισσότερα σπιτικά ή εισαγόμενα 

προϊόντα π.χ. φρούτα. 

● βρείτε αποδείξεις για το πώς οι ντόπιοι χρησιμοποιούν τις online δυνατότητες 

αγορών 

● επισκεφτείτε τουλάχιστον ένα οικολογικό κτίριο ή αγρόκτημα 

● κατάλογος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
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Προσάρτημα 9: Μελέτες ΕΕ 
 

Στόχοι 

Οι νέες γενιές - είτε στο σχολείο είτε αμέσως μετά - πρέπει να είναι έτοιμες για σπουδές ή 

εργασία στην Ευρώπη. Αυτό είναι απαραίτητο για αυτούς, αν και μπορεί να υπάρχει κάποιος 

που δεν θα διασχίσει ποτέ τα σύνορα της πατρίδας. Η εργασία στην  χώρα καταγωγής  θα 

απαιτήσει  πληροφορίες και εμπειρία σχετικά ε την Ευρώπη και την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, 

ο κύριος στόχος του θέματος είναι να λάβει τις πιο βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν 

τη γεωγραφική οντότητα.  

 

Περιεχόμενο και προσέγγιση 

Το να μαθαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρά συνδεδεμένο με τις αξίες της, 

επομένως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Καλύπτει ανθρώπινα προβλήματα όπως η 

συνεργασία, το ζήτημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας - για να αναφέρω μερικά. Ωστόσο, 

καλύπτει επίσης θέματα που ανήκουν στον επιστημονικό τομέα, όπως οι περιβαλλοντικές 

μελέτες, η κλιματική αλλαγή, τα ενεργειακά θέματα, τα χρηματοοικονομικά ή ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός. Εδώ, δεν απαριθμήσαμε τις αρμοδιότητες για να φροντίσουμε, ο 

ταξιδιώτης θα τους συναντήσει σε άλλα θέματα. Αντίθετα, τονίζουμε τη σημασία της 

πολυπλοκότητας, την παράλληλη χρήση πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων και τη συνείδηση 

που χρειάζεται αυτή η προσέγγιση.  

Τα δευτερεύοντα θέματα είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Αξιες 

2. Δομή, όργανα 

3. Λήψη αποφάσεων - ποιος, ποιο όργανο, πώς 

4. Χώρες και απόδοση τους 

5. Μέλος, νέα μέλη (?) 

6. Σύνορα, Συμφωνία του Σένγκεν 

7. Ιστορία της ΕΕ, σημαντικές συμφωνίες 

8. Η ιστορία ζωντανή: Τουρκία τώρα, Ανατολική Μεσόγειος τώρα 

9. Υπέρ και κατά της ΕΕ 

10. Τοπικά θέματα και θέματα της ΕΕ 

11. Παραδόσεις και παγκόσμια σκέψη 

12. Κρίσιμες πρώτες ύλες (λίθιο και κοβάλτιο) 

13. Η κατάσταση της νόσου Covid, οι αποκλεισμοί και ο κλάδος 

14. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλιματική ουδετερότητα, Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία 

15. Ενεργειακά θέματα 

16. Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2020 Καλύτερου παγκόσμιου επισιτιστικού προγράμματος 

17. Ανταγωνισμός και συνεργασία 



 

79 
 

18. Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, κοινωνική ανισότητα, διακρίσεις 

19. Πολιτισμικές διαφορές 

20. Δικαιώματα του ανθρώπου και δημοκρατία 

21. Έρευνα και καινοτομία 

22. Εμπόριο, ψηφιακό εμπόριο 

23. Brexit, Σκωτσέζικη ανεξαρτησία, Η ιρλανδική οπισθοφυλακή 

24. Ευρωζώνη 

25. Χώρισμα Ανατολής-Δύσης εντός της ΕΕ 

26. Κράτος δικαίου (Πολωνία, Ουγγαρία, Μάλτα (διαφθορά), Κράτος δικαίου 

27. Εκπαίδευση, κατάρτιση, προγράμματα ανταλλαγών νέων, ταξίδια 

28. Χρηματοοικονομικός πολιτισμός, 

29. Απαιτούμενες ικανότητες: πολυγλωσσικές, κοινωνικές, διαπολιτισμικές, ψηφιακές, 

εκμάθηση για μάθηση, επιχειρηματικότητα, διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργός 

συμμετοχή στα κοινά, πολιτιστική ευαισθητοποίηση, 

30. Πρακτικά ζητήματα: πώς να γράψετε βιογραφικό, εύρεση εργασίας στην ΕΕ, νόμοι 

 

Δείγμα εργασίας: Προσωπική εμπειρία 

1. έρευνα για μια χώρα 

2. Παραθέσατε ποιες χώρες επισκεφθήκατε. Και η ομάδα σου; 

3. Πού θα ταξιδέψεις μετά; Γιατί; Προσωπικές προτιμήσεις 

4. Παιχνιδοποίηση/gamification: μάθετε το σύστημα! 

5. Πότε προσχώρησαν οι χώρες; Γιατί - έρευνα 

6. συμφωνίες - έρευνα 

7. Πώς μοιράζονται τα χρήματα οι Νορβηγοί;  

8. Πριν ταξιδέψετε, βρείτε σημαντικούς αριθμούς τηλεφώνου σε περίπτωση που 

αντιμετωπίσετε προβλήματα 
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Παράρτημα 10: Δεξιότητες στον τομέα της ζωής 
 

Στόχοι και αρμοδιότητες 

Για να τα βγάλουμε πέρα στον κόσμο χρειαζόμαστε πολλές ικανότητες που δεν διδάσκονται 

στο σχολείο. Δεν ανήκουν σε καμία επιστήμη ή θέματα, αλλά τα εξασκούμε στο διάλειμμα. 

Μαθαίνουμε αυτές τις δεξιότητες λίγο-λίγο και φυσικά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο τι 

φέρνει ο καθένας από εμάς από το σπίτι. Ας βάλουμε λίγη ενέργεια στη διδασκαλία με άτυπη 

μεθοδολογία κάτι που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή μας. 

Εδώ απαριθμήσαμε τις ικανότητες και τις ικανότητες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όταν 

οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν ένα υποθέμα, μπορούν απλά να βάλουν ενέργεια για 

να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα δυνατά σημεία ή τις αδυναμίες τους. Παίρνοντας 

«στόχους» για παράδειγμα, μπορούν να ελέγξουν αν μπορούν να θέσουν έξυπνους στόχους, 

να ακολουθήσουν το δρόμο που έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν τους στόχους, ποιες 

εμπειρίες έχουν, και ποιο θα είναι το προσωπικό αποτέλεσμα στο τέλος. Ας ρίξουμε λοιπόν 

μια ματιά σε ορισμένες - όχι τυχαία - επιλεγμένες δεξιότητες και ικανότητες.  

1. στόχοι: καθορισμός στόχων και επίτευξη τους: δικτύωση, εμπειρίες, προσωπική 

απόδοση:  

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html  

2. αρμοδιότητες:  

(http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcsko

mpetenciak)  

○ αυτογνωσία: προθυμία για μάθηση, δεξιότητες για αυτοεξερεύνηση, 

○ 8 βασικές ικανότητες: γραφή, ανάγνωση, καταμέτρηση, ενδο - και 

διαπροσωπική = κοινωνική, εκμάθηση για μάθηση, επιστημονική - 

τεχνολογική, ηγεσία 

○ Ικανότητες της ΕΕ: ψηφιακή, επιχειρηματική, ιθαγένεια, πολιτιστική 

ευαισθητοποίηση 

3. μέθοδοι:  παιχνιδοποίηση /gamification, πιστώσεις, χρονισμός, σχεδιασμός 

4. νοοτροπία ανάπτυξης: http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-

mindset.html 

5. δεξιότητες διαβίωσης σε σχέση με το διδακτικό υλικό: 

○ επιστήμη: σκέψη συστήματος, εύρεση των βασικών χαρακτηριστικών, σαφής 

διατύπωση, σύγκριση και ομαδοποίηση, έρευνα, ανάλυση αλλαγών, 

ολόκληρο και το μέρος, επιχειρηματολογία, εύρεση συνδέσεων μεταξύ 

φαινομένων, δικτύωση, κατανόηση επαγγελματικών δοκιμίων, παρατήρηση 

πραγμάτων, φράσεις εμπειρίες, κάνοντας και κατανόηση γραφικών, πίνακες, 

διαγράμματα, χρησιμοποιώντας παραδείγματα καλά, επεξεργασία 

πληροφοριών, φράσεις συνέπειες, κατανόηση της παγκόσμιας σκέψης, 

διεξαγωγή πειραμάτων, χρησιμοποιώντας όργανα και εξοπλισμό, μέτρηση 

○ Γλώσσα: Γραφή βιογραφικών, γραφή τυπικών και ανεπίσημων επιστολών, 

χρήση μέσων και επικοινωνίας, διαπληκτισμός, σωστή ορθογραφία, 

ανάγνωση, κατανόηση γραπτών κειμένων 

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
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○ Μαθηματικά: υπολογισμός ποσοστού, στατιστική ανάλυση, κατανόηση 

αριθμών και διαγραμμάτων και infographics, πραγματοποίηση σχεδίων, 

φορολόγηση, εκτίμηση 

○ Ιστορία: εξαγωγή συμπερασμάτων, σύνοψη, κριτική ανάλυση, 

πραγματοποίηση παρουσιάσεων, επεξεργασία πληροφοριών (οπτική, 

κείμενο, γεγονότα, διαδικασίες), δημιουργία βιβλιογραφίας, διαχρονικής και 

συνχρονικής άποψης, ανάλυση δεδομένων - εύρεση διαφορών 

○ Οικολογία: κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, με στόχο τη 

βιωσιμότητα: επιλεκτικά σκουπίδια, ζώα και φυτά, ψώνια, απορρυπαντικά, 

γνωριμία με τους ενεργειακούς θερμαντήρες (λαμπτήρες, θέρμανση - ψύξη, 

μπαταρίες), ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κατοικίδια, φροντίδα 

αυτοκινήτων, μεταφορά, αναψυχή, τοπικές εταιρείες, εισαγωγή τροφίμων 

6. ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

○ γλώσσα, προφορική έκφραση, ανάγνωση και γραφή δεξιότητες, παρουσίαση 

○ τύποι μάθησης, αντίληψη, μνήμη, 

○ προσοχή, συγκέντρωση, χαλάρωση  

○ γνωστικές δεξιότητες: αναλγητική, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση 

προβλημάτων 

○ μη λεκτικές δεξιότητες 

○ κοινωνικές δεξιότητες 

○ πλευρική σκέψη 

7. γνώση, στάση, συνήθειες 

8. περνώντας εξετάσεις 

9. ηγεσία: διαχείριση συγκρούσεων και στρες, λήψη αποφάσεων, κινητοποίηση, 

ανάθεση, διαχείριση κινδύνων, διαπραγματευτικές δεξιότητες, διαχείριση 

συναντήσεων, οργάνωση, διαχείριση χρόνου, καινοτομία, συνεργασία. 
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Παράρτημα 11: Χρηματοοικονομικά και οικονομικά 
 

Στόχοι 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον περίπλοκο οικονομικό κόσμο γύρω μας. Οι νέοι 

συναντούν πολλές έννοιες, εκφράσεις που αναφέρονται σε οικονομικές ή 

χρηματοπιστωτικές καταστάσεις. Αν δεν κατανοούν αυτές τις έννοιες μπορεί να μην 

κατανοούν τα γεγονότα που συνδέονται με αυτές τις εκφράσεις.  Επίσης, από την άλλη μεριά, 

αν κατανοήσουν αυτές τις έννοιες, έχουν καλύτερη ευκαιρία να κατανοήσουν τις διαδικασίες 

της κοινωνίας, την επίδρασή τους στη ζωή τους. Μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται δύσκολες 

οικονομικές καταστάσεις, πώς να διαχειρίζονται τους κινδύνους, και θα παίρνουν καλύτερες 

αποφάσεις. Η οικονομία βοηθά τους νέους να προσαρμοστούν και σε απροσδόκητες 

αλλαγές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για ένα επιτυχημένο οικονομικό μέλλον.  

 

Ικανότητες  

Έχοντας καλές οικονομικές ικανότητες θα δώσει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες να 

ελέγχουν τη ζωή τους καλά και επίσης να γίνει ένας καλός ηγέτης. Έχει πολλούς 

διαφορετικούς τομείς, όπως τα ακόλουθα:   

● διαχείριση ενδιαφερομένων 

● στρατηγική και καινοτομία 

● ανάληψη κινδύνου και υπεύθυνος έλεγχος 

● ηγεσία 

● βιώσιμη λογιστική 

● επαγγελματισμός και ηθική 

● παρακολούθηση εσόδων και δαπανών 

● ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών εκθέσεων 

● ανάθεση συμβάσεων και προσφορών 

 

Περιεχόμενο και μέθοδος 

Τα παρακάτω υποθέματα βασίζονται σε τρία στοιχεία: την οικονομία ως επιστήμη, τη γνώση 

των μαθητών και τον πρακτικό τρόπο επεξεργασίας των επιμέρους θεμάτων. Οι 

συμμετέχοντες και οι συντονιστές καλούνται να δημιουργήσουν τις δικές τους 

εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των 

ταξιδιών.  

1. βασικές χρηματοοικονομικές και οικονομικές έννοιες (αγορά, ζήτηση και προσφορά, 

κίνδυνος, κεφάλαια, φόρος, κ.λπ.) 

2. οικονομικά και χρηματοοικονομικά (επιτόκια, τόκοι, εισόδημα, αποταμιεύσεις, 

μπόνους κ.λπ.) 
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3. τύποι οικονομίας (καπιταλιστική, σοσιαλιστική, μικτή, αναπτυγμένη και 

αναπτυσσόμενη οικονομία) 

4. βασικά προβλήματα (τι να παράγουν, πώς, για ποιον, σπανιότητα και επιλογή) 

5. αγαθά και υπηρεσίες (παραγωγή, διανομή, πωλητές κ.λπ.) 

6. τη διαδικασία πώλησης (είδη αγορών, αγοραστές, προσφορές, τιμοληψία και 

σχεδιασμός) 

7. τιμές αγαθών και υπηρεσιών (αγοραίες ή κυβερνητικές τιμές) 

8. αποταμίευση τραπεζών, ασφάλιση, (σημασία της αποταμίευσης, είδη,)  

9. φόροι και επιδοτήσεις 

10. ανθρώπινες ανάγκες και απεριόριστες επιθυμίες και περιορισμένες πηγές 

11. ανάγκη αύξησης της παραγωγής και των συνεπειών της 

12. παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά 

13. παγκόσμια οικονομία, παγκοσμιοποίηση, παγκόσμιο εμπόριο, 

14. χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας  

15. άνισες ευκαιρίες, παροχή βοήθειας στους φτωχούς  

16. περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (προβλήματα: νερό, αέρας, έδαφος, 

ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι πόροι, η παγίδα πλούτου)  
 

 

 

 


