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Αγαπητοί κφριοι και κυρίεσ,
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Ο οδθγόσ αυτόσ με κζμα «Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτθν
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα νζων και εφιβων» προορίηεται για όλουσ όςουσ αςχολοφνται
με τθν κακοδιγθςθ και τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν και εφιβων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
δαςκάλων, ειδικϊν δαςκάλων, κακθγθτϊν, εκπαιδευτϊν, γυμναςτϊν και κεραπευτϊν
λόγου και κίνθςθσ.
Ο οδθγόσ αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus + από ζξι διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ προερχόμενουσ από τζςςερισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: θγζτθσ του προγράμματοσ
το Non-public Youth Education Center ςτο Węgrzynów και ςυνεργάτεσ του το Board of
Education ςτο Kielce, ο Άγιοσ Σπυρίδωνασ Ειδικό Σχολείο Λάρνακασ, θ Αϋ Τεχνικι Σχολι
Λεμεςοφ, το ςχολείο “F.S. Nitti” ϊμθσ που περιλαμβάνει το δημοτικό και το κατώτερο
δευτεροβάθμιο ςχολείο, και το κζντρο απαςχόλθςθσ νεολαίασ Midberg Leisure Center ςτο
ζικιαβικ.
Η αναμφισβήτητη αξία του οδηγού είναι ότι, εκτός από προτάσεις για το πώς να
συνεργαστείτε με τους μαθητές για να τους εμπνεύσετε και να αναπτύξετε τη
δημιουργικότητά τους, υπάρχουν 14 έτοιμα σε χρήση σενάρια. Έχουν διαφορετικά μήκη,
προορίζονται για υλοποίηση σε μακρύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα και δίνουν
λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας των παιδιών και των νέων, τους
τρόπους χρήσης μιας πιο αποτελεσματικής μεθόδου του εκπαιδευτικού έργου, ενώ
περιγράφουν την πορεία του κάθε μαθήματος βήμα προς βήμα.
Σα σενάρια βασίζονται στην εμπειρία των συνεργατών του προγράμματος και
απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και
των νέων με αναπηρίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχολεία και εκπαιδευτικά
ιδρύματα και σε οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη και αναπτύσσουν ενδιαφέροντα
και ταλέντα παιδιών και νέων. Σα σενάρια επιτρέπουν σε άτομα που εργάζονται με παιδιά
και νέους να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τη
δημιουργία νέων ιδεών.

Οι συντάκτες του προγράμματος
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I.

Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ οργανιςμοφσ
που λαμβάνουν μζροσ

Σο μη κρατικό εκπαιδευτικό κέντρο νέων στο Węgrzynów είναι εκπαιδευτικό κέντρο ημέρας
και νύχτας για αποκατάσταση νεαρών ατόμων, και έχει σχεδιαστεί για 48 κορίτσια ηλικίας
13 έως 18 ετών. Λόγω της φύσης και του προφίλ του ιδρύματος, οι μαθήτριες με ήπια
διανοητική αναπηρία μπορούν να μείνουν εκεί. Βρίσκεται στην γραφική επαρχία
Świętokrzyskie, και είναι ένας από τους λίγους τόπους ειδικά διαμορφωμένους για κορίτσια
σε ολόκληρη τη χώρα. ε ειδικές περιπτώσεις το είδος εγκαταστάσεων του ιδρύματος
χρησιμεύει και για σκοπούς αποκατάστασης και παροχής υποστήριξης σε μαθητές με
αναπηρίες.
Σο μη κρατικό εκπαιδευτικό κέντρο νέων στο Węgrzynów αποτελείται από ένα δημοτικό
σχολείο και μια επαγγελματική σχολή πρώτου βαθμού που έχουν τα δικαιώματα των
δημόσιων σχολείων. Σο κέντρο απασχολεί πάνω από 40 δασκάλους και ειδικούς
θεραπευτές και προσφέρει εκπαιδευτική υποστήριξη, επανένταξη στην κοινωνία και
αποκατάσταση, επιφέροντας απτά αποτελέσματα με τη μορφή μιας διαφορετικής
προσέγγισης των μαθητών, εξοπλίζοντας τους με τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι
απαραίτητες στην ενήλικη ζωή, οι οποίες επιτρέπουν την ορθή λειτουργία στην ενηλικίωση.
Η εγκατάσταση απασχολεί εκπαιδευτικούς διαφορετικών μαθημάτων, εκπαιδευτές σε
ειδικές ομάδες, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, μια νοσοκόμα και μαθητές. Σο έργο των
εκπαιδευτικών και των ειδικών είναι μια μεγάλη πρόκληση αφού συχνά το ίδρυμα δεν είναι
μόνο ο τόπος εκπαίδευσης και φροντίδας, αλλά αντικαθιστά και το σπίτι της οικογένειας
των μαθητριών. Σο προσωπικό δεσμεύεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι ο ρόλος που έχει τεθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα επιτυγχάνεται με τον
καλύτερο τρόπο. Εκτός από την εκπαιδευτική υποστήριξη, παρέχει στους σπουδαστές ένα
ευρύ φάσμα κοινωνικής βοήθειας σε συνεργασία με κέντρα κοινωνικής βοήθειας σε όλη τη
χώρα. Υροντίζει για την υγεία και την ασφάλειά τους και προσφέρει υγειονομική
περίθαλψη. Η εγκατάσταση εντάσσεται πολύ καλά στο τοπικό περιβάλλον και το ίδρυμα
συνεργάζεται σε πολλούς τομείς με την τοπική κοινότητα.
Οι μαθητές του ιδρύματος, για παράδειγμα, βοηθούν οικειοθελώς τους ηλικιωμένους στη
γειτονιά και φροντίζουν τα παιδιά από ένα νηπιαγωγείο που βρίσκεται στη γειτονική πόλη. Η
μονάδα συνεργάζεται, επίσης, με άλλα κέντρα, σχολεία, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
αρχές αυτοδιοίκησης διαφόρων επιπέδων. Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε πολλούς
διαγωνισμούς εξωτερικούς, κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις.
Σο Κέντρο δημιούργησε το προφίλ του και τα θετικά του αποτελέσματα, παρά τη
βραχυπρόθεσμη λειτουργία του βασιζόμενο στην εργασία επανένταξης, στη
διαφορετικότητα αντιμετώπισης των μαθητριών και στην κοινωνική τους προβολή.
Φάρη στη διεθνή συνεργασία, το διδακτικό προσωπικό έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει
εμπειρίες και να βελτιώσει τις ικανότητές του. Διάφοροι φοιτητές μπορούν να διεξάγουν
δραστηριότητες εκεί με νέους από το εξωτερικό.

1.2.
Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ, Kielce (ΡΟΛΩΝΛΑ).
Σο υμβούλιο Εκπαίδευσης στο Kielce, το οποίο εποπτεύει τα πρότυπα διδασκαλίας στα
σχολεία και τους φορείς στην επαρχία Świętokrzyskie, είναι μια μονάδα κυβερνητικής
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1. Οι οργανιςμοί που λαμβάνουν μζροσ ςτθ μελζτθ :
1.1.
Μθ κρατικό Κζντρο Νζων, Węgrzynów (ΡΟΛΩΝΛΑ).
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διοίκησης της επαρχίας και λειτουργεί ως ξεχωριστή οργανωτική οντότητα. Σο υμβούλιο
Εκπαίδευσης στο Kielce απασχολεί συνολικά 65 επιθεωρητές και ειδικούς. Οι επιθεωρητές
εκτελούν καθήκοντα σχετικά με την παιδαγωγική εποπτεία, δηλ. πραγματοποιούν εξωτερική
αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ελέγχουν τη συμμόρφωση
της απόδοσής τους σύμφωνα με το νόμο. Η ποιοτική αξιολόγηση των σχολείων και των
ιδρυμάτων αποτελεί το βασικό καθήκον του θεσμικού οργάνου. Οι επιθεωρητές του
συμβουλίου εκτελούν, επίσης, καθήκοντα υποστήριξης σχολείων και ιδρυμάτων. Σο
προσωπικό είναι καλά εκπαιδευμένο και εξαιρετικά ικανό, το οποίο επιτρέπει την
επαγγελματική εκτέλεση των καθηκόντων. Σο υμβούλιο Εκπαίδευσης συνεργάζεται ενεργά
με όλες τις τοπικές κυβερνητικές μονάδες της επαρχίας (102 δήμους και 14 περιφέρειες),
δημιουργώντας περιφερειακή και τοπική εκπαιδευτική πολιτική. υνεργάζεται, επίσης, με
περιφερειακά πανεπιστήμια (10) και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις
(συμπεριλαμβανομένου του Εθελοντικού Κέντρου, Κέντρο για την Σοπική Δημοκρατία),
ενώσεις και ιδρύματα που είναι τα όργανα διοίκησης των σχολείων και των ιδρυμάτων.
Είναι ο ιδρυτής πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν την αξία και την
ποιότητα της εκπαίδευσης, όχι μόνο στην επαρχία Świętokrzyskie αλλά και σε ολόκληρη τη
χώρα.
Η Διεύθυνση της χολής Świętokrzyski καλύπτει με την υποστήριξη της σημαντικές
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από ακαδημαϊκά ιδρύματα,
πολιτιστικούς συλλόγους, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Αυτή η συνεργασία ενισχύει θεσμικά το έργο και επιτρέπει τη χρήση εμπειρογνωμοσύνης
των εταίρων στον τομέα της εκπαίδευσης, για την επίτευξη των στόχων και των
αποτελεσμάτων κάθε έργου.

1.3.

Άγιοσ Σπυρίδωνασ Ειδικό Σχολείο Λάρνακασ (ΚΥΡΟΣ).

Σο σχολείο «Άγιος πυρίδωνας» είναι ένα δημόσιο Ειδικό χολείο και βρίσκεται στη νότια
παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου, τη Λάρνακα. Η πόλη της Λάρνακας έχει πληθυσμό
62.000 κατοίκων και διατηρεί ένα ήπιο τόνο στο προφίλ της έχοντας μια χαλαρή
ατμόσφαιρα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και μετά την τουρκική εισβολή
ξεκίνησε τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου της Λάρνακας.
Σο σχολείο καλύπτει τις ανάγκες 72 αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας μεταξύ 4 και 21 ετών,
που χαρακτηρίζονται κυρίως από ένα σύνολο δυσκολιών μάθησης και κινητικότητας ως
αποτέλεσμα της ψυχικής τους αναπηρίας. Οι μαθητές προέρχονται από την πόλη και τις
προαστιακές περιοχές και χωριά της επαρχίας της Λάρνακας και η Κυπριακή κυβέρνηση
αναλαμβάνει το κόστος για τη μεταφορά τους στο σχολείο. Οι περισσότεροι από τους
μαθητές είναι Κύπριοι με πολύ μικρό ποσοστό μεταναστών, ενώ οι περισσότεροι γονείς
έχουν μέσο εισόδημα. Μερικοί από αυτούς είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι, κατέχουν δική
τους επιχείρηση ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. λα τα παιδιά λαμβάνουν ταμεία
κοινωνικής πρόνοιας λόγω των αναγκών τους. Σο σχολείο υπάγεται στο τμήμα της
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Τπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
Σο σχολείο στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του κάθε παιδιού μεμονωμένα, έτσι
ώστε τα παιδιά να μπορούν να βιώνουν τη ζωή ως την πιο αξιόλογη εμπειρία. Σο προσωπικό
σέβεται την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και αναγνωρίζει την αξία του ως ατόμου,
ανεξάρτητα από τις ανάγκες ή τις ικανότητές του να συνεισφέρει στην κοινωνία.
Τποστηρίζει, επίσης, τη συνεχή ανάπτυξη της γνώσης, της κατανόησης και των δεξιοτήτων
των παιδιών.
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Το ςχολείο ςτοχεφει ςτα ακόλουκα:






Να αξιολογεί τον καθένα ανεξάρτητα από την ηλικία, τη θέση, την καταγωγή, το
φύλο, το υπόβαθρο ή την ικανότητά του. Προσπαθούμε να παρακινήσουμε, να
στηρίξουμε και να εμπνεύσουμε την προσωπική, πνευματική, συναισθηματική και
εκπαιδευτική ανάπτυξη του καθενός σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Να σέβεται τη μοναδικότητα και τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του,
αναπτύσσοντας μεγάλες και δυνατές εκπαιδευτικές εμπειρίες μέσα σε ένα ευρύ,
ισορροπημένα διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Να παρέχει γονική υποστήριξη και συμβουλευτική αγωγή, ενημερώνοντας τους
γονείς πλήρως σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση των
συνεργασιών γονέων και εκπαιδευτικών.

Ορισμένα από τα πεδία της Ειδικής Εκπαίδευσης του σχολείου, στα οποία συμμετέχει
καθ'όλη τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα
είναι τα εξής:
• Εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία
• υμπερίληψη
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Πολυπολιτισμική τάξη
•Περιβαλλοντικά ζητήματα
• Πολυεπιστημονική ομαδική εργασία
• Σέχνες (θέατρο, μουσική, χορός, χειροτεχνία)
• Ο αθλητισμός ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη.
Σο σχολείο έχει συμμετάσχει σε προγράμματα που εμπλέκουν τη ζωγραφική και τη
δραματική αναπαραγωγή των παραδοσιακών ιστοριών μέσω μιας πολυαισθητικής
προσέγγισης, δηλαδή διαδραστικών θεατρικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων τέχνης και
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Σο σχολείο διαθέτει μια ενιαία εξωτερική διαρρύθμιση με γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδική
χαρά με εξωτερικά παιχνίδια ειδικής ανάγκης (τραμπολίνο, κούνιες για αναπηρικές
καρέκλες, τσουλήθρες, κ.λπ.), συνθετικά γκαζόν και βοτανικό κήπο. Σο κτίριο διαθέτει
αίθουσα ανάπτυξης αισθήσεων, βιβλιοθήκη, κουζίνα και τραπεζαρία, αίθουσα αθλητικών
δραστηριοτήτων και πολλές αίθουσες διδασκαλίας με εγκαταστάσεις όπως διαδραστικούς
πίνακες, προσωπικούς υπολογιστές και βοηθητικές και ποικίλες εναλλακτικές συσκευές
επικοινωνίας.
Σο προσωπικό του σχολείου αποτελείται από έναν διευθυντή, έναν αναπληρωτή διευθυντή,
δέκα καθηγητές ειδικής εκπαίδευσης, ψυχολόγο, τέσσερις λογοθεραπευτές, τρεις
κινησιοθεραπευτές , τέσσερις φυσιοθεραπευτές, τρεις ειδικούς κινησιολόγους, δύο
μουσικοθεραπευτές, ένα δάσκαλο τέχνης και δύο εκπαιδευτές ξυλουργικής. το σχολείο
αυτό απασχολούνται, ακόμη, είκοσι τρεις άτομα φέτος: 18 βοηθοί καθηγητών, 3
προσωπικό καθαρισμού, ένας γραμματέας και ένας φροντιστής.
Σο σχολείο διαχειρίζεται τις ανάγκες αγοριών και κοριτσιών με ένα ευρύ φάσμα
μαθησιακών δυσκολιών, που προκαλούνται από παράγοντες που είναι είτε προγεννητικοί
(γενετικοί παράγοντες, γενετικές ασθένειες, αναπτυξιακές δυσμορφίες κλπ.), περιγεννητικοί
(χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, πρόωρος τοκετός, μαιευτικές επιπλοκές, τραύμα κατά τη
διάρκεια του τοκετού, ασφυξία κλπ.) και μεταγεννητικοί (μολύνσεις, ατυχήματα,
υποσιτισμός, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ψυχοκοινωνικά προβλήματα κ.λπ.). Κάθε τμήμα
αποτελείται από τον μέγιστο αριθμό των οκτώ μαθητών, και γίνεται πάντα η προσπάθεια να
παραμένει όσο το δυνατό πιο ομογενοποιημένο.
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βιοτεχνίας. Έχει, επίσης, επικεντρωθεί στην αναβίωση των παραδόσεων και του πολιτισμού
του τόπου μέσα από σειρά επισκέψεων.
Επιπλέον, δημιούργησε έναν αισθησιακό κήπο με τα παραδοσιακά βότανα της Κύπρου και
έχει ανταλλάξει εκπαιδευτικές και θεραπευτικές στρατηγικές μεθόδους με άλλα σχολεία με
στόχο να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του.
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1.4.

Αϋ Τεχνικι Σχολι Λεμεςοφ (ΚΥΡΟΣ).

Η Α΄ Σεχνική χολή Λεμεσού ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1956 πριν. Είναι η πρώτη
τεχνική και επαγγελματική σχολή που ιδρύθηκε στη Λεμεσό. Αρχικά προοριζόταν για
μαθητές ηλικίας 12-18 ετών και τώρα δέχεται μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, σε ένα τριετές
πρόγραμμα σπουδών.
Είναι η μεγαλύτερη τεχνική σχολή της πόλης από τις τρεις που υπάρχουν σήμερα με 580
φοιτητές και 102 καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.
Τπάρχουν τέσσερις κύριοι κλάδοι λειτουργίας στο σχολείο:
 Κλάδοσ Μθχανολογίασ/Μθχανικισ
Ειδικότητες στη Γενική Μηχανολογία και τη Μηχανική Αυτοκινήτων.


Κλάδοσ Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν

Ειδικότθτεσ ςτισ Γραφικζσ τζχνεσ και τθ Διακοςμθτικι


Κλάδοσ Ξυλουργικισ και Επιπλοποιίασ



Κλάδοσ Υπθρεςιϊν

το σχολείο, εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, υπάρχουν επίσης, η αίθουσα
συνεδριάσεων καθηγητικού συλλόγου, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια ειδικοτήτων, και
εργαστήρια και άλλες εξειδικευμένες αίθουσες διδασκαλίας. Τπάρχει, ακόμα, θέατρο,
βιβλιοθήκη, καντίνα, αθλητική αίθουσα και γραφεία διευθυντικών στελεχών. Οι μαθητές
συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες
εκτός σχολείου, σε ορχήστρα, χορωδία,
καλλιτεχνικά φιλολογικά και αθλητικά γεγονότα. υμμετέχουν σε εκθέσεις τέχνης, όπως και
σε πολλούς κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.
Η Α΄ Σεχνική χολή βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού, κοντά στο παλιό νοσοκομείο και τον
Κεντρικό Αστυνομικό ταθμό. Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου με
πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους. Είναι μια όμορφη παραλιακή πόλη με πολλές
παραλίες και ξενοδοχεία, πολύ γνωστή για το φεστιβάλ κρασιού και το καρναβάλι της, όπως
επίσης, για όλες τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις και το παραδοσιακό κέντρο της.

1.5.

Σχολείο “F.S. NITTI” , ϊμθ (ΛΤΑΛΛΑ).

Σο σχολείο "F.S. Nitti" ιδρύθηκε την 1η επτεμβρίου 2012, μετα από ενοποίηση του "R.
Merelli" Δημοτικού Κρατικού χολείου με το Γυμνάσιο "Γ. Petrassi". Είναι μια κρατική σχολή
που εποπτεύεται από το Ιταλικό Τπουργείο Παιδείας. Σο Ινστιτούτο αποτελείται από 3
σχολικά συγκροτήματα: "F.S. Nitti ", με 22 τάξεις, Διεύθυνση και Διοικητικά Γραφεία, και τα
Δημοτικά σχολεία "Ferrante Aporti" και "Mengotti" με 26 τάξεις. Οι μαθητές που φοιτούν
στο σχολείο είναι περίπου 1100.
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Σο σχολείο λειτουργεί με ένα μεσαίο-υψηλό πολιτιστικό υπόβαθρο, και αν και ποικίλο
αποτελεί σπουδαία πρόκληση. την πραγματικότητα, ακόμη και αν το κοινωνικό
υπόστρωμα αποτελείται κυρίως από επαγγελματίες, και εργαζόμενους στον τριτογενή
τομέα, οι κοινωνικοοικονομικές μειονεκτικές καταστάσεις, όπως η μετανάστευση, η
ανεργία, η κοινωνική και πολιτισμική υποβάθμιση, είναι πολύ συχνές, τόσο στον σχολικό
χώρο όσο και στις κοντινές περιοχές, από τις οποίες προέρχονται κυρίως οι μαθητές.
Σο εβδομαδιαίο πρόγραμμα παρέχεται σε 5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικού χολείου: 27 ή 40 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις
ανάγκες των οικογενειών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μζςου δθμοτικοφ ςχολείου: 30 περιόδουσ τθ βδομάδα.
ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ: Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά, Μαθηματικά, Επιστήμη,
Σέχνη, Μουσική, Σεχνολογία, Ιστορία, Γεωγραφία.
Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες (αλλοδαποί φοιτητές, μαθητές με κινητική αναπηρία ή
κοινωνικά προβλήματα) εντάσσονται στις σχολικές δραστηριότητες.
Οι περισσότεροι από τους μαθητές φτάνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα μάθησης και έχουν
μεγάλες προσδοκίες για τις περαιτέρω σπουδές τους. την πραγματικότητα, η ανάλυση των
δεδομένων εγγραφής στο σχολείο αποδεικνύει ότι το 90% των φοιτητών συνεχίζουν τις
σπουδές τους σε Κλασσικά ή Επιστημονικά Γυμνάσια, 7% στα Πολυτεχνεία, 3% στα
Επαγγελματικά Ιδρύματα. Η απόρριψη σχολείου είναι 0%.
Η χολική Διοίκηση εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τους
Κανονισμούς Αυτονομίας χολείων και η Διευθύντρια έχει υπογράψει σύμφωνο ελεύθερων
επιλογών μάθησης για να προσφέρει στις οικογένειες την ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ
διαφορετικών δραστηριοτήτων (Μουσική, Ξένη Γλώσσα, Αθλητικά μαθήματα) που
πραγματοποιούνται στο σχολείο, μετά τις τάξεις του προγράμματος σπουδών.

1.6.

Κζντρο απαςχόλθςθσ νεολαίασ, ζικιαβικ (ICELAND).

Σα κέντρα αναψυχής στην πόλη Reykjavik λειτουργούν από το τμήμα σχολικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του Reykjavík - SFS (Skóla- og frístundasvið). Σο SFS έχει
σκοπό να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για τα παιδιά και τις οικογένειες τους
στην πόλη και να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας συνέχειας στην παιδική εργασία και στο
παιγνίδι στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό. Σο κέντρο αναψυχής
Midberg είναι ένα από τα πέντε κέντρα αναψυχής στο Ρέικιαβικ τα οποία χωρίζονται
ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή τους.
Σο Midberg Leisure Centre βρίσκεται στην περιοχή Breidholt και αναλαμβάνει το
πρόγραμμα αναψυχής για παιδιά και νέους σε πέντε δημοτικά σχολεία του Breidholt. ε
αυτά τα πέντε δημοτικά σχολεία, το Midberg λειτουργεί 6 προγράμματα μετά το σχολείο
για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και 4 Κέντρα Νεότητας για νέους 10-16 ετών. Σο Midberg
είναι, επίσης, υπεύθυνο για προγράμματα θερινών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών του σχολείου. Σο Midberg έχει περίπου 110 υπαλλήλους πλήρους
και μερικής απασχόλησης.
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ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ: Ιταλικά, Μαθηματικά, Επιστήμη, Ιστορία, Αγγλικά, Κοινωνικές
πουδές, Γεωγραφία, Μουσική, Σέχνη / Εναλλακτικές Δραστηριότητες.
Η μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα για 40 περιόδους, παίρνουν μεσημεριανό στο
σχολείο και μερικές εργαστηριακές δραστηριότητες το απόγευμα.
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Ο στόχος του Midberg είναι να προσφέρει περιεχόμενο και αξία στις δραστηριότητες των
παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους. Η έμφαση δίνεται στην ποικιλία απασχόλησης και σε
ενδιαφέρουσες παραλλαγές κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Μια σημερινή
ανάγκη της νεολαίας είναι η δημιουργία ποιοτικής δραστηριότητας και εναλλαγής της κατά
τον ελεύθερο χρόνο και αυτό μεταφράζεται ως θεωρητική εκπαίδευση, τέχνες, αθλητικές
και ηγετικές αξίες στην μάθηση υπό την καθοδήγηση των εργαζομένων εκεί.
Οι αρμοδιότητες του Midbergs χωρίζονται κυρίως σε δραστηριότητες παιδιών και σε
δραστηριότητες νέων. Κάτω από την εποπτεία του Διευθυντή του Κέντρου Νέων
βρίσκονται άλλα τέσσερα Κέντρα Νεολαίας. Σα τρία εξυπηρετούν τη νεολαία στα πέντε
δημοτικά σχολεία της περιοχής, και το τέταρτο εξυπηρετεί τους νέους με αναπηρίες. Η
διεύθυνση εποπτεύει, επίσης, έξι προγράμματα μετά το σχολείο που εξυπηρετούν τα παιδιά
ηλικίας 6-9 ετών στα πέντε δημοτικά σχολεία. Σα προγράμματα μετά το σχολείο εντάσσουν
στη δραστηριότητά τους άλλα περιοδικά δρώμενα στην περιοχή, όπως φεστιβάλ περιοχών
και ειδικές εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τη γειτονιά και τις διασυνδέσεις στις γύρω
περιοχές.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του κέντρου αναψυχής του Midberg προέρχονται από τον
κατάλογο εργασίας του κέντρου ψυχαγωγίας που εκδίδεται από το SFS (τμήμα σχολείου
και ψυχαγωγίας). Η SFS δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στον ελεύθερου χρόνου του κάθε
πολίτη για την ευκαιρία που έχουν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με
εκπαιδευτικούς στόχους επικεντρωμένους στην ηλικία και την ανάπτυξή τους. Η έμφαση
δίνεται στη συμμετοχή, τη μάθηση μέσω πράξεων, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ειδική εστίαση είναι να ενισχυθούν και να παρακινηθούν τα άτομα που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της κοινωνικής τους μειονεκτικής θέσης ή αναπηρίας.
Η πρόληψη είναι βασική σε όλες τις εργασίες στα κέντρα αναψυχής, όπως και η εργασία με
ορθή συμπεριφορά και θετική στάση ζωής για μια υγιή και κοινωνική ένταξη των παιδιών
στο ευρύτερο σύνολο.

II.

Τί είναι δθμιουργικότθτα?
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•

Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα είναι ένα φυσικό δώρο ή
ταλέντο. Ωστόσο, το ταλέντο έχει ελάχιστη σχέση με τη δημιουργικότητα.
Η δημιουργικότητα είναι μια ικανότητα που πρέπει να μάθουμε να ασκούμε και να
αναπτύσσουμε, όπως κάθε άλλη. Μερικοί από εμάς μαθαίνουν πιο εύκολα, άλλοι
χρειάζονται περισσότερο χρόνο. για να μάθουμε να οδηγούμε ποδήλατο χρειάζεται
χρόνο. Η δημιουργικότητα δεν διαφέρει από αυτό. σο περισσότερο κάνετε τη
δημιουργικότητα μέρος της καθημερινής σας ζωής, τόσο περισσότερο θα
αναπτυχθεί σε σας.
Τι είναι λοιπόν η δημιουργικότητα;

Η δημιουργικότητα είναι η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μας ιδέες, τους
κανόνες, τα πρότυπα, τα προϊόντα και να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, μορφές, μεθόδους,
ερμηνείες κλπ., μέσα από πρωτοτυπία και φαντασία.
Η δημιουργικότητα είναι, επίσης, η τάση να δημιουργούνται ή να αναγνωρίζονται ιδέες,
εναλλακτικές λύσεις ή δυνατότητες που μπορούν να είναι χρήσιμες στην επίλυση
προβλημάτων, στην επικοινωνία με άλλους και στην ψυχαγωγία των εαυτών μας και των
άλλων.
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Προκειμένου να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να είμαστε σε θέση να βλέπετε τα πράγματα
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Μεταξύ άλλων, πρέπει να είμαστε σε θέση να
δημιουργούμε νέες δυνατότητες ή νέες εναλλακτικές λύσεις. Η δυνατότητα δημιουργίας
εναλλακτικών λύσεων για να μπορέσουμε να δούμε μοναδικά τα πράγματα δεν προκύπτει
από την αλλαγή. υνδέεται με άλλες, θεμελιώδεις ιδιότητες σκέψης, όπως η ευελιξία, η
ανοχή της ασάφειας ή και η απόλαυση της ανακάλυψης άγνωστων πραγμάτων και
γνώσεων.
ύμφωνα με τον Samuel Becket, η δημιουργικότητα είναι το πειραματικό εργαστήριο της
αποτυχίας ξανά και ξανά:
"Η δημιουργικότητα μπορεί να μοιάζει με ουσιαστικό αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα
ρήμα, και συγκεκριμένα μια ενέργεια. Θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία, μια σκέψη ή
μια εκδήλωση, μια ιδέα ή ένα προϊόν, αλλά είναι πάντα μια ενέργεια που βάζει τον εαυτό
σου προς τα εμπρός, στο άγνωστο. Η δημιουργικότητα είναι ο κόσμος του ατρόμητου
εξερευνητή, ενός 2χρονου ενήλικα, ο οποίος ποτέ δεν παύει να θέτει τις ερωτήσεις: Γιατί;
Κι αν;"
Οι άνθρωποι συνήθως ρωτούν: «Μπορείτε πραγματικά να διδάξετε τη δημιουργικότητα;»
Υυσικά μπορεί να διδαχθεί. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα το μάθουν πραγματικά αν δεν
καταφέρουν πρώτα να θυμηθούν την εποχή που το είχαν. Και αυτό είναι πριν από πολλά
χρόνια, όταν ήταν παιδιά. Θα πρέπει να σκεφτούν την εποχή που ήταν παιδιά. λα τα
παιδιά είναι δημιουργικά. Ποτέ δεν σκέφτονται τί σκέφτονται οι άλλοι, ή αν κάνουν λάθος,
απλώς προσπαθούν, εξερευνούν, αποτυγχάνουν, μέχρι να πετύχουν, αν πετύχουν.

Πολλοί νέοι απολαμβάνουν να διαλύουν κομμάτια τα ρολόγια, τις βρύσες της κουζίνας,
ακόμη και τους κινητήρες των αυτοκινήτων μέχρις ότου η επίσημη εκπαίδευση να τους
διδάξει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ο τρόπος για να μάθεις. Έτσι, καθώς περνούν τα
χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς ξεχνούν να είναι δημιουργικοί. Ωστόσο, τα καλά νέα
είναι ότι μπορούμε ακόμα να μάθουμε πώς να κερδίσουμε αυτή την ξεχασμένη γνώση, εάν
αφιερωθούμε στην πρακτική και ανακαλύψουμε την ξεχασμένη μας στην παιδική ηλικία.
Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία επιβίωσής μας. Πριν από
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, οι πρόγονοί μας έπρεπε να προσαρμόζονται στα
μεταβαλλόμενα περιβάλλοντά τους για να επιβιώσουν. Αυτοί που σκέφτηκαν «έξω από το
κουτί» ήταν εκείνοι που διέφυγαν να φαγωθούν από τους υπόλοιπους και γι 'αυτό είναι οι
πρόγονοί μας.

Μόνο 1 ζηοσς 4 πιζηεύει πως μπορεί να
θηάζει ηο δημιοσργικό δσναμικό ηοσ
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Μουτζουρώστε κάτι: Αν και μπορεί να μας είχαν κάνει παρατήρηση στο σχολείο για να
«σταματήσουμε να μουτζουρώνουμε το χαρτί και να δώσουμε προσοχή», ήρθε η ώρα να το
ξανακάνουμε. Σο μουτζούρωμα, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, δεν δείχνει έλλειψη
εστίασης. την πραγματικότητα, το μουτζούρωμα μπορεί να σας βοηθήσει να μείνετε
παρόντες και αφοσιωμένοι κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, στην οποία διαφορετικά
θα βρείτε το μυαλό σας να παρασύρεται. Σο μουτζούρωμα μπορεί να βελτιώσει την
ανάκληση μνήμης και να ενεργοποιήσει τις μοναδικές νευρολογικές οδούς. Ορισμένες
εταιρείες ενθαρρύνουν ακόμη και το μουτζούρωμα κατά τις συνεδριάσεις τους!

2. Ξεκινήστε ένα Sketchbook: Σο σκίτσο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσετε
τις μνήμες και να χρησιμοποιήσετε εποικοδομητικά το χρόνο που διαφορετικά θα
μπορούσατε να περάσετε σε ένα τηλέφωνο. Αγοράστε ένα μικρό, ελαφρύ sketchbook που
μπορεί εύκολα να χωρέσει στην τσάντα σας. Ξεκινήστε ένα σκίτσο κάθε φορά που έχετε
λίγα ελεύθερα λεπτά, γράψτε τις σκέψεις σας, ή ακόμα καλύτερα συνδυάστε τα σκίτσα σας
με τις σκέψεις σας.
3. Δημιουργήστε το σωστό περιβάλλον: Η αλήθεια είναι ότι κάθε άτομο μπορεί να είναι
δημιουργικό. Απλώς χρειάζεται το σωστό περιβάλλον, τα σωστά ερεθίσματα και την
υποστήριξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Google προχωρεί σε μεγάλο βαθμό και
προσφέρει στους υπαλλήλους της μια παιδική χαρά για ενήλικες. Ο στόχος είναι να
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να επιτρέπει στους υπαλλήλους να αισθάνονται χαλαροί
και άνετοι με την φωνητική δημιουργία δημιουργικών, ακόμη και τρελών ιδεών. Οι
επιχειρήσεις που εκτιμούν τη δημιουργικότητα πρέπει να κάνουν το καλύτερο για να
καλλιεργήσουν ένα δημιουργικό, ασφαλές χώρο όπου εστιάζουν σε ασυνήθιστες ιδέες και
όπου καλλιεργείται η δημιουργικότητα.
4. Δοκιμάστε κάτι νέο: Πραγματοποιήστε αυτό που δεν προορίζεστε να κάνετε. Αν
γνωρίζετε πολύ καλά τι κάνετε, πιθανότατα έχετε βαρεθεί μέχρι τώρα. Αντιμετωπίζοντας
μια τεράστια δημιουργική πρόκληση σας κάνει να ανακατευτείτε για να εντοπίσετε λύσεις.
Κολυμπήστε σε ένα πεδίο εργασίας που δεν δοκιμάσατε ποτέ πριν.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Πώς
λοιπόν
κάνετε τη
δημιουργικότητα μέρος της καθημερινής σας ζωής; Εδώ είναι 20 προτάσεις - και μαντέψτε
τί; Μπορείτε να τα ξεκινήσετε αμέσως.
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5. Εγγραφείτε σε ένα μάθημα: Η δημιουργικότητα αναπτύσσεται όταν σπρώχνετε τον
εαυτό σας εκτός της ζώνης άνεσής σας και μαθαίνετε κάτι νέο. Πολλές κοινότητες
προσφέρουν μαθήματα βραδινής εκπαίδευσης ενηλίκων. Δοκιμάστε τη ζωγραφική, την
αγγειοπλαστική ή την ξυλουργική. κεφτείτε πως μπορείτε να μάθετε μια νέα γλώσσα, ένα
νέο μουσικό όργανο, ή να πάρετε μαθήματα μαγειρικής;
6. Κρατήστε παιχνίδια στο γραφείο σας: Πολλές εταιρίες δημιουργικού σχεδιασμού
ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να κρατούν παιχνίδια στο γραφείο τους, από Lego μέχρι την
τέχνη χαρτιού origami. Η ενασχόληση των χεριών με κάτι δημιουργικό, σε αντίθεση με την
χρήση του πληκτρολόγιου, μπορεί να είναι η μόνη δημιουργική ώθηση που χρειάζεστε.
7. Κάνετε λάθος: Μία από τις πιο διάσημες δηλώσεις του Αϊνστάιν αποδείχθηκε εντελώς
λάθος όσον αφορά την επιστήμη. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες το απέδειξαν ότι είναι λάθος,
αλλά στο τέλος έμαθαν πώς λειτουργεί η κβαντική μηχανική. Μη φοβάστε να κάνετε λάθος.
Πιθανόν να είστε λάθος συχνά ούτως ή άλλως. Οι άνθρωποι μπορεί να σας ευχαριστήσουν
γι 'αυτό.
8. Κάνετε παύση στην σκέψη και κινηθείτε: Κατά τη διάρκεια πολλών ωρών καταιγισμού
ιδεών, σταματήστε και πηγαίνετε για μια βόλτα. Μετακινήστε το σώμα σας και εξετάστε το
θέμα που σας απασχολεί από άλλες οπτικές γωνίες. Η σωματική κίνηση έχει αποδειχθεί ότι
έχει θετική επίδραση στη δημιουργική σκέψη, ακριβώς όπως και οι επαγγελματίες του
θεάτρου προτείνουν την εφαρμογή γραμμών σε διαφορετικές στάσεις και θέσεις για να
δημιουργήσουν νέες προσεγγίσεις ενός θεατρικού χαρακτήρα. Κινηθείτε πριν σκεφτείτε.
9. Μην ρωτάτε "Γιατί;": Ρωτήστε "γιατί όχι;" και θα ξαφνιαστείτε και θα εκπλαγείτε
ευχάριστα. υχνά δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να μην κάνουμε κάτι.
10. υνεργαστείτε: Τπάρχει κάποιος εκεί έξω στον κόσμο αυτή τη στιγμή που σκέφτεται τα
ίδια πράγματα που σκέφτεστε εσείς. Γιατί δεν βάζετε τις ιδέες σας μαζί;
11. μίξτε τα αταίριαστα: Αν υπάρχουν δύο πράγματα που σας αρέσουν συνήθως τα
σμίγετε μαζί και δημιουργείται μια ανάμιξη. Ξεκινήστε αναμιγνύοντας αταίριαστες ιδέες,
ένα ζώο με ένα πράγμα (π.χ. έπιπλα) και δημιουργήστε το δικό σας αντικείμενο ή μια νέα
εφεύρεση. τη συνέχεια, συνδυάστε ιδέες ή εφευρέσεις.
12. Παιχνίδι ρόλων: Σο παιχνίδι ρόλων μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε νέες λύσεις
στα υπάρχοντα προβλήματα βάζοντας τον εαυτό σας στη θέση ή ενός πελάτη. Ακόμα κι αν
έχετε ήδη καταβάλει προσπάθειες να εισέλθετε στο μυαλό του πελάτη, τα παιχνίδια
ανταλλαγής ρόλων μπορούν να επιφέρουν δυνατές ιδέες για τη λύση ενός έργου. Ως παιδιά,
το παιγνίδι των ρόλων γινόταν πραγματικότητα, μέσα από τις μαγειρικές με λάσπη, τις
μάχες που δίναμε με τους κακούς και τις εξερευνήσεις στη δική μας ζούγκλα. Ήρθε η ώρα
να επαναφέρετε το παιγνίδι στη ζωή σας.
13. Επιτρέψετε το τυχαίο: το να αφεθεί κανείς στην τύχη είναι ελευθερία. Γράψτε τις
σκέψεις σας ενώ βρίσκεστε στην τουαλέτα. Σί σκέφτεστε όταν δεν έχετε τίποτα να
σκεφτείτε; κεφτείτε ένα πρόβλημα προτού πάτε για ύπνο, θα ονειρευτείτε γι 'αυτό και θα
βρείτε τις καλύτερες λύσεις στα όνειρά σας. Εργαστείτε ή σκεφτείτε σε μέρη που δεν το
κάνατε ποτέ πριν, ίσως να νομίζετε ότι είναι άχρηστο και ανώφελο, αλλά στο τέλος θα
μπορούσε να επιφέρει μία από τις πιο δημιουργικές λύσεις σας.
14. Δανειστείτε ιδέες: Ίσως στην πραγματικότητα να μην υπάρχουν νέες ιδέες. Τπάρχουν,
όμως, νέοι συνδυασμοί παλαιών ιδεών. Κάνετε συνδέσεις στο μυαλό σας, ο εγκέφαλος
λειτουργεί με τη σύνδεση των νευρώνων. σο περισσότερες συνδέσεις παλαιών ιδεών
κάνετε τόσο καλύτερα ξέρετε κάτι.
15. Αντιμετωπίστε τους Υόβους σας: οτιδήποτε φοβάστε σίγουρα το φοβάστε για κάποιο
λόγο. Είτε αυτό είναι από ανασφάλεια ή αμφιβολία στις δυνατότητες σας, ο φόβος δεν σας
βοηθάει. Μόλις αντιμετωπίσετε το φόβο σας, θα γίνετε πολύ συναισθηματικοί. Να είστε
γενναίοι γιατί η δημιουργικότητα χαρίζει φτερά, ακόμη και αν προσβάλλει τους ανθρώπους
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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18. Μπείτε ςτθ κζςθ του πελάτθ: προςπακιςτε να δείτε τα γεγονότα και τισ προτάςεισ
λφςεων ι προϊόντων από τθν πλευρά ενόσ πελάτθ. Θα γίνουν όλα πιο εφκολα.
19. Το ςκουπίδι του ενόσ είναι κθςαυρόσ για τον άλλο: Η πηγή της δημιουργικότητάς σας
μπορεί να προέρχεται από κάτι που άλλοι θεωρούν ασήμαντο ή ακόμα και άχρηστο. Σα
άχρηστα πράγματα για κάποιον μπορεί να είναι η δημιουργική σας παιδική χαρά.
20. Φανταςτείτε πωσ όλα είναι πικανά: εάν κάτι κεωρείται αδφνατο τϊρα, δεν ςθμαίνει
πωσ κα παραμείνει αδφνατο για πάντα. Μθν δεχκείτε τθν αδυναμία ωσ μονιμότθτα.
Ϊςτε, αυτόσ είναι ο τρόποσ για να δθμιουργιςουμε;
Σταματιςτε τθν ανάγνωςθ και δθμιουργείςτε.

Οι δημιουργικοί άνθρωποι:
1. Βαριούνται εύκολα
2. Παίρνουν ρίσκα
3. Απεχθάνονται τους κανόνες
4. Ρωτούν «τι θα γίνει αν;»
5. Κάνουν πολλά λάθη
6. υνεργάζονται
7. Είναι γενναιόδωροι
8. Είναι ανεξάρτητοι
9. Πειραματίζονται
10.
Έχουν κίνητρα
11.
Εργάζονται σκληρά

«Θ εκπαίδευςθ ςκοτϊνει τθ δθμιουργικότθτα»
“Sir Ken Robinson”, 2008
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όταν κρίνεται. Η αληθινή μεγαλοφυΐα μπορεί να σκανδαλίσει τον άνθρωπο. Να είστε
γενναίοι ενάντια στην κριτική. Ο χρόνος δεν αλλάζει τίποτα γι αυτό μην περιμένετε. Η
αναμονή για την κατάλληλη στιγμή δημιουργίας είναι αδιέξοδο.
16. Πράξετε πριν από τη σκέψη: Καλύτερα να κάνετε την πράξη τώρα, και μπορείτε να την
επαναλάβετε πάντα αργότερα. Αν αφήσετε τη σκέψη ενός θέματος να φτάσει την
τελειότητα θα πεθάνει. Σο πρόβλημα με τη σκέψη είναι ότι πιθανότατα θα αποτρέψετε τον
εαυτό σας από το να το κάνετε την εφαρμογή. Έτσι το "πράττω" έρχεται πρώτο. Η πράξη
από μόνη της είναι δημιουργία.
17. Δημιουργία από την καταστροφή: Η σκέψη νέων ιδεών ή η προσθήκη πράξεων σε κάτι
δεν είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσετε. Η καταστροφή είναι η δημιουργικότητα με
την αντίστροφη σειρά. Ένα σουτιέν δημιουργήθηκε από την καταστροφή του κορσέ!
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Η θανηαζία
είναι η ανώηαηη μορθή έρεσνας

Κάθε παιδί γεννιέται με τη δυνατότητα να είναι δημιουργικό. Η δημιουργικότητα είναι μια
κρίσιμη πτυχή όλων των προσωπικοτήτων. Βοηθά στην ανάλυση των πραγμάτων με
διαφορετικό και ασυνήθιστο τρόπο. Η δημιουργικότητα δεν γεννιέται μόνο. Πρέπει να
καλλιεργηθεί από τον άνθρωπο και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας σε κάθε παιδί
ξεκινά από την τάξη.
• Σα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για την εφαρμογή της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση με νέα προγράμματα
επιστημονικών και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων.
• Οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας και η σύγχρονη μεθοδολογία, όμως, δεν αρκούν. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να ενημερώνονται, προκειμένου να κατανοήσουν και
να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, να
προσαρμόσουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στις τάξεις.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Επειδή η δημιουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί, εδώ είναι ένας κατάλογος στρατηγικών που
μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν και να προωθήσουν τη
δημιουργικότητα στην τάξη. Πολλοί επαγγελματίες πιστεύουν ότι η δημιουργική σκέψη μπορεί να
διδαχθεί ως μάθημα, όπως είναι η ιστορία και η επιστήμη.

Θ Διδαςκαλία τθσ δθμιουργικότθτασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρζπει να ςτοχεφει ςτα:
• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δημιουργική σκέψη.
• Να αγκαλιάσουν τη δημιουργικότητα ως μέρος της μάθησης.
• Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου τους.
• Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το συναίσθημα.

• Να προωθήσουν την αυτογνωσία με νέες στάσεις και απελευθέρωση των δημιουργικών
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΙΘΟΤΑ
Σο περιβάλλον της τάξης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της
δημιουργικότητας και της εμπιστοσύνης σε μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φτιάξουν
το περιβάλλον στην τάξη ανάλογα με τον κάθε μαθητή. Ακολουθούν τρόποι εφαρμογής
ιδεών στην τάξη:

• Επιτρέψτε συχνή συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στην τάξη.
• Καταστήστε χρόνο για την ανεπίσημη ευκαιρία για τους μαθητές.
• Μάθετε το όνομα του κάθε μαθητή όπως και ο κάθε μαθητής να μάθει τα υπόλοιπα της
τάξης
• Η εμπλοκή με τους μαθητές στα δρώμενα του συνόλου είναι ο καλύτερος τρόπος για να
δώσετε ώθηση στη δημιουργικότητά τους.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

• Να δίνουν έμφαση στη δημιουργική σκέψη και να διευκολύνουν τις καινοτόμες ιδέες με
πρακτικές ασκήσεις.
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• Δημιουργήστε ένα πολύχρωμο περιβάλλον και χρησιμοποιήστε διαφορετικά υλικά για να
τονώσετε τα συναισθήματα και τον εγκέφαλό σας.
• Δημιουργείστε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο είναι ανοικτό σε νέες
ιδέες.
• Δώστε βραβεία ή ανακοινώστε σε πίνακες τους διαφορετικούς τρόπους επίλυσης ενός
προβλήματος ή τις διάφορες δημιουργικές λύσεις σε ένα πραγματικό σενάριο.
• Αποδεχθείτε το πλαισίο σκέψης των εκπαιδευτικών και προσαρμόστε το στο τρόπο
σκέψης των μαθητών.
• Προωθείστε λύσεις καθημερινών προβλημάτων που βασισμένα στη δημιουργική σκέψη.
• Δώστε έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα ενός προβλήματος.
• Ο σχολικός χρόνος πρέπει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να βρουν και να
ανακαλύψουν νέες πιθανές λύσεις.
• Επιτρέψτε στους μαθητές να κάνουν λάθη και να δώσουν απροσδόκητες απαντήσεις.
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διερευνήσουν και να κατανοήσουν από μόνοι τους πώς
λειτουργούν και πως κατασκευάζονται τα πράγματα και οι μηχανές.
III.




Μζκοδοι διδαςκαλίασ που προάγουν τθ
δθμιουργικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ
Ιδεοθύελλα. Είναι μια τεχνική που βοηθά στην παραγωγή νέας ιδέας και ενθαρρύνει
τους διστακτικούς μαθητές να συμμετέχουν και να δημιουργούν ιδέες.
Διάλογοι και συζητήσεις για όλα. Είναι ένας δυναμικός τρόπος που δίνει τη
δυνατότητα στους καθηγητές να επιτύχουν τους στόχους τους και στους μαθητές
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους.
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• Φρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δημιουργικότητας. Σο μοντέλο Osborne-Parnes είναι
το πιο παλιό και πιο αποδεκτό μοντέλο. Φρησιμοποιείται συχνά στην εκπαίδευση και
τη βελτίωση των επιχειρήσεων. Κάθε βήμα περιλαμβάνει ένα διαφορετικό σκεπτικό
σκέψης για να αμφισβητήσει τις ιδέες, και στη συνέχεια συγκλίνουσα σκέψη για να
περιορίσει την εξερεύνηση. Έχει έξι βήματα:
• Φαράσσοντας πορεία. Προσδιορίστε έναν στόχο.
• Διερεύνηση γεγονότων. υλλογή δεδομένων.
• Εύρεση προβλημάτων. Αποσαφήνιση του προβλήματος.
• Εύρεση ιδεών. Δημιουργία ιδεών.
• Επίλυση προβλημάτων. Ενίσχυση και αξιολόγηση ιδεών.
• Έγκριση αποδοχής. χέδιο δράσης για την εφαρμογή ιδεών.
• Φρησιμοποιώντας προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων στη διδασκαλία. Ξεκινώντας
από τα βασικά στοιχεία, ότι μια τάξη πρέπει να είναι ένας χώρος χαράς, και ευτυχίας,
πρέπει να προσαρμόσουμε τη χρήση των παιχνιδιών και να δώσουμε ρόλους
προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες μάθησης
και τις κοινωνικές δεξιότητές τους που θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη νέων ιδέων
και λύσεων. Θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τεχνικές:
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• κεφτείτε τη δημιουργικότητα ως δεξιότητα. Αυτό συμβαίνει με την επινοητικότητα
και η εφευρετικότητα που είναι ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν. Τπό αυτήν
τη σκοπιά η δουλειά μας ως εκπαιδευτικοί μας κάνει να βρούμε τρόπους να
ενθαρρύνουμε τη χρήση της δημιουργικότητας και να την κατατάξουμε σε
μικρότερες δεξιότητες. Οι ψυχολόγοι τείνουν να σκέφτονται τη δημιουργικότητα
όπως το Big-C και το Little C. Σο Big C οδηγεί σε μεγάλες κοινωνικές ιδέες, όπως το
κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων ή ένα νέο λογοτεχνικό ύφος. Σο Little C είναι
περισσότερο ένα λειτουργικό μοντέλο δημιουργικότητας που λύνει τα καθημερινά
προβλήματα. Και οι δύο έννοιες μπορούν να συμπεριληφθούν στις τάξεις μας.
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18

Σκεφτείτε έξω
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από το

•
•
•
•

Η μέθοδος έμμεσης σκέψης.
Η ανάλυση των προκλήσεων.
Ερωτήσεις που προωθούν τη δημιουργική σκέψη.
Σην τεχνική 535 (δημιουργώντας ομάδες 5 μαθητών δουλεύουν σε συνεργασία για
3 λεπτά για να βρουν5 ιδέες / λύσεις σε ένα πρόβλημα).

•

Φρησιμοποιώντας αποκλίνουσες και συγκλίνουσες σκέψεις. Οι τυποποιημένες
δοκιμές κάνουν σπουδαία δουλειά στη μέτρηση της συγκλίνουσας σκέψης, η οποία
περιλαμβάνει αναλυτική σκέψη και λογικές απαντήσεις με μία σωστή απάντηση. Η
αποκλίνουσα σκέψη εξετάζει πώς ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει
διαφορετικούς τρόπους για να προσεγγίσει ένα πρόβλημα. Απαιτεί τη συσχέτιση και
την πολυπλοκότητα της σκέψης. την τάξη θα πρέπει να αναθέτουμε και τους δύο
τύπους μοντέλων σκέψης.

• Οι πιο επιτυχημένες προσεγγίσεις στα διάφορα προβλήματα που χρίζουν επίλυσης,
χρησιμοποιούν τη δημιουργική διαδικασία και προσανατολίζονται προς τα μέσα
ενημέρωσης και τα τεχνολογικά προσανατολισμένα έργα που βασίζονται στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Osborn-Parnes. Σα προγράμματα που ενσωμάτωσαν τη
γνωστική και συναισθηματική λειτουργία ήταν τα πιο επιτυχημένα.

Λφςεισ προβλθμάτων με το μοντζλο Osborn-Parnes
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19

Διατύπωση λύσης

Ζνασ δθμιουργικόσ εκπαιδευτικόσ πρζπει να:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσαρμόζει με ευκολία νέες μεθόδους που προάγουν τη δημιουργικότητα και
δίνουν την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να αναπτύξει τη δική του δημιουργική σκέψη.
Μη προσφέρει έτοιμες λύσεις σε κάποιο πρόβλημα, αλλά να δώσει χρήσιμες
πληροφορίες που θα λειτουργήσουν ως βοηθητικό εργαλείο για την επίλυση
προβλημάτων ή την εξεύρεση νέων ιδεών.
Διερευνήσει νέες ευέλικτες διδακτικές διαδικασίες που θα του επιτρέψουν να
επαναπροσδιορίσει τις μεθόδους διδασκαλίας του.
Χρθςιμοποιεί ςφγχρονα μοντζλα διδαςκαλίασ.
Να συνεργάζεται με το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών για να επιλέγει
χρήσιμες πληροφορίες και μεθόδους για επανεκτίμηση της προσέγγισης τους.
Φρησιμοποιεί τις λάθος απαντήσεις των μαθητών για ανατροφοδότηση και όχι για
αξιολόγηση στη βαθμολογία. λοι κάνουμε λάθη.
Αποδέχεται ότι η δημιουργικότητα είναι μια σημαντική ικανότητα για καινοτομία σε
κάθε μαθητή και προσαρμόζει τις ιδέες του καθενός.
Ανταμείβει τους μαθητές του βοηθώντας τους να σκέφτονται τα προβλήματα με
διάφορους τρόπους, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους.
υνεχίζει να σκέφτεται πέρα από το μάθημα ή την τάξη. Βρίσκει τρόπους να
διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης των παιδιών στο σπίτι ή ακόμα και στην κοινωνία.

Ζνασ δθμιουργικόσ μακθτισ πρζπει να:
•Μαθαίνει να ανιχνεύει νέες ιδέες χωρίς τη βοήθεια έτοιμων λύσεων.
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Διατύπωση τοσ
προβλήματος

Υλοποίηση λύσης
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• Να προσαρμόζει εύκολα νέες ιδέες και να τοποθετεί κάθε φορά υψηλότερους
στόχους.
• Να αμφιβάλλει και να αμφισβητεί κάθε παλιά ιδέα και να εφεύρει, να
προσαρμόζει, να πειραματίζεται και να εφαρμόζει όλα όσα θεωρεί καινοτόμα.

Πλοι μακαίνουμε με τα ακόλουκα:
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•

•

Φτιάχνοντασ πράγματα: δϊςτε ςτουσ μακθτζσ υλικά να φτιάξουν κάτι από το
μθδζν.
• Συνεχίηοντασ μια ιςτορία: ο εκπαιδευτικόσ αρχίηει τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ
και ο μακθτισ καλείται να δϊςει τθ ςυνζχεια.
• Κάνοντασ ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου: δείξτε ςτουσ μακθτζσ μια εικόνα
ανκρϊπων και ρωτιςτε τουσ «τί νομίηετε κάνουν αυτοί οι άνκρωποι; Τι
φαντάηεςτε πωσ ςυηθτοφν;»
• Δίνοντασ ερωτιματα με πολλζσ πικανζσ λφςεισ: ανοίξτε ςυηιτθςθ για ζνα
τυχαίο αντικείμενο και ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ πολλζσ πικανζσ χριςεισ του.
• Κάνοντασ ερωτιςεισ που ερεκίηουν τθ φανταςία. Για παράδειγμα, «τι κα
ςυνζβαινε αν όλα τα δζντρα ιταν κόκκινα;» ι «αν πζκαιναν όλα τα ψάρια ςτθ
κάλαςςα;»
• Δραματοποιϊντασ: ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ να μεταφζρουν ζνα ποίθμα ι
ζνα ηωγραφικό πίνακα παίρνοντασ ανάλογθ κζςθ.
• Ραίηοντασ ρόλουσ: ςτο μάκθμα οι μακθτζσ αναλαμβάνουν τθν αναπαράςταςθ
μιασ μικρισ ιςτορίασ παίηοντασ ρόλουσ.
• Με τθ μίμθςθ: ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ να μιμθκοφν ιχουσ από ηϊα.
• Μαντεφοντασ: ζνασ μακθτισ μιμείται άνκρωπο ι μια φράςθ και ο άλλοσ κα
πρζπει να το μαντζψει.
• Φτιάχνοντασ: προκαλζςτε τα παιδιά να φτιάξουν κάτι από πθλό, χαρτί ι άλλα
ανακυκλϊςιμα υλικά. Εξθγείςτε τισ πικανότθτεσ τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ
και τθσ ρομποτικισ.
• Αφινοντασ χϊρο για δθμιουργία: αφιςτε ελεφκερο χϊρο ςτθν αίκουςα για
δθμιουργικζσ ςυηθτιςεισ, ηωγραφικι, κζατρο κλπ.
• Ενκαρρφνετε τθν περιζργεια: βρείτε ζμπνευςθ από τον κόςμο τθσ νεολαίασ.
•
Η δημιουργικότητα απαιτεί τη χρήση διαφορετικών τμημάτων του εγκεφάλου
μας: υχνά συναντούμε συνδυασμούς φαινομενικά άσχετων περιοχών όταν
δημιουργούμε νέες ιδέες. Επιτρέψτε στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα
δυνατά τους για να βρουν νέους τρόπους προσέγγισης ενός θέματος ή
επίλυσης ενός προβλήματος. Ίσως να εκπλαγείτε με αυτό που θα καταλήξουν.
• Φρήση συναισθημάτων: Η έρευνα δείχνει ότι οι καλύτερες οδηγίες
δημιουργικότητας συνδέονται με τα συναισθήματα του εκπαιδευόμενου. Για
παράδειγμα, εάν οι εκπαιδευτικοί δίνουν ένα έργο στους μαθητές σχετικά με
προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη
της δημιουργικότητας των μαθητών εξαιτίας της ανθρώπινης επαφής και
συνεπώς της συναισθηματικής σύνδεσης σε αυτήν.
Ενεργός μάθηση: Η ενεργητική μάθηση περιλαμβάνει τη χρήση δημιουργικών υλικών
όπως παιχνίδια, έννοιες, χάρτες και υλικά μελέτης. Η ενεργητική μάθηση μπορεί να
ενθαρρυνθεί τον μαθητή όταν αυτός/ή απολαμβάνει το μαθησιακό περιβάλλον.
Ακολουθούν μερικές ιδέες μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
καλλιεργήσουν δημιουργική σκέψη μέσω της ενεργού μάθησης.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

21

•
•
•
•
•
•

Ο Collard πιστεύει, επίσης, ότι «οι δημιουργικές δεξιότητες δεν προορίζονται μόνο
για καλές ιδέες, αλλά για να κάνουν τις καλές ιδέες πραγματικότητα». Ισχυρίζεται
πως ότι οι δημιουργικές δεξιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 5 βασικούς τομείς:
Φανταςία
Ρεικαρχία και κίνθτρο
Ευελιξία
Συνεργαςία
Ευκφνθ ςτουσ μακθτζσ. Να μποροφν οι ίδιοι να αναπτφςςουν μια μελζτθ.
υνοψίζοντας θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάθε μαθητής, μετά την αποφοίτησή του
θα πρέπει να είναι έτοιμος να πείσει, να δημιουργήσει και να αναλάβει
πρωτοβουλία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημιουργική σκέψη είναι σημαντική
για την επίλυση προβλημάτων σε όλα τα στάδια της καριέρας του καθενός.
• Υανταστείτε έναν κόσμο όπου τα σχολικά βιβλία αντικαταστάθηκαν από
ευκαιρίες ανοιχτού τύπου, που προκαλούν σκέψη, για να αμφισβητήσουμε τον
κόσμο γύρω μας. ε αυτές τις αίθουσες διδασκαλίας, οι μαθητές θα μάθουν πώς να
σκέφτονται, πώς να βρίσκουν πιθανές λύσεις, όχι μόνο να συνδέουν αριθμούς για να
τα απαντούν σωστά. Σι γίνεται αν τα κουίζ μετρήσουν την ικανότητα των παιδιών να
αμφισβητούν, όχι να απαντήσουν;
• Η δημιουργικότητα δημιουργεί εμπιστοσύνη. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δική
τους μάθηση. κεφτείτε τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές θα μπορούσαν
να σχεδιάσουν ένα έργο. Για παράδειγμα, για την απαίτηση της ιστορίας μαθητές
δύο τάξεων πέμπτης τάξης δημιούργησαν μια έκθεση με τελικά σχέδια. Οι μαθητές
ήταν τόσο περήφανοι για το τελικό τους έργο και έμαθαν πολλά από τις άλλες
παρουσιάσεις. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας ήταν ευτυχείς να δουν
οι μαθητές να αναλάβουν δράση φτιάχνοντας τη δική τους μάθηση.
• Βρείτε τρόπους ενσωμάτωσης της τέχνης, της μουσικής και του πολιτισμού στο
μάθημα. Μια πρόσφατη έκθεση που προετοίμασε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θεώρησε ότι η δημιουργικότητα είναι μια κεντρική δύναμη που διαμορφώνει τον
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• Διοργάνωση συζήτησης σε τακτά διαστήματα πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα.
• Επιτρέποντας στους μαθητές να δημιουργήσουν μερικές από τις ερωτήσεις για τις
επερχόμενες εξετάσεις τους.
• Η έννοια της δημιουργικής διδασκαλίας υπήρξε γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Σον
τελευταίο καιρό, υπήρξε μια στροφή προς την αυξημένη αποδοχή της αποτίμησης
της δημιουργικότητας για όλους τους μαθητές. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για
έλλειψη δημιουργικότητας και επομένως για καινοτομία μπορεί να εντοπιστεί στα
παραδοσιακά εκπαιδευτικά μας συστήματα ή οποία βασίζεται στη διδασκαλία για
αναζήτηση της σωστής απάντησης.
• Σο μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής δημιουργικών μεθόδων πραγματοποιείται
εκτός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κυρίως από συμβουλευτικές
εταιρείες και από άτομα σε εταιρείες που έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.
• Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δημιουργικότητα είναι σημαντική για το μέλλον
των σπουδαστών στην αγορά εργασίας. Ο Paul Collard θεωρεί ότι το 60% των
αγγλικών φοιτητών θα εργαστεί σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη
δημιουργηθεί. τη σημερινή αγορά, οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό
καινοτόμοι και να δημιουργούν νέες δουλειές. Ο Collard υποδεικνύει ότι οι
εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή
συνόλου συμπεριφορών, αντί να προετοιμάζουν τους μαθητές για συγκεκριμένες
σταδιοδρομίες.
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πολιτισμό μας. Με τους μεταβαλλόμενους χρόνους στους οποίες ζούμε, η έκθεση
πρότεινε ότι η κοινωνία εμπλουτίζεται από την πολιτιστική δημιουργικότητα.
• Φρησιμοποιήστε ένα μοντέλο συνεργατικής δημιουργικής σκέψης για να λύσετε
προβλήματα στην τάξη. Για παράδειγμα, διαβάστε μια παράγραφο και κατόπιν οι
ομάδες συζητούν μια λίστα των ερωτήσεων. Η συνεργατική επίλυση προβλημάτων
είναι γρήγορη. την πραγματικότητα, πολλές σχολές επιχειρήσεων έχουν εφαρμόσει
μοντέλα δημιουργικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών τους.

IV.

ενάρια δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της
δημιουργικότητα των μαθητών
Μθ κρατικό κζντρο νζων, Węgrzynów (ΡΟΛΩΝΛΑ).
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ενάριο No. 1

Δθμιουργϊντασ κουλτοφρα
Άνοιξε τα μάτια σος, κάτι όμοπυο μποπεί να σςμβεί

Fot. Joanna Jas

Θέμα: δημιουργώντας κουλτούρα
Στόχοι μακιματοσ:






Οι μακθτζσ να κατανοοφν τισ ζννοιεσ τθσ παράδοςθσ και τθσ κουλτοφρασ ςτον 21ο
αιϊνα – ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά τουσ
Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον
δικό τους πολιτισμό
Οι μαθητές να δημιουργήσουν ιδέες για τη βελτίωση στον ευρύ περιβάλλοντα χώρο
που ζουν
Οι μαθητές να λαμβάνουν μέρος σε έρευνα της σχολικής μονάδας τους με σκοπό
την βελτίωση της λειτουργίας της
Οι μαθητές να διαμορφώνουν τη στάση τους έναντι του πολιτισμού που τους
περιβάλλει

Μζκοδοι διδαςκαλίασ:


ςυηιτθςθ (ςε μικρζσ και μεγάλεσ ομάδεσ)



κινθματογράφθςθ



πολυμεςικι παρουςίαςθ



οπτικζσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ



ερωτιςεισ

 ατομικι κι ομαδικι εργαςία
εργαλεία και υλικά μάκθςθσ:


μεγάλα φφλλα χαρτιοφ παρουςίαςθσ, αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςε δφο χρϊματα,
μαρκαδόροι, κολλθτικι ταινία



αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ τιμϊν



ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι (κινθτό τθλζφωνο)
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Harrison Owen
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θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με διαδίκτυο, βιντεοπροβολζασ ι διαδραςτικόσ πίνακασ,
ςφςτθμα ιχου και εικόνασ

 mini- project card
Διάρκεια μακιματοσ : 4 διδακτικοί περίοδοι
Θ πορεία των δραςτθριοτιτων:
Εξαςκοφμε τθν παρατθρθτικότθτα και τθ δθμιουργικότθτά μασ
1.
Αρχικι φάςθ
Εξαςκοφμε τθν παρατθρθτικότθτα και τθ δθμιουργικότθτά μασ
 Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ηευγάρια (τουσ δίνεται από μια ζγχρωμθ κάρτα). Τουσ
ηθτείται να ςτακοφν ο ζνασ απζναντι από τον άλλον ςε απόςταςθ περίπου 1.5 μ.
(ζτςι ςχθματίηονται δφο αντικριςτζσ ςειρζσ μακθτϊν). Δίνεται θ επεξιγθςθ που
ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ παρατθρθτικότθτασ:
Τα ηευγάρια παρατθροφν λεπτομερώσ, ο ζνασ τον άλλον, για ζνα λεπτό ςε
απόλυτθ θςυχία.
Μετά το πζρασ του ενόσ λεπτοφ τουσ εξθγείται το επόμενο ςτάδιο:
Γυρίηουν πλάτεσ ο ζνασ ςτον άλλο και μζςα ςε 3 λεπτά κάνουν 5 αλλαγζσ ςτθν
εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ.
Γυρίηουν μπροςτά ςτθ ςυνζχεια και μζςα ςε 3-5 λεπτά ςυηιτθςθσ προςπακοφν
Εντοπίςουν τισ αλλαγζσ ςτο ταίρι τουσ.
Στθ ςυνζχεια εξθγείται το τελικό ςτάδιο:
 όπωσ και πριν γυρίςτε πλάτεσ και κάντε 10 αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςι ςασ μζςα
ςε 5 λεπτά.
Μετά τα 5 λεπτά οι ςυμμετζχοντεσ περιγράφουν τισ αλλαγζσ που παρατιρθςαν.
Γίνεται ςυηιτθςθ για τθν άςκθςθ – π.χ. μπορείτε να ρωτιςετε .: πωσ ζνιωςεσ το
πρώτο λεπτό τθσ άςκθςθσ; Τι ςκζφτθκεσ όταν ζπρεπε να κάνεισ 5 αλλαγζσ ςτθν
εμφάνιςι ςου; Και πώσ ζνιωςεσ όταν γφριςεσ και παρατιρθςεσ τισ αλλαγζσ ςτον
ςυμμακθτι ςου; Τι ςκζφτθκεσ και τί ζνιωςεσ όταν άκουςεσ για το επόμενο
ςτάδιο; Πιρεσ ιδζεσ από τον διπλανό ςου για τισ αλλαγζσ που ζκανεσ; Πόςεσ
αλλαγζσ παρατιρθςεσ ςτο πρώτο ςτάδιο και πόςεσ ςτο δεφτερο; Κατά τθ γνώμθ
ςου ποιοσ είναι ο ςκοπόσ αυτισ τθσ άςκθςθσ; Τι ζμακεσ για τον εαυτό ςου; τι ςε
ξάφνιαςε ςτουσ άλλουσ; κλπ.
 Συνοψίηοντασ το αρχικό ςτάδιο ςτθν τάξθ ρωτείςτε:
 ποιοσ νομίηετε ιταν ο πιο δθμιουργικόσ ςτισ αλλαγζσ που ζκανε;
 ποιοσ ιταν ο πιο παρατθρθτικόσ ςτον εντοπιςμό των αλλαγών;
 μπορεί θ δθμιουργικότθτα να υπάρξει χωρίσ τθν παρατθρθτικότθτα;
 τι είναι δθμιουργικότθτα;
 από ποφ γεννιζται ; ποια είναι θ πθγι τθσ;
 πωσ κα ιταν ο κόςμοσ μα αν είχαμε υποχρεωτικζσ προτάςεισ
δθμιουργικότθτασ;
Δίνεται ο οριςμόσ τθσ δθμιουργικότθτασ: Η δημιουργικότητα είναι η τέχνη της
επίλυσης και προβλημάτων με ασυνήθιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν πρέπει να
είναι μόνο ανακαλύψεις, σημαντικές εφευρέσεις ή έργα τέχνης. Η δημιουργικότητα
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1

After: http://medycynaipasje.com.pl/a1676/Jak-zwiekszyc-swoja-kreatywnosc-.html/m226 Access: 14
November 2016.
2
Entries in the Appendix come from a multimedia presentation, promoting the action of the National Cultural
Centre under the name "Culture Counts!"
3
Probably students can have problems with a few words. Performance – it is a phenomenon of culture / arts
difficult to define, including undertakings, actions, happenings, artistic manifestos, etc., It assumes a new
quality of contact with the audience, involving, among others: co-participation of viewers, readiness of artists
and spectators to improvise, openness to co-creation. Interesting examples of performance: a report from the
happening organized by XCIX Upper secondary School in Wrocław and the National Cultural Centre to celebrate
the 90th birthday of the poet Tadeusz Rozewicz( happeningu zorganizowanego przez XCIX LO we Wrocławiu
oraz Narodowe Centrum Kultury z okazji 90 urodzin poety Tadeusza Różewicza ); happening YES FOR
RECYCLING (TAK DLA RECYKLINGU) ; action "Playing stairs" (Grające schody). Design (from Wikipedia) - an
ambiguous term used to refer to utilitarian objects, could mean their appearance or design. Design refers not
only to products and equipment, but also to a show, for example firework display or water fountains show.
Areas of design are: graphic design, product design/industrial design, interior design, multimedia, fashion.
Interesting publications: portal SPRYCIARZE.PL – INSPIRATION (SPRYCIARZE.PL – INSPIRACJE), information
about the project DESIGNE FOR SCHOOLS (DESIGNE DLA SZKÓŁ) (useful in explaining the concept of
arrangement, understood as a way of developing and making a piece of music, but also interior design, space,
street, etc.). Other: STOP DOPALACZOM! (Happening w Jarocinie); happening Les Musicals Sacré-Coeur; Oda do
radości na placu miejskim; Les Miserables w Złotych Tarasach;; painting happening dedicated to the celebration
of the 1050th anniversary of the Baptism of Poland (happening poświęcony obchodom 1050. Rocznicy Chrztu
Polski); a hit from the World EXPO 2010 in Shanghai – a cartoon "Polish history" by Tomasz Baginski („Historia
Polski"), musical improvisation at the station in Paris (improwizacja muzyczna):; Loesje in the public space
(Loesje Włochy, Loesje Polska).
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είναι η δυνατότητα δημιουργίας νέων ιδεών για εμάς - παρόλο που εκατομμύρια
άνθρωποι είχαν την ίδια ιδέα μαζί μας και πριν από μας1.
Στάδιο υλοποίθςθσ:
ΚΑ ΗΟΥΣΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΧΩΛΣ ΚΟΥΛΤΟΥΑ;
 Κακίςτε ςε θμικφκλιο – καλζςτε τουσ μακθτζσ για ςυηιτθςθ «Η δημιουργικότητα
γφρω μασ - πραγματικότητα θ ουτοπία;» ςθμειϊςτε πάνω ςε δφο μεγάλα φφλλα
χαρτιοφ παραδείγματα δθμιουργικϊν εφαρμογϊν (γεγονότα, αντικείμενα, μζρθ,
τζχνθ, κλπ.) που προτείνουν οι μακθτζσ. Σθμειϊςτε επίςθσ παραδείγματα
απουςίασ τθσ δθμιουργικότθτασ.
 Συηθτείςτε τισ απόψεισ ςασ. Ροιο από τα δφο φφλλα παρουςιάςεων
περιλαμβάνει περιςςότερα παραδείγματα; Γιατί;
 Συμπλθρϊςτε τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ των μακθτϊν με ςφγχρονα παραδείγματα
κουλτοφρασ (παράρτθμα. 1.2). εξθγείςτε άγνωςτεσ λζξεισ όπου χρειάηεται 3 .
Δίνονται φυλλάδια (παράρτθμα 1). Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν
ξεχωριστά τις στήλες 3, 4 και 5 στον πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας,
μιλήστε για τα αποτελέσματα. Δώστε προσοχή σε ποια πεδία / πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι
γνωστές στους μαθητές και ποια είναι μια "ανακάλυψη" γι 'αυτούς. Ίσως αυτοί είναι οι
τομείς που μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο του μίνι-έργου των μαθητών;
ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΛ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΥΛΤΟΥΑΣ
 Εξηγήστε την εργασία στους μαθητές χρησιμοποιώντας την περιγραφή στο
Παράρτημα Αρ. 2. Η άσκηση βασίζεται στην αξιολόγηση των φωτογραφιών, που
χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στα σχολεία ως μια απλή και ελκυστική
μέθοδος αξιολόγησης που επιτρέπει στους μαθητές να αναλάβουν το ρόλο των
ερευνητών και το σχολείο να αποκτήσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την
αντίληψη τους για σχολικές εκδηλώσεις, χώρους, δραστηριότητες. Η μέθοδος
αξιολόγησης φωτογραφιών περιγράφηκε στο βιβλίο "Αυτοαξιολόγηση στα
ευρωπαϊκά σχολεία" (John MacBeath, Michael Schratz, Denis Meuret, Lars
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Jakobsen). Η δημοσίευση, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασίστηκε σε ένα ερευνητικό
πρόγραμμα (ωκράτης) στην οποία συμμετείχαν 18 χώρες 101 σχολεία
εργάστηκαν σύμφωνα με κοινές υποθέσεις, μαθαίνοντας πώς να διεξάγουν
αξιόπιστα την αυτοαξιολόγηση και πώς να προχωρήσουν σε δράσεις βελτίωσης να επιτύχουν μετρήσιμη βελτίωση, καινοτομία και αλλαγή. Η μέθοδος
αξιολόγησης φωτογραφιών προωθήθηκε στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης "Δάσκαλος ερευνητής", που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου του
συστήματος που συγχρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά ταμεία "Πρόγραμμα για
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος παιδαγωγικής εποπτείας
και αξιολόγησης και της ποιότητας του σχολικού έργου".
 Οι μαθητές κάνουν μια έρευνα στο σχολείο για συλλογή υλικού. Βεβαιωθείτε ότι
το έχετε συζητήσει με τον διευθυντή και τους διευθυντική ομάδα για να έχουν
πρόσβαση σε σχολικές αίθουσες για να πάρουν φωτογραφικό υλικό.
 Βοηθήστε τους μαθητές να κάνουν μια πολυμεσική παρουσίαση, αποφεύγοντας
να προβάλετε τη δική σας οπτική γωνία στο θέμα, τα γεγονότα, τους τόπους και
τις ενέργειες τους. Δώστε άδεια για πρωτότυπα και δημιουργικά σχόλια στις
φωτογραφίες κ.λπ.
 Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις. Γράψτε τα ονόματα των τόπων και τα
παραδείγματα του ΚΟΜΟΤ ΦΩΡΙ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ, στον πίνακα. Ζητήστε από τους
μαθητές να επιλέξουν πρώτα τον τόπο που θα ήθελαν να αλλάξουν. Μπορούν να
καταλήξουν σε συμφωνία μέσω συζήτησης και διαπραγμάτευσης, ή μέσω
ψηφοφορίας (π.χ. με την προσκόλληση μιας τιμής δίπλα στον επιλεγμένο τόπο).
ταν επιλέγετε, δώστε προσοχή ώστε η αλλαγή να είναι ρεαλιστική - μην
μπλοκάρετε τις ιδέες των μαθητών, αλλά θυμηθείτε ότι ιδέες όπως "φτιάξε ένα
νέο γυμναστήριο" δεν είναι ρεαλιστικές για την υλοποίηση σε σύντομο χρονικό
διάστημα, αλλά και πως οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις π.χ. στα
δημοτικά συμβούλια του τόπου.
ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ
 Δώστε στους μαθητές την ευκαιρία να προτείνουν δραστηριότητες για να
εισαγάγουν αλλαγές στο χώρο τους. Θα εργαστούν με τη μέθοδο των αστεριών των
ερωτήσεων, τα φύλλα εργασίας του παραρτήματος αριθ. 4 και τα ευρήματα θα
τοποθετήσουν σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού, στο οποίο θα επανασχεδιάσουν το
σχήμα των αστεριών. τη συνέχεια κολλήστε τις ερωτήσεις (αυτοκόλλητα χαρτάκια
ενός επιλεγμένου χρώματος) και τις απαντήσεις (σε αυτοκόλλητα χαρτάκια
διαφορετικού χρώματος). τη συνέχεια μπορείτε να κάνετε μαζί τους μια βόλτα
στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου (παράρτημα Αρ. 3).
Στάδιο ςφνοψθσ:
Ζρευνα δθμιουργικϊν μακθτϊν
• ωτείςτε τουσ μακθτζσ να ςασ πουν τισ ιδζεσ τουσ μετά τθν ςθμερινι ςυνάντθςθ.
Μποροφν να προτείνουν ιδζεσ ατομικά ι να ςυηθτιςουν ςε ηευγάρια και να
παρουςιάςουν τισ ιδζεσ ςε μικρζσ ομάδεσ.
• Σθμειϊςτε τα κζματα που προκφψαν. Αν είναι απαραίτθτο μπορείτε να ςυηθτιςετε
κζματα που ςθμειϊςατε νωρίτερα.
• Αναλφςτε μαηί με τουσ μακθτζσ τθν κάρτα παραρτιματοσ No. 4. Δϊςτε τουσ 15-20
εργατικό χρόνο ςε πρόχειρο χαρτί πάνω ςτο κζμα επιλογισ τουσ.
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• φωτογραφικό άλμπουμ "ςθμάδια κουλτοφρασ ςτο ςχολείο μασ"
• ςθμάδια κουλτοφρασ ςτθν πόλθ
• αξιολόγθςθ των πινάκων «θ κουλτοφρα υπάρχει» και «ο κόςμοσ χωρίσ κουλτοφρα»
• ςχολικό μακθτικό κι εκπαιδευτικό φεςτιβάλ ταλζντου
• οπτικός οδηγός για παιχνίδια και δραστηριότητες των γονιών και των παππούδων μας
• Σουρνουά παιχνιδιών τριών γενεών
• Η μόδα χθες και σήμερα - μια επίδειξη μόδας τριών γενεών
• Μουσική συναυλία τριών γενεών
• Υωτογραφικό άλμπουμ της πόλης μας – πως ήταν τα μέρη που γνωρίζουμε στο
παρελθόν
• Οργανώνουμε μια εκδήλωση
• "Κάτι από τίποτα" - ένας σχολικός διαγωνισμός για το πιο ενδιαφέρουσα μελέτη σχεδίου
• Οικογενειακή συζήτηση για εκδηλώσεις σημαντικές για την ιστορία μιας περιοχής
• Καλλιτέχνες στο χωριό μου
• Πολιτιστικός μίνι-οδηγός για την πόλη / την επαρχία μας
Ραράρτθμα No. 1.
Ακολουθούν τα σχόλια στην παρουσίαση των πολυμέσων που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα
της κοινωνικής εκστρατείας του Εθνικού Πολιτιστικού Κέντρου με θέμα «η κουλτούρα
υπάρχει». Διαβάστε τα σχόλια και γράψτε παρατηρήσεις στις στήλες 3, 4 και 5.
Οι παρατθριςεισ μου
Σχόλια

1.

2.

3.

Η αρχιτεκτονική αποτελείται από
πολιτιστικά και πολιτικά σύμβολα,
και έργα τέχνης. Οι ιστορικοί
πολιτισμοί είναι συχνά γνωστοί
για τα αρχιτεκτονικά τους
επιτεύγματα,
σημαντικά
πολιτιστικά σύμβολα μέρος
της εθνικής τους ταυτότητας.
Η μουσική είναι μία από τις
εκδηλώσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού. Η μουσική πάντα
συνοδεύει τον άνθρωπο στην
εργασία, το παιχνίδι, την
ξεκούραση και τις εκδηλώσεις.
Αρχικά, η μουσική εξυπηρετούσε
πρακτικούς σκοπούς, βοήθησε
στην ομαδική εργασία, ως μορφή
επικοινωνίας και αργότερα έγινε
μέρος
της
συλλογικής
ταυτότητας. Με την πάροδο του
χρόνου έγινε ένας από τους
κλάδους της τέχνης.
Η διάταξη του αστικού τοπίου
είναι,
επίσης,
μια
μορφή
πολιτισμού. Σο περιβάλλον στο

Τι δεν
κατανοϊ

Τι με ξϊφνιαςε
και τι
ανακϊλυψα
από το ςχόλιο;

Παραδεύγματα
που γνωρύζω (+)
και μου αρϋςουν
()
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Ραραδείγματα κεμάτων τθσ μελζτθσ:
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5.

6.

7.

8.

9.

οποίο ζούμε, είναι η ποιότητα της
ζωής μας.
Η τέχνη του δρόμου είναι μέρος
της ζωής μας. ήμερα ο δρόμος
είναι στην πραγματικότητα ένας
χώρος για την παρουσίαση
καλλιτεχνών. λο και συχνότερα
γίνονται στην πόλη καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.
ήμερα οι εικαστικές τέχνες,
παραστάσεις και εγκαταστάσεις
είναι ο τρόπος επικοινωνίας των
καλλιτεχνών με το κοινό. Φωρίς
αυτή τη δουλειά που μας παρέχει
συνεχώς ποικίλες μορφές τέχνης,
χάνουμε επαφή με την τέχνη,
χάνουμε την ευαισθησία μας.
Αυτό το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε
από έναν καλλιτέχνη.
Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι
τομέας των Καλών Σεχνών. Κάθε
χρόνο εκατό απόφοιτοι καλών
τεχνών, που εργάζονται σε
διάφορες βιομηχανίες,
μετατρέπουν τα άμορφα,
άχρωμα προϊόντα σε
μικρογραφικά έργα τέχνης.
Αυτό, επίςθσ, είναι προϊόν
ςχεδιαςμοφ.

Η μόδα είναι η βιομηχανία
πολιτισμού, με ετήσιο κύκλο
εργασιών αρκετών εκατομμυρίων
δολαρίων. Από τα ρούχα
μπορούμε να διαβάσουμε την
ιστορία των ανθρώπων. Είναι μια
αντανάκλαση των εποχών που
ζούμε.
Ο κινηματογράφος είναι η
βιομηχανία πολιτισμού με
εισόδημα εκατομμυρίων
δολαρίων. Είναι, επίσης, μια
πλατφόρμα μέσω της οποίας οι
νέες ιδέες και οι τρόποι
ανάληψης της πραγματικότητας
μεταδίδονται στους ανθρώπους.
Η ζωή χωρίς κινηματογράφο,
είναι ζωή χωρίς ελευθερία ιδεών.
Αυτή είναι η δημιουργία χιλιάδων
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

29

ατόμων που απασχολούνται στον
κινηματογράφο.

Ραράρτθμα No. 2.
ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΛ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΥΛΤΟΥΑΣ

1. Χωριςτείτε ςε ομάδεσ των 2 ι των 4 ατόμων.
2. Κάκε ομάδα κα επιλζξει 4 μζρθ ςτο ςχολείο ςτα οποία όλοι ςυμφωνοφν πωσ «υπάρχει
κουλτοφρα» με τθν πρϊτθ ματιά, και 4 μζρθ όπου αναγνωρίηουν «κόςμο χωρίσ
κουλτοφρα».
3. Θ ομάδα ςυμφωνεί με τον τρόπο λιψθσ των φωτογραφιϊν, ϊςτε να δθλϊνει τθ γνϊμθ
τθσ κακαρά (π.χ. λιψθ ολόκλθρου του δωματίου ι λεπτομζρεια του χϊρου;, ι άδειο
δωμάτιο ι με παρουςία ανκρϊπων;, κλπ).
4. Φωτογραφείςτε ανάλογα με τθν γνϊμθ τθσ ομάδασ ςασ. Σασ δίνονται 30 λεπτά για αυτόν
τον ςκοπό και μετά επιςτρζφετε ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ςασ.
5. Ρεράςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςε ζνα υπολογιςτι και αξιοποιιςτε τισ ςτθν πολυμεςικι
ςασ παρουςίαςθ. Ρροςκζςτε ςφντομα ςχόλια ςε κάκε εικόνα για να δϊςετε κακαρό
μινυμα ωσ προσ το τι ςασ αρζςει και τι όχι και γιατί. Αυτό το ςτάδιο εργαςίασ κα γίνει μζςα
ςε 30 λεπτά.
6. Δείξτε τθν πολυμεςικι ςασ παρουςίαςθ ςτουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ.
7. Στο μζλλον μπορείτε να παρουςιάςετε τθν εργαςία ςασ ςτθν υπόλοιπθ τάξθ, άλλεσ
τάξεισ, ςτουσ κακθγθτζσ και τουσ γονείσ ςασ. Κςωσ να καλζςετε και φίλουσ ςασ να
αξιολογιςουν τθν εργαςία.
8. Θ εργαςίασ ςασ κα αποτελζςει βάςθ για ςυηιτθςθ ςτο ςχολείο για τθ δράςθ που κα
πρζπει να λθφκεί ϊςτε να αυξθκοφν τα μζρθ όπου «κουλτοφρα θ υπάρχει».
Καλι διαςκζδαςθ
Παράρτημα No. 3.
ας προσκαλούμε για μια εικονική βόλτα στο δημοτικό σχολείο του Kielce4.

4

Pictures: website http://www.sp28-kielce.pl/ Acknowledgements to the headmaster Ms. Lidia Witkowska,
teachers and students from Primary School No. 28 in Kielce for the permission to use their school materials in
our project.
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Πρόκειται να εκτελέσετε μια εργασία κατά την οποία η παρατήρηση και η δημιουργικότητα
θα είναι σίγουρα χρήσιμες. Με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα κάνετε μια βόλτα
στο σχολείο. Θα αναζητήσετε και θα φωτογραφίσετε τα μέρη όπου το "η κουλτούρα
υπάρχει" και τα μέρη όπου διαπιστώνετε "κόσμο χωρίς κουλτούρα". Επωφεληθείτε από τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν στη σημερινή συνάντηση σχετικά με το τι αποτελεί κουλτούρα
και πολιτισμό.Ρωσ κα εργαςτείτε;

30

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Αυτό το κάστρο από παραμύθι έγινε με
τη βοήθεια ενός φίλου καλλιτέχνη που
χρησιμοποίησε παλιά σχολικά έπιπλα
κατά τη δεκαετία του ‘70. Διατηρείται
ακόμα σαν "βιβλιοθήκη" με τα ράφια
και συρτάρια της, και επιπλέον
ευχαριστεί τα μάτια διεγείροντας τη
φαντασία, ως σκηνικό φόντο για ομιλίες
στην τάξη.

Η διάταξη της τάξης δίνει έμφαση
στις εικόνες στον πίσω τοίχο - μεγάλες
και πολύχρωμες (όπως το "ενυδρείο")
που διακοσμούν αλλά και διδάσκουν
ταυτόχρονα. Τπάρχουν επίσης, μια
μακέτα από πολεμικές μάχες στην
περιοχή Kielce στην τάξη της
ιστορίας, και πλανήτες στο διάστημα
στην τάξη των νεότερων μαθητών.

χεδόν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας
υπάρχουν διαχωριστικοί γυάλινοι
τοίχοι. ε αυτούς οι μαθητές κολλάνε
τα "έργα τέχνης" τους - υπάρχουν
χαρακτήρες από παραμύθια, βιτρό,
αναμνηστικά διακοσμητικά ...
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το σχολικό γενεαλογικό δέντρο
υπάρχουν φωτογραφίες που
παρουσιάζουν την ιστορία του
σχολείου. Βρέθηκαν σε παλιά
σχολικά
έντυπα
(τα
πιο
πρόσφατα ημερολόγια μπορούν
να προβληθούν σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του
σχολείου),
ενώ,
πολλές
φωτογραφίες δόθηκαν από
καθηγητές ή πτυχιούχους.
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Αυτή είναι η είσοδος στον χώρο των νεότερων
μαθητών. Σο δέντρο φτιάχτηκε εδώ από μαθητές
πριν από χρόνια, όπου σε αυτό το σημείο ήταν
ορατός ένας άσχημος σωλήνας αποχέτευσης. Οι
μαθητές, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου
τέχνης, έφτιαξαν χάρτινο πολτό, κάλυψαν το
σωλήνα και έβαλαν πραγματικά κλαδιά δέντρων
στον ζωγραφισμένο «κορμό». ήμερα το δέντρο,
ανάλογα με την εποχή, είναι διακοσμημένο με
φύλλα του φθινοπώρου ή του καλοκαιριού, χαρτί
νιφάδες χιονιού, λουλούδια μήλων ...

Σα εκθέματα που κοσμούν την
αίθουσα διδασκαλίας της Πολωνικής
γλώσσας αποτελούν δωρεά από
φοιτητές, γονείς, παππούδες και
δασκάλους.
Μια τρισδιάστατη
μακέτα
από
την
περιοχή
Świetokrzyskie χτίστηκε δωρεάν
από τους κρατουμένους του
Κέντρου κράτησης στο Kielce. ε
τέτοιους θρύλους και παραμύθια, ο
ήχος είναι μαγικός ...
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Και αυτή είναι η κύρια είσοδος στο σχολείο. Η πόρτα του Γραφείου της Γραμματεία
είναι πάντα ανοιχτή για μαθητές, καθηγητές, γονείς και επισκέπτες. τους τοίχους
υπάρχει μια έκθεση μαθητικών έργων. το βάθος υπάρχει ένα μέρος για ξεκούραση
με καναπέδες, περιμένοντας τα μαθήματα. ε αυτό το μέρος του σχολείου
τοποθετήθηκε και το σύνθημά του: «Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο της συνεχούς
μάθησης των ανθρώπων, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό». Πιστεύετε ότι αυτό το
σχέδιο του σχολείου αποτελεί απόδειξη;
Πιστεύετε ότι «υπάρχει κουλτούρα» στο σχολείο μετά την επίσκεψη σας;
Η ανακαίνιση του χώρου κράτησε πολλά χρόνια - και άρχισε με την παρατήρηση κάποιου:
Είναι άσχημα εδώ ... Είναι δυσάρεστα εδώ ... Δεν μου αρέσει να κάθομαι εδώ ... Θα
μπορούσε να είναι πιο όμορφα εδώ ... Θα ήταν πιο άνετα αν ...
Ρροχϊρθςαν από τθν ιδζα ςτθν πράξθ. Δημιούργησαν κοινά έργα και στη συνέχεια
επέλεξαν το πιο ενδιαφέρον, δημιουργημένο "επιχειρηματικό σχέδιο" και αναζήτησαν
τρόπους να "κάνουν κάτι από το τίποτα". Διερωτήθηκαν ποιος - ανάμεσα στην σχολική
κοινότητα θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση των ιδεών. Εάν ήταν απαραίτητο,
αναζητούσαν φίλους έξω από το σχολείο, ζήτησαν από τους χορηγούς βοήθεια για την
πραγματοποίηση ενός ονείρου για ένα πιο όμορφο και πιο άνετο σχολείο. ίγουρα στο
σχολείο υπάρχουν και τέτοια μέρη που αλλάζουν αρκετά από την πρώτη εντύπωση, χάρη
στην ιδέα και τη δημιουργικότητα κάποιου ή απλώς και μόνο επειδή ο πολιτισμός των
εποχών που ζούμε είναι διαφορετικός.
Κατά τη διάρκεια κενού χρόνου μεταξύ μαθημάτων, αναζητήστε φωτογραφίες και βίντεο
στα σχολικά αρχεία. Μπορούν να δείξουν το πως έμοιαζε το σχολείο στο παρελθόν. Ίσως
μερικά μέλη της οικογένειάς σας ή κάποιοι φίλοι σας αποφοίτησαν από αυτό το σχολείο.
Ζητήστε τους να σας δείξουν παλιές φωτογραφίες.
Μςωσ δθμιουργιςετε ζνα φωτογραφικό άλμπουμ με κζμα «ςθμάδια κουλτοφρασ ςτο
ςχολείο». Αν ςασ αρζςει αυτι θ ιδζα καλζςτε φίλουσ για να ςυνεργαςτείτε
Καλι δθμιουργικι πορεία ςτα ίχνθ τθσ κουλτοφρασ ςτο παρελκόν!

Ραράρτθμα No. 4.
ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ
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Σκοπόσ του ζργου:
Επιλζξτε από το αρχείο των φωτογραφιϊν ςασ ζνα μζροσ που κα κζλατε επειγόντωσ να
αλλάξει. Οργανϊςτε τθ δράςθ ςασ χρθςιμοποιϊντασ το ΑΣΤΕΙ ΕΩΤΘΣΕΩΝ, αναηθτϊντασ
λφςεισ ςτο πρόβλθμά ςασ
• Αρχικά, απαντιςτε τισ ερωτιςεισ που ξεκινοφν με τισ πζντε κακοδθγθτικζσ λζξεισ.

Πωρ;

Ποιορ;
Χϊροσ
φωτογραφίασ

Πότε;

Πος;

Ραράδειγμα ερωτιςεων:
ΤΛ;





ΤΙ κζλουμε να αλλάξει εδϊ;
ΤΙ εξυπθρετείται ςτον ςχολικό χϊρο αυτό;
ΤΙ κα είναι ο χϊροσ αυτόσ μετά τθν αλλαγι;
.........................................................................................................................................

ΡΟΛΟΣ?
 ΡΟΙΟΣ ευκφνεται για αυτόν τον χϊρο;
 ΡΟΙΟΣ κα ευχαριςτθκεί με τθν αλλαγι που κα γίνει ;
 ΡΟΙΟΣ κα ςχεδιάςει τθν ιδζα;
 ΡΟΙΟΣ κα βοθκιςει ςτθν υλοποίθςθ;
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Τι;
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ΡΟΙΟΣ κα βοθκιςει ςτθν χρθματοδότθςθ;
ΡΟΙΟΣ ζχει ταλζντο και μπορεί να εργαςτεί για αυτιν τθ μελζτθ;
ΡΟΙΟΣ κα θγθκεί τθσ μελζτθσ;
ΡΟΙΟΣ κα αναλάβει τθν ευκφνθ των δραςτθριοτιτων;
ΡΟΙΟΣ μπορεί να ζρκει ςτθν ομάδα αυτι;
.........................................................................................................................................
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ΡΟΥ;
 ΡΟΥ να πάμε για να εφαρμόςουμε τισ ιδζεσ μασ;
 ΡΟΥ μπορούμε να αναζητήσουμε εμπνεύσεις;
 ΡΟΥ κα εργαςτοφμε για τθν μελζτθ;
 ΡΟΥ κα βροφμε τα υλικά;
 ΡΟΥ κα γίνεται θ εκτφπωςθ των φυλλαδίων εργαςίασ; (π.χ. εικόνεσ, περιγραφζσ,
επιςτολζσ ςε αρμόδιεσ αρχζσ, κλπ.)
 .........................................................................................................................................
ΡΟΤΕ;





ΡΟΤΕ κα αρχίςουν οι εργαςίεσ;
ΡΟΤΕ κα γίνει θ ενθμζρωςθ ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ςχολικισ μονάδασ;
ΡΟΤΕ κα ολοκλθρωκεί το ζργο;
.........................................................................................................................................

ΠΩΣ;
 ΠΩΣ θα ςχεδιϊςουμε δρϊςη για την υλοπούηςη του ϋργου;
 ΠΩΣ εργαςτούμε, με ποια ςειρϊ;
 ΠΩΣ θα δικαιολογόςουμε την ανϊγκη για αλλαγό; (ςε μαθητϋσ, διεύθυνςη, καθηγητϋσ
και ϊλλουσ;)
 ΠΩΣ θα προμηθευτούμε τα αναγκαύα υλικϊ;
 ΠΩΣ θα λϊβουμε τα αναγκαύα ποςϊ χρηματοδότηςησ;
 ..............................................................................................................................................
Καλό τύχη!
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Ραράςτθμα No. 4.

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Βασικές πληροφορίες για την μελέτη – ομάδα εργασίας μαθητών
Πνομα Σχολείου:
Ομάδα μακθτϊν

Ονοματεπϊνυμο:
Ονοματεπϊνυμο:

Υπογραφι μακθτι:

Υπεφκυνοσ κακθγθτισ
Ερωτήσεις στις οποίες
οι μαθητές αναζητούν
απαντήσεις στο έργο

Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:

Υπογραφι κακθγθτι:

2.

Κύριοι στόχοι του έργου και στάδια υλοποίησης
Τι κα μάκουν οι μακθτζσ; Ροιεσ δεξιότθτεσ κα αναπτφξουν; ποια ςυμπεριφορά κα
χρθςιμοποιιςουν;
Δράςθ
Υπεφκυνοι μακθτζσ
Χρονοδιάγραμμα

Ο κύριος στόχος, π.χ. η
ανάπτυξη μιας
πολυμεσικής
παρουσίασης

Στόχοι

3.

Δράςθ No. 1

Ονοματεπϊνυμο υπεφκυνου
μακθτι

Θμερομθνίεσ ζναρξθσ και
λιξθσ τθσ δράςθσ

Δράςθ No. 2

Ονοματεπϊνυμο υπεφκυνου
μακθτι

Θμερομθνίεσ ζναρξθσ και
λιξθσ τθσ δράςθσ

Δράςθ No. 3

Ονοματεπϊνυμο υπεφκυνου
μακθτι

Θμερομθνίεσ ζναρξθσ και
λιξθσ τθσ δράςθσ

Βοηθητικές πηγές
Δράςθ

Ρθγζσ πλθροφοριϊν, υλικά, διαςυνδζςεισ (π.χ.:
ιςτοςελίδεσ)

Ανκρϊπινθ βοικεια

Δράςθ No. 1

Τι μποροφν οι μακθτζσ να αξιοποιιςουν;

Ροιοσ κα βοθκιςει;

Δράςθ No. 2

Τι μποροφν οι μακθτζσ να αξιοποιιςουν;

Ροιοσ κα βοθκιςει;

Δράςθ No. 3

Τι μποροφν οι μακθτζσ να αξιοποιιςουν;

Ροιοσ κα βοθκιςει;

4.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Θμερομθνία παρουςίαςθσ

Ρότε κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα εργαςιϊν;

Χϊροσ παρουςίαςθσ

Ρ.χ.: αίκουςα, ςχολείο, ςχολικι ιςτοςελίδα, ζκκεςθ ςε
κοινοτικι γκαλερί κλπ.

Τφποσ παρουςίαςθσ

Ρ.χ.: πολυμεςικι παρουςίαςθ, παιγνίδι ρόλων, ανάρτθςθ ςε
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Θζμα μελζτθσ:
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αφίςα, βίντεο κλπ.
Υπεφκυνθ ομάδα

Υπεφκυνα άτομα για ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και
παρουςίαςθ εργαςιϊν

Ραραλιπτεσ

Ρ.χ.: μακθτζσ, γονείσ, παπποφδεσ, κακθγθτζσ, άλλοι μακθτζσ,
κρατικζσ και δθμοτικζσ αρχζσ τθσ επαρχίασ κλπ. grandparents,
teachers, students from another school, local authorities, etc.

ενάριο No. 2

Μακθτζσ αφθγοφνται ιςτορίεσ

Φωτο: Mateusz Fortunka, Joanna Jas
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θέμα: μαθητές αφηγούνται ιστορίες
Στόχοι μακιματοσ:
 Οι μακθτζσ να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ αφιγθςθσ (μάκθςθ μζςα από τθν εξιςτόρθςθ)
 Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τα ενδιαφέροντα θέματα στο
περιβάλλον τους, να τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες
 Οι μαθητές να δημιουργούν ιδέες για τη χρήση διαφόρων σκηνών για να δημιουργήσουν
τις δικές τους ιστορίες
 Οι μαθητές να συμμετέχουν στη δημιουργία του πολιτισμού
 Οι μαθητές να διαμορφώνουν τη στάση ενός εφευρετικού και ενεργού αποδέκτη και
δημιουργού του πολιτισμού
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
 κινθματογράφθςθ
 αφιγθςθ
 ατομικι και ομαδικι εργαςία
Εργαλεία και υλικά μάκθςθσ:
 ζνα ςετ από φωτογραφίεσ πάνω ςε ςυγκεκριμζνο κζμα, π.χ. παποφτςια
 επιλεγμζνεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ φωτογραφιϊν
 φφλλα χαρτιοφ Α4
 μαρκαδόροι
 μεγάλα φφλλα χαρτιοφ (για παρουςιάςεισ), κολλθτικι ταινία
 θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με διαδίκτυο, βιντεοπροβολζασ ι διαδραςτικόσ πίνακασ,
ςφςτθμα ιχου και εικόνασ

Διάρκεια μακιματοσ: 4 διδακτικοί περίοδοι
Σειρά εργαςιϊν:
ΕΝΕΓΟΡΟΛΟΥΜΕ ΤΘ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ
1. Αρχικό ςτάδιο
• Δώστε στους μαθητές τα φύλλα του χαρτιού Α4 (ένα για κάθε μαθητή). Ζητήστε
τους να επιστρέψουν στις ημέρες της πρώιμης παιδικής τους ηλικίας και να
θυμηθούν την πιο αστεία ή παράξενη λέξη που θυμούνται να χρησιμοποιούσαν για
να ονομάσουν ένα αντικείμενο, φαινόμενο, πρόσωπο κ.λπ. Θα έπρεπε να γράψουν
τη λέξη στο χαρτί.
 Ο κάθε μαθητής έρχεται στη μέση της αίθουσας, παρουσιάζει και διαβάζει τη λέξη
του, και οι άλλοι προσπαθούν να μαντέψουν τι σημαίνει. Ο μαθητής μπορεί να
αναφέρει, σε περίπτωση δυσκολιών, μια ένδειξη (π.χ. ποια δραστηριότητα αφορά η
λέξη, αν η λέξη είναι ορατό στοιχείο κ.λπ.), ενώ, οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν να
μαντέψουν κάνοντας ερωτήσεις (π.χ. αυτό το πράγμα δίνει ενέργεια; είναι δυνατόν
να δούμε; κλπ.). Μετά από κάθε παρουσίαση, συζητήστε τους λόγους που ώθησαν
τη φαντασία του μαθητή να δημιουργήσει τη λέξη.
• υνοψίστε την άσκηση με ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα σχετικά με τη
φαντασία, π.χ.:
 Η φαντασία των παιδιών δεν γνωρίζει όρια και με το πέρασμα του χρόνου οστεώνει
στα ενήλικα μυαλά. Joanna Kupniewska
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 ςυηιτθςθ (ςε μικρζσ και μεγάλεσ ομάδεσ)
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 Η φαντασία χωρίς γνώση μπορεί να δημιουργήσει όμορφα πράγματα. Γνώση χωρίς
φαντασία απλά τέλεια πράγματα. Α. Αϊνστάιν
 Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φανταστούμε τον άλλο κόσμο, όταν
θέλουμε να ξεχάσουμε πόσα δεινά προκαλεί ο άνθρωπος σε αυτόν που ζούμε. Έτσι
νόμισα σωστό εκείνη τη στιγμή. Δεν συνειδητοποίησα ότι όταν αρχίζουμε να
φανταζόμαστε άλλους κόσμους, τελικά αρχίζουμε να τους αλλάζουμε. Umberto Eco
Στάδιο εκτζλεςθσ:
ΟΛΑ ΕΛΝΑΛ ΜΛΑ ΛΣΤΟΛΑ– ΔΘΜΛΟΥΓΟΥΜΕ ΤΛΣ ΔΛΚΕΣ ΜΑΣ
 Divide students into teams - you can do this using, cut like a puzzle, photographs
of places or objects - works of human creativity.
 Εξθγιςτε το ςτόχο του μακιματοσ:
Κάθε ομάδα θα λάβει ένα σύνολο φωτογραφιών. Ο στόχος σας είναι να
οργανώσετε τις φωτογραφίες σε μια σειρά με ιστορία - οι φωτογραφίες θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απεικόνιση του σκηνικού, του θέματος κ.λπ.
Ετοιμάστε μια σειρά με φωτογραφίες (κολλημένες με τη σειρά που επιθυμείτε)
και αναπτύξτε την ιστορία μοιράζοντας τους ρόλους (ποιος, πότε και πότε θα
πει την ιστορία;). Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλες τις φωτογραφίες.
 Δϊςτε το ςετ φωτογραφιϊν ςε κάκε ομάδα (παράρθμα No. 1), μεγάλα φφλλα
χαρτιοφ κι γόμα. Ορίςτε τον χρόνο εργαςίασ για ακτό το ςτάδιο (πχ. 20 λεπτά).
 Ραρακολουκείςτε τθν εξιςτόρθςθ τθσ κάκε ομάδασ
 υζητήστε με τους μαθητές για τις εντυπώσεις τους από αυτή την άσκηση, (ποια
ήταν η εξέλιξη των ιστοριών, τι έχουν κοινό, τι ήταν διαφορετικό, ποιες μορφές
υιοθέτησαν οι αφηγητές, ποια συναισθήματα νιώσαμε με την αφήγηση; τι θα
μάθουμε από αυτή την άσκηση, τι έχουμε καταλάβει από αυτή την άσκηση;)
ΟΛΑ ΕΛΝΑΛ ΜΛΑ ΛΣΤΟΛΑ – Θ ΑΦΘΓΘΣΘ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 Ενθμερϊςτε τουσ μακθτζσ για τθν εξιςτόρθςθ ςτον κόςμο. Χρθςιμοποιιςτε:
 Ζνα φίλμ ι αποςπάςματα, πχ. Maurice Tardieu about himself and telling
stories5.
 Ρλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο,πχ. "Brama Grodzka - Teatr NN "6,
 Κείμενο τθσ Joanna Szczecin The common stories of Europe in the electronic
journal EDUNEWS.PL7,
 Ρλθροφορίεσ από τθν θλεκτρονικι πφλθ WE LIKE TO TEACH8,
 Ζμπνευςθ από τθν Blanka Bobryk από το LABIB.PL – there is also a tool for
creating your own book9.
Συνοπτικό ςτάδιο:
ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΜΡΝΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΑΦΘΓΘΣΘ ΜΑΣ
Προτείνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν - ατομικά ή σε ζεύγη - το δικό τους βιβλίο,
το οποίο θα συνδυάζει κείμενο και εικόνα. Οι συγγραφείς μπορούν να τραβήξουν τις
5

You can find the film at http://teatrnn.pl/leksykon/node/4230/opowiadanie_historii_na_%C5%9Bwiecie
Access: 15 November 2016.
6
You can find the film at http://teatrnn.pl/leksykon/node/4230/opowiadanie_historii_na_%C5%9Bwiecie
Access: 15 November 2016..
7
Compare: http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2341-wspolne-opowiesci-europy
8
Compare: http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/03/storytelling-opowiadanie-historii.html
9
Compare: https://storybird.com/
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

φωτογραφίες τους ή να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
(FLICR, GETTYIMAGES, World Press Photo).
Τπενθυμίστε τους ποιος είναι ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνετε τη
χρήση των διαθέσιμων εικόνων με βάση την αρχή των δωρεάν αδειών.
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Παράρτημα No. 1.
Υωτογραφίες για αφήγηση (μπορούν να κοπούν)
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υμβόλαιο δημιουργικής τάξης δημιουργήθηκε μαζί με ...
άγριες χήνες
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ενάριο No. 3

Ρθγι: https://pixabay.com/pl/g%C4%99si-kanada-g%C4%99siΣυγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Θέμα: υμβόλαιο δημιουργικής τάξης δημιουργήθηκε μαζί με
... άγριες χήνες
Στόχοι μακιματοσ:
 Οι μαθητές να κατανοούν τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα στην τάξη / ομάδα
• Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τη δική τους συμπεριφορά και τη
συμπεριφορά των συμμαθητών τους, επηρεάζοντας το κλίμα που ευνοεί την ομαδική
μάθηση, την ανάπτυξη ατόμων και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
σεβασμού
• Οι μαθητές να δημιουργούν ιδέες για δημιουργικές τροποποιήσεις κανόνων και
προτύπων που υπάρχουν στην τάξη / ομάδα
• Οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους στη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:






Συηιτθςθ (ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ομάδεσ), ςυνεργατικι μάκθςθ
θχογραφιςεισ
μουςικι

ατομικι και ομαδικι εργαςία
Υλικά μάκθςθσ:
Ένα σύνολο φωτογραφιών που απεικονίζουν πουλιά και ηχογραφήσεις με τους ήχους
πουλιών
(επιλεγμένες
και
πύλες,
π.χ.
http://ptaki.info/wroclaw.php,
http://www.glosyptakow.pl/, http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/cw_ornit/mp3.htm,
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/galeria/glosyptakow/,http://www.birdwatching.pl/, http://slowniklowiecki.pl/
 φφλλα χαρτιοφ Α4
 μαρκαδόροι
 μεγάλα φφλλα χαρτιοφ (για παρουςιάςεισ), κολλθτικι ταινία
 θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με διαδίκτυο, βιντεοπροβολζασ ι διαδραςτικόσ
πίνακασ, ςφςτθμα ιχου και εικόνασ
 κάρτεσ για ομαδοποίθςθ μακθτϊν (φωτογραφίεσ πουλιϊν ι αγριόχθνων με τισ
ονομαςίεσ τουσ)
 παραρτήματα για εργασίες σε ομάδες (φύλλα εργασίας για τις ομάδες 1-5)
Διάρκεια μακιματοσ: 4 διδακτικζσ περίοδοι.
Ρορεία εργαςιϊν:
ΕΝΕΓΟΡΟΛΟΥΜΕ ΤΘ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑ ΜΑΣ
1. Αρχικό ςτάδιο
Στόχοσ 1. Σχεδιάςτε το ακόλουκο ςχιμα ςτον πίνακα:

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Δώστε σε κάθε μαθητή ένα φύλλο χαρτιού Α4 και εξηγήστε το έργο: βλέπουμε την κάτοψη
μιας λίμνης - η λίμνη βρίσκεται στον Καναδά και μια χήνα που κάθεται στο νερό στη μέση
της. χεδιάστε την ίδια εικόνα στα φύλλα σας. Προσοχή! Σο ζήτημα είναι να το σχεδιάσετε
με μια συνεχόμενη κίνηση στο χαρτί!
Βεβαιωκείτε πωσ οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν το ςτόχο τθσ άςκθςθσ. Εάν χρειαςτεί μπορείτε
να υποδείξετε τθ δθμιουργικι λφςθ τθσ:

Διπλϊςτε τθ γωνία του χαρτιοφ

2)

1

3

χεδιάστε μια κουκκίδα ακριβώς πάνω από την κορυφή
του διπλωμένου τριγώνου (1) και στη συνέχεια, χωρίς
να τραβήξετε το στυλό από το χαρτί, "σύρετε" μια
γραμμή στη διπλωμένη γωνία (2). σχεδιάστε όπως
δείχνουν τα βέλη και μετά ξετυλίξτε τη γωνία στην
αρχική της θέση (3).

2

Στόχοσ 2. Σα υδρόβια φυτά αποτελούν εξαιρετική τροφή για τους κύκνους και πολλά
άλλα είδη των πτηνών Anserifornes. Σους αρέσει το μικρό κουρκούτι (Lemna minor),
που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του νερού. Και τώρα ένα αίνιγμα: ένα φυτό
πολλαπλασιάζεται στην επιφάνεια της λίμνης. Κάθε μέρα η περιοχή που καλύπτει γίνεται
διπλάσια. Εάν το φυτό καλύπτει ολόκληρη τη λίμνη σε 48 ημέρες, πόσες ημέρες θα
χρειαστεί να καλύψει το μισό της λίμνης;10
10

Answer.: 47 days. Task on the basis of a similar one included in the test for cognitive reflection developed
in 2005 by Shane Frederick from the Yale University. About Cognitive Reflection Test, done also in Poland
in 2014., read at: http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2014/12/22/test-swiadomego-myslenia-shaneafredericka/;
http://naukawpolsce.pap.pl/spoleczenstwo/news,403204,badanie-bez-koncentracji-intuicjaΣυγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Στόχοσ 3. Εάν 5 ορνιθολόγοι σε 5 λεπτά κτυπούν 5 άγριες χήνες, πόσο χρόνο θα
χρειαστούν 100 ορνιθολόγοι για να χτυπήσουν 100 πουλιά;11
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Στόχοσ 4. Αναγνωρίζουμε τις φωνές των πουλιών (παιχνίδι από σχετική ιστοσελίδα.) Σις
φωνές από επιλεγμένα πουλιά από την οικογένεια Anserifornes, για παράδειγμα: κύκνος,
κοκκινόπουλος, χήνα, χήνα χιονιού, καναδική χήνα, χήνα γκρίζα, άσπρη χήνα κλπ. Μετά
από κάθε ηχητική παρουσίαση παρουσιάζεται μια φωτογραφία του πουλιού, για το οποίο
μπορείτε να δώστε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι 'αυτό).
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Στάδιο εκτζλεςθσ:
ΤΛ ΜΑΚΑΛΝΟΥΜΕ ΡΟ ΤΛΣ ΧΘΝΕΣ; - ΔΘΜΛΟΥΓΟΥΜΕ ΜΛΑ ΕΝΔΛΑΦΕΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΛΑ
 ωτιςτε τουσ μακθτζσ: τι κοινό παρουςιάηουν τα πουλιά ςτα πάηλ και ςτουσ
ςτόχουσ μασ;
 Χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε 5 ομάδεσ - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες
από επιλεγμένα είδη πουλιών κομμένα σαν παζλ (π.χ. χήνα, χήνα χιονιού,
καναδική χήνα, χήνα greylag, άσπρη χήνα) ή κάρτες με τα ονόματα αυτών των
ειδών.
 Εξθγιςτε τον ςτόχο:
Κάθε ομάδα θα λάβει ένα φύλλο εργασίας στο οποίο θα βρεί ενδιαφέρουσες
πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των άγριων χήνων
και τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε. Στο πρώτο στάδιο της άσκησης θα
είστε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι στο επόμενο στάδιο θα μοιραστούν
τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους με τα μέλη άλλων ομάδων.
Αφήστε το καθένα από εσάς να προετοιμαστεί για το ρόλο, συμμετέχοντας
τώρα ενεργά στη συζήτηση και την εκτέλεση καθηκόντων.
 Δώστε τα φύλλα εργασίας σε όλους τους μαθητές των ομάδων
εμπειρογνωμόνων (Παράρτημα 1-5). Καθορίστε το χρόνο ολοκλήρωσης της
εργασίας (π.χ. 20 λεπτά).
ΤΛ ΜΡΟΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΚΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΛΣ ΑΓΛΕΣ ΧΘΝΕΣ ΚΑΛ ΤΛ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚΑΚΕΝΑ ΜΑΣ;

• Φωρίστε τους μαθητές σε "μικτές" ομάδες με έναν ειδικό από προηγούμενες
ομάδες (χήνες + χήνες χιονιού + χήνες χρυσαφί + καναδική χήνα + άσπρη χήνα).
• Κάθε μέλος των νεοσυσταθεισών ομάδων μοιράζεται με άλλα μέλη (μέσα σε 5
λεπτά), αυτό που έμαθαν στο προηγούμενο στάδιο της εργασίας (η παρατήρηση των
άγριων χήνων από τον Tom J. Watson) και ποια είναι τα αποτελέσματα των
εργασιών (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του στίχου της σύμβασης, που οι
μαθητές γράφουν στα φύλλα εργασίας τους) .
• Σα τελευταία 5 λεπτά εργασίας οι μικτές ομάδες είναι αφιερωμένες στην
συζήτηση, ζητώντας επιπλέον ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις εντυπώσεις
τους, π.χ. κοινές εργασίες ή άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

ΓΑΨΤΕ Ι ΤΑΑΓΟΥΔΘΣΤΕ ΤΘΝ ΣΥΜΦΩΝΛΑ
podpowiada-nam-zle-odpowiedzi.html;
http://wyborcza.pl/napamiec/1,139301,17242176,Trzy_pytania__Sprawdz_swoje_IQ.html;
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Reflection_Test
11
Answer.: 5 minutes. The source; as above.
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• Οι σπουδαστές επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες τους.
• Εξηγήστε την τελευταία εργασία: υνθέστε ή βρείτε μια μελωδία της ομάδας σας.
Υτιάξτε μια μικρή παρουσίαση, την οποίο προβάλετε στις άλλες ομάδες μαζί με το
δημιουργικό σας λεκτικό και μουσικό κομμάτι! Έχετε 20 λεπτά για να ολοκληρώσετε
την εργασία.
• Οι ομάδες προβάλουν την παρουσίασή τους.
Συνοπτικό ςτάδιο:
ΤΛ ΝΑ ΜΑΚΑΜΕ ΑΡΟ ΤΛΣ ΑΓΛΕΣ ΧΘΝΕΣ ΚΑΛ ΤΛ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚΑΚΕΝΑ ΜΑΣ;

Αρ.
1.

2.

3.

4.

5.

Αποτζλεςμα παρατιρθςθσ πουλιϊν
Κάθε ένα από τα πουλιά σε σχηματισμό V κουνάει τα
φτερά του με τρόπο ώστε να δημιουργεί ένα
αυξανόμενο ρεύμα για το πουλί που πετάει πίσω του.
Φάρη σε αυτό, ο σχηματισμός V είναι πολλές φορές πιο
ισχυρός από ένα μόνο πουλί. Ένα σμήνος που πετάει σε
σχηματισμό V κερδίζει το 71% του εύρους πλεύσης σε
σύγκριση με την κατάσταση όταν κάθε πτηνό πετά
μόνο του!
Μερικές φορές μία από τις χήνες αφήνει το
σχηματισμό. Αισθάνεται τόση δυνατή αντίσταση του
αέρα, έτσι ώστε ότι το συντομότερο δυνατό επιστρέφει
στο σχηματισμό για να εκμεταλλευτεί την ανυψωτική
δύναμη του πουλιού που πετάει μπροστά της.

Η θέση του αρχηγού που πετάει στο κεφάλι του
σχηματισμού V είναι εξαντλητική - αυτή η χήνα
αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αντίσταση του αέρα.
ταν η κορυφαία χήνα είναι κουρασμένη, πηγαίνει στο
πίσω μέρος του σχηματισμού και μια νέα χήνα αρχηγός
κινείται προς τα εμπρός.
Οι χήνες που πετούν στο πίσω μέρος του σχηματισμού,
προωθούν την ομαδικότητα, ώστε τα πουλιά που
πετούν μπροστά από τον σχηματισμό για να κρατούν
το ρυθμό.
Μερικές φορές συμβαίνει να χάνεται μία χήνα, να
τραυματίζεται ή να πυροβολείται. Αρκετές αφήνουν το
σχηματισμό μαζί του για να την βοηθήσουν. Μένουν
μαζί της μέχρι η χήνα να μπορέσει να πετάξει ξανά.
τη συνέχεια, φτιάχνουν ένα άλλο σχηματισμό ή
ενώνονται με την αρχική τους ομάδα.
•
•

12

Μάκθμα του Tom J. Watson12
Οι άνθρωποι που κατευθύνονται
προς την ίδια κατεύθυνση και
έχουν την αίσθηση της κοινότητας
επιτυγχάνουν
τον
στόχο
γρηγορότερα και ευκολότερα
επειδή υποστηρίζουν ο ένας τον
άλλον.
Εάν είμαστε τουλάχιστον τόσο
έξυπνοι όσο μια χήνα, θα μείνουμε
στο σχήμα V με εκείνους που
κατευθύνονται προς το σημείο
που θέλουμε να πάμε και θα
επωφεληθούμε από τη βοήθειά
τους. Θα παράσχουμε, επίσης,
βοήθεια σε άλλους.
Θ εναλλαγι τθσ θγεςίασ και τθσ
ευκφνθσ
ανάμεςα
ςτουσ
ανκρϊπουσ
ανταμείβεται. Οι
άνκρωποι, όπωσ και οι χινεσ,
βαςίηονται ςτθν ομαδικότθτα.
Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι
φωνές μας από τις πίσω γραμμές
της ομάδας είναι ενθαρρύνσεις
και όχι κάτι άλλο.
Εάν είμαστε τουλάχιστον εξίσου
έξυπνοι με τις χήνες, θα
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον,
τόσο στις δύσκολες στιγμές όσο
και όταν αισθανόμαστε ισχυροί.

Οι μαθητές σας, υπό την καθοδήγησή σας, συγκρίνουν τα "μαθήματα" που διατύπωσαν
στη μελέτη τους με τα μαθήματα του Tom J. Watson.
Ανακεφαλαιώστε το θέμα στην τάξη, ζητώντας από τους μαθητές να συμμετάσχουν στη
συζήτηση γύρω από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 Σι κατανοήσαμε μέσω ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων;
 Σι ήταν το πιο σημαντικό για εμάς σε αυτά τα μαθήματα;
 Σι ήταν το πιο ενδιαφέρον για εμάς σε αυτά μαθήματα; Σο πιο αποκαλυπτικό;

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

• Δείξτε στους μαθητές τα μαθήματα που ο Tom J. Watson διατύπωσε για την εταιρεία
του βάσει των συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις:

On the basis of.: http://slideplayer.pl/slide/803668/
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 Ποια ταλέντα ανακαλύψαμε στον εαυτό μας; τους συμμαθητές μας; κλπ.


Συνοψίηοντασ, ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ, μόνουσ ι ςε ηεφγθ να δθμιουργιςουν
ςτόχουσ για το επόμενο μάκθμα, πχ.:
 Σι μπορούμε να μάθουμε από ...; Βρείτε ένα ενδιαφέρον θέμα για ένα ζώο,
το οποίο μπορεί να κάνει τους ανθρώπους, να μάθουν κάτι σημαντικό.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

 Σι είναι αυτός ο ήχος; Προετοιμασία εγγραφής ήχου (π.χ. ζώων, μηχανών κλπ.) Οργανώστε ένα κουίζ για τον τίτλο ομάδας σας,
 Προετοιμασία ασκήσεων μαθηματικών και φυσικής με βάση τα φαινόμενα που
παρατηρούνται στη φύση.
 Φρησιμοποιώντας δικτυακές πύλες ή βιβλία, ετοιμάζετε και παρουσιάστε αινίγματα
και εργασίες σχετικές με τη δημιουργική σκέψη, κλπ.

Ραράρτθμα No. 1.
Στόχοσ ομάδασ 1 (χινα χωραφιοφ).
1. Σον εικοστό αιώνα, ο Tom J. Watson, Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος της
International Business Machines (IBM) - σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στον κόσμο - παρουσίασε τα συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις του
σχηματισμού V των χηνών και διατύπωσε 5 "μαθήματα" που χρησιμοποίησε στη διοίκηση
της εταιρείας του. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις του:
Κάθε ένα από τα πουλιά στο σχηματισμό V κουνάει τα φτερά του και δημιουργώντας ένα
αυξανόμενο ρεύμα για το πουλί που πετάει πίσω του. Φάρη σε αυτό, ο σχηματισμός V είναι
πολλές φορές πιο ισχυρός από ένα μόνο πουλί. Ένα σμήνος που πετάει σε σχηματισμό V
κερδίζει το 71% του εύρους πλεύσης σε σύγκριση με την κατάσταση όταν κάθε πτηνό πετά
μόνο του!
2. υζητήστε με την ομάδα σας για το τί μπορούμε να μάθουμε από τις χήνες. Καταγράψτε
ένα συμπέρασμα από τη συζήτηση.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. κεφτείτε αν αυτό το "μάθημα" εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή των μαθητών της
τάξης ή της ομάδας σας. υζητήστε για αυτό, δώστε παραδείγματα.
4. Δημιουργήστε έναν κανονισμό με ομοιοκαταληξία (2-4 γραμμές), ο οποίος θα αποτελέσει
μία από τις αρχές του συμβολαίου τάξης ή ομάδας σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ραράρτθμα No. 2.
Στόχοσ ομάδασ 2 (χινα χιονιοφ).
1. Σον εικοστό αιώνα, ο Tom J. Watson, Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος της
International Business Machines (IBM) - σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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πληροφορικής στον κόσμο - παρουσίασε τα συμπεράσματα του από τις παρατηρήσεις του
σχηματισμού V χήνας και διατύπωσε 5 "μαθήματα" που χρησιμοποίησε στη διοίκηση της
εταιρείας του. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις:
Μερικές φορές μία από τις χήνες αφήνει το σχηματισμό. Αισθάνεται τόση δυνατή
αντίσταση του αέρα, έτσι ώστε ότι το συντομότερο δυνατό επιστρέφει στο σχηματισμό για
να εκμεταλλευτεί την ανυψωτική δύναμη του πουλιού που πετάει μπροστά της.
2. Συηθτιςτε με τθν ομάδα ςασ για το τι μποροφμε να μάκουμε από τθ ςυμπεριφορά των
χθνϊν. Σθμειϊςτε τα ςυμπεράςματα από τθ ςυηιτθςι ςασ.
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Σκεφτείτε τθν εφαρμογι αυτοφ του μακιματοσ ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι. Συηθτιςτε
και δϊςτε παραδείγματα.
4. Δημιουργήστε έναν κανονισμό με ομοιοκαταληξία (2-4 γραμμές), ο οποίος θα αποτελέσει
μία από τις αρχές του συμβολαίου τάξης ή ομάδας σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ραράρτθμα No. 3.
Στόχοσ ομάδασ 3. (Καναδικι χινα).
1. Σον εικοστό αιώνα, ο Tom J. Watson, Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος της
International Business Machines (IBM) - σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στον κόσμο - παρουσίασε τα συμπεράσματα του από τις παρατηρήσεις του
σχηματισμού V χήνας και διατύπωσε 5 "μαθήματα" που χρησιμοποίησε στη διοίκηση της
εταιρείας του. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις:
Η θέση του αρχηγού που πετάει στο κεφάλι του σχηματισμού V είναι εξαντλητική - αυτή η
χήνα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αντίσταση του αέρα. ταν η κορυφαία χήνα είναι
κουρασμένη, πηγαίνει στο πίσω μέρος του σχηματισμού και μια νέα χήνα αρχηγός κινείται
προς τα εμπρός.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

………………………………………………………………………………………………………
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2. υζητήστε με την ομάδα σας για το τι μπορούμε να μάθουμε από τη συμπεριφορά των
χηνών. ημειώστε τα συμπεράσματα από τη συζήτησή σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Σκεφτείτε τθν εφαρμογι αυτοφ του μακιματοσ ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι. Συηθτιςτε
και δϊςτε παραδείγματα.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

4. Δημιουργήστε έναν κανονισμό με ομοιοκαταληξία (2-4 γραμμές), ο οποίος θα αποτελέσει
μία από τις αρχές του συμβολαίου τάξης ή ομάδας σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………

Ραράρτθμα No. 4.
Στόχοσ ομάδασ 4. (ςταχτόχθνα).
1. Σον εικοστό αιώνα, ο Tom J. Watson, Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος της
International Business Machines (IBM) - σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στον κόσμο - παρουσίασε τα συμπεράσματα του από τις παρατηρήσεις του
σχηματισμού V χήνας και διατύπωσε 5 "μαθήματα" που χρησιμοποίησε στη διοίκηση της
εταιρείας του. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις:
Οι χήνες που πετούν στο πίσω μέρος του σχηματισμού, προωθούν την ομαδικότητα, ώστε
τα πουλιά που πετούν μπροστά από τον σχηματισμό για να κρατούν το ρυθμό.
2.

υζητήστε με την ομάδα σας για το τι μπορούμε να μάθουμε από τη συμπεριφορά των
χηνών. ημειώστε τα συμπεράσματα από τη συζήτησή σας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Σκεφτείτε τθν εφαρμογι αυτοφ του μακιματοσ ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι. Συηθτιςτε
και δϊςτε παραδείγματα.
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4. Δημιουργήστε έναν κανονισμό με ομοιοκαταληξία (2-4 γραμμές), ο οποίος θα αποτελέσει
μία από τις αρχές του συμβολαίου τάξης ή ομάδας σας.

Στόχοσ ομάδασ 5. (λευκι χινα).
1. Σον εικοστό αιώνα, ο Tom J. Watson, Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος της
International Business Machines (IBM) - σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στον κόσμο - παρουσίασε τα συμπεράσματα του από τις παρατηρήσεις του
σχηματισμού V χήνας και διατύπωσε 5 "μαθήματα" που χρησιμοποίησε στη διοίκηση της
εταιρείας του. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις:
Μερικές φορές συμβαίνει να χάνεται μία χήνα, να τραυματίζεται ή να πυροβολείται.
Αρκετές αφήνουν το σχηματισμό μαζί του για να την βοηθήσουν. Μένουν μαζί της μέχρι η
χήνα να μπορέσει να πετάξει ξανά. τη συνέχεια, φτιάχνουν ένα άλλο σχηματισμό ή
ενώνονται με την αρχική τους ομάδα.

2. υζητήστε με την ομάδα σας για το τι μπορούμε να μάθουμε από τη συμπεριφορά των

χηνών. ημειώστε τα συμπεράσματα από τη συζήτησή σας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Σκεφτείτε τθν εφαρμογι αυτοφ του μακιματοσ ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι. Συηθτιςτε
και δϊςτε παραδείγματα.

4. Δημιουργήστε έναν κανονισμό με ομοιοκαταληξία (2-4 γραμμές), ο οποίος θα αποτελέσει
μία από τις αρχές του συμβολαίου τάξης ή ομάδας σας.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Άγιοσ Σπυρίδωνασ Ειδικό Σχολείο Λάρνακασ (Κφπροσ)

ενάριο No. 4
Θέμα: η δημιουργικότητα μέσω της μαγειρικής για παιδιά με
ειδικές ανάγκες
Στόχοι μακιματοσ:






Να κατανοήσουν ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας και ότι
ασκείται μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων της μαγειρικής, όπως η παρασκευή του
παραδοσιακού παλουζέ και των διαφορετικών τύπων του σουτζούκου (μούστου
σταφυλιών), ειδικά κατά το φθινόπωρο όταν συγκομίζονται τα σταφύλια.
Η δημιουργία ιδεών μέσω μαγειρέματος σχετικής με τον πολιτισμό της χώρα τους.
Οι μαθητές να εκτελούν μια πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματοποιείται από
την εποχή των προγόνων τους.
Να χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους μέσω του μαγειρέματος, κατανοώντας τις
διαφορετικές γεύσεις και αρώματα (ροδόνερο, βανίλια, μαστίχα, κανέλα) που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν το παλουζέ και τα διάφορα είδη του
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ:





Συηιτθςθ (με όλθ τθν τάξθ ι ςε ομάδεσ)

Μέθοδος οπτικής εξάσκησης χρησιμοποιώντας φωτογραφίες
Πολυμεσική παρουσίαση
Ατομική και συλλογική εργασία

Υλικά και μζςα:



iPads ι κινθτά τθλζφωνα για λιψθ φωτογραφιϊν
θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ με διαδίκτυο, διαδραςτικοί πίνακεσ




Οπτικά βοηθήματα - πρόγραμμα εικόνων με εικονογραφικές κάρτες
Φώρος οικιακής οικονομίας με υλικά κουζίνας (μπολ, μεγάλο καζάνι, θερμαντήρας
αερίου, σπάτουλα, δοχείο μέτρησης, κλωστή, σταντ για κρεμαστό σουτζούκο).
 Σρόφιμα: Φυμοί σταφυλιών, αλεύρι, ασπρόχωμα, αρωματικές γεύσεις όπως
ροδόνερο, βανίλια, μαστίχα, κανέλα.
υζητήστε τη δημιουργικότητα και εξηγήστε τι σημαίνει αυτό. Πολύ συχνά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος οι άνθρωποι δοκιμάζουν διαφορετικές συνταγές με ιδέες
αναμείξεων και συνδυασμών. Σα προϊόντα που πρόκειται να φτιαχτούν θα είναι
αποτέλεσμα δημιουργικότητας. Η κρέμα σταφυλιών (ή όπως λέγεται στην Κύπρο
"παλουζές") και ο σουτζούκος είναι σχεδόν τα ίδια πράγματα που έγιναν λίγο διαφορετικά.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας για να αλλάξουμε τα πράγματα
κάνοντας ελαφρώς διαφορετικές γεύσεις κάθε φορά. Ο παλουζές και ο σουτζούκος
μπορούν να γίνουν με διαφορετικές γεύσεις.
Διάρκεια μακιματοσ: 4 διδακτικζσ περίοδοι

Εξάσκηση των παραδοσιακών μας δεξιοτήτων μαγειρικής
1. Αρχικό ςτάδιο : παράρτθμα No. 1.

υζητήστε με τους μαθητές τις παραδοσιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται
ειδικά κατά τη διάρκεια διακοπών. Ρωτήστε τους τι δραστηριότητες κάνουν στο σπίτι με
τους γονείς τους. Εξηγήστε ότι η παραδοσιακή δραστηριότητα που θα κάνουν περιλαμβάνει
τα σταφύλια που συγκομίζονται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.
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σουτζούκου. Να απολαμβάνουν ένα επωφελές μάθημα που τους βοηθά να είναι
ανεξάρτητοι.
Να δημιουργήσουν μια θετική στάση έναντι στα τρόφιμα. Να διασκεδάσουν,
δημιουργώντας παράλληλα καλές διατροφικές συνήθειες για τη ζωή τους.
Να μάθουν να εξασκούν βασικές δεξιότητες μαγειρικής, καθώς ενισχύουν
παράλληλα και τις υπόλοιπες γνώσεις τους, όπως η ανάγνωση, τα μαθηματικά, η
διατροφή, η τέχνη, η ιστορία.
Να ενισχύσουν οι δεξιότητες της κίνησης με τις αναμείξεις των συστατικών.
Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση ενώ κοινωνικοποιούνται, καθώς παράγουν τρόφιμα
με άλλους και δουλεύουν ως ομάδα.
Οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν
οπτικούς οδηγούς, όπως εικονογραφικές κάρτες με συστατικά και οδηγίες.
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2. Δεφτερθ φάςθ: παράρτθμα No. 2.

Φωρίστε τους μαθητές σε ζεύγη ή ομάδες. Εξηγήστε το πρώτο στάδιο της άσκησης, που
στοχεύει στην αύξηση της δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών
δεξιοτήτων μαγειρικής. Οι μαθητές εξετάζουν τα υλικά που απαιτούνται για την παρασκευή
του φαγητού και μετά γυρίζουν πλάτη σε αυτά. Θα πρέπει να θυμούνται όλα τα
απαιτούμενα υλικά και να τα λένε ο ένας στον άλλο (5 λεπτά).
Μετά από ένα λεπτό εξηγείται τη δεύτερη φάση της άσκησης. Οι μαθητές παρατηρούν τις
κάρτες εικόνων του μαθήματος μαγειρικής με τη σωστή χρονική σειρά. Ο εκπαιδευτής ζητά
από τους μαθητές να «επισημάνουν το φαγητό». Οι μαθητές επισημαίνουν τα είδη
διατροφής που απαιτούνται για το μαγείρεμα, όπως επίσης, και τα μαγειρικά σκεύη που
χρειάζονται.
Με απλά λόγια ο δάσκαλος εξηγεί κάθε βήμα. τη συνέχεια κινεί γύρω τις κάρτες και τις
τοποθετεί στη σωστή σειρά ζητώντας από τους μαθητές να κάνουν το ίδιο με τις κάρτες
τους. Σέλος, για να ελέγξει την κατανόηση, ο εκπαιδευτικούς κρύβει τις κάρτες του και ζητά
από τους μαθητές να τοποθετήσουν τις κάρτες τους με τη σωστή σειρά. (10 λεπτά)
Με το ίδιο μοτίβο άσκησης κε τις κάρτες, εξηγείστε ξανά βήμα –βήμα την πορεία, ώστε να
ενδυναμώσετε την αυτοεκτίμηση των μαθητών, πριν βάλουν οι ίδιοι τις κάρτες στη σωστή
σειρά.
3. Θ τελικι φάςθ: θ εφαρμογι τθσ μαγειρικισ. Ραράρτθμα No. 3.

Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής εξάσκησης, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει την κουζίνα
τοποθετώντας τα υλικά στο τραπέζι. τη συνέχεια παρουσιάζει τα σκεύη και οι μαθητές τα
επισημάνουν.
Δώστε βοήθεια χειρός, ώστε να βοηθήσετε τους μαθητές να ανακατεύουν, να χύνουν και
να βουτούν την κρέμα όπως απαιτείται.
Ραράςτθμα No. 1
Σχόλια μακθτϊν για τθν παραδοςιακι μαγειρικι ςτθ χϊρα τουσ
Οι παρατθριςεισ μου

Σχόλια

1.

Τι δεν
καταλαβαίνω;

Τι ζμακα;

Θ κοινωνικι ςυνεφρεςθ
είναι μζροσ τθσ κουλτοφρασ
μασ. Στισ κοινωνικζσ
εκδθλϊςεισ θ παράδοςθ
κυλά από γενιά ςε γενιά.
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Ραραδείγματα
παραδοςιακισ
μαγειρικισ

Η μουσική είναι μια
εκδήλωση του
ανθρώπινου πολιτισμού. Η
μουσική συνοδεύει πάντα
τους ανθρώπους στην
εργασία, το παιχνίδι, την
ξεκούραση και στους
εορτασμούς. Αναφέρεται
στα τραγούδια που
ακούγονταν κατά τη
διάρκεια της παραγωγής
παραδοσιακών τροφίμων.

3.

Θ προετοιμαςία του χϊρου
δράςθσ τθσ παραδοςιακισ
μαγειρικισ θ χριςθ
υγραερίου ςτθν κουηίνα.

4.

Σο μαγείρεμα είναι ένα
ουσιαστικό κομμάτι της
ζωής μας. Μπορεί να
θεωρηθεί ως σημαντικό
έργο τέχνης για την
πολιτιστική μας
ταυτότητα.
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2.
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Ραράρτθμα No. 2

Ρωσ φτιάχνεται ο παλουηζσ
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Ρατιςτε τα ςταφφλια για να αφαιρεκεί
ο μοφςτοσ

Τοποκετείςτε τον μοφςτο ςε μεγάλο
καηάνι και ανάψτε τθ φωτιά να βράςει.

Ρροςκζςτε
το
αςπρόχωμα
και
ανακατζψτε. Συνεχίςτε το βράςιμο
αφαιρϊντασ τθν ακακαρςία που
εμφανίηεται ςτθν επιφάνεια.

Ρροςκζςτε το άρωμα τθσ επιλογισ
ςασ, το αλεφρι και ανακατζψτε.

Ανακατζψτε καλά.
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Χφςτε τθν κρζμα ςε δοχεία.

Ρωσ φτιάχνεται ο ςουτηοφκοσ

Ρεράςτε αμφγδαλα ι καρφδια ςε
κλωςτι, αφινοντασ μια κθλιά ςτο
πάνω μζροσ τθσ κλωςτισ.
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Ο παλουηζσ είναι τϊρα ζτοιμοσ.
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Συνεχίςτε να ανακατεφετε το μείγμα
και ςτθ ςυνζχεια βουτιξτε τθν κλωςτι
ςτθν κρζμα.

Επαναλάβετε τα βουτιγματα
κλωςτισ ςτθν κρζμα.

Κρεμάςτε τισ κλωςτζσ με τα αμφγδαλα
κα τα καρφδια από τθ κθλιά, ϊςτε να
ςτεγνϊςουν.

Αφιςτε το να ςτεγνϊςει για 5 με 6
ϊρεσ.
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τθσ

Ραράρτθμα No. 3
ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΜΑΓΕΛΛΚΘΣ
Πρόκειται να εκτελέσετε μια εργασία κατά το οποίο η παρατήρηση και η δημιουργικότητα
θα είναι σίγουρα πολύ σημαντικές. Θα χρησιμοποιήσετε το iPad σας για να τραβήξετε
φωτογραφίες της διαδικασίας που θα παρασκευής του παλουζέ και του σουτζούκου.
Επωφεληθείτε από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη σημερινή συνάντηση για το πώς να
μαγειρεύμε παραδοσιακά.
Ρωσ κα εργαςτείτε;
1. Χωριςτείτε ςε ομάδεσ των 2 ι 4 ατόμων.

3. Σε κάκε ομάδα κα ςυμφωνθκεί από πριν ποιοσ κα μαγειρεφει κ ποιοσ κα βγάηει
φωτογραφίεσ.
4. Ζχετε 1 ϊρα ςτθ διάκεςι ςασ για τθν παραςκευι κι 5 ϊρεσ ςτθ ςυνζχεια για να
ςτεγνϊςει ο ςουτηοφκοσ. Θυμθκείτε τθ ςειρά των φωτογραφιϊν που ορίςατε ςτθν
προθγοφμενθ άςκθςθ.
5. Υορτώστε τις φωτογραφίες σας σε ένα Η/Τ και χρησιμοποιήστε τις στην πολυμεσική
σας παρουσίαση. Προσθέστε ένα σύντομο σχόλιο σε κάθε φωτογραφία για να
καταστήσετε σαφές τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε και γιατί. Για αυτό το στάδιο
χρειάζεστε 30 λεπτά.
6. Ραρουςιάςτε τθν εργαςία ςασ ςτα υπόλοιπα μζλθ.
7. Στο μζλλον μπορείτε να δείξετε το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ ςασ ςτθν τάξθ ςασ, ςε
άλλεσ τάξεισ, ςτουσ γονείσ και ςτουσ κακθγθτζσ ςασ.
8. Θ εργαςία ςασ κα αποτελζςει τθ βάςθ ςυηιτθςθσ για τον τρόπο παραςκευισ
ποικίλων τφπων ςουτηοφκου χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά αρϊματα.

Κυμθκείτε να πάρετε τθν άδεια των ανκρϊπων για να τουσ φωτογραφίςετε.
Συνταγι: πϊσ να φτιάξατε παλουηζ ι ςουτηοφκο
Υλικά:

Σκεφθ:

Σταφφλια

Μεγάλο δοχείο για να πατιςετε τα ςταφφλια

Αςπρόχωμα

Μεγάλο καηάνι
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2. Κάκε ομάδα κα φτιάξει τθν δικι τθσ γευςτικι παραλλαγι του ςουτηοφκου.
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Αλεφρι

Μεγάλθ κουτάλα για ανακάτεμα

Αμφγδαλα ι καρφδια

Μποτίλια υγραερίου

Κλωςτι

Σταντ για να κρεμαςτεί ο ςουτηοφκοσ
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Αρϊματα τθσ επιλογισ ςασ (ροδόνερο, βανίλια, μαςτίχα, κανζλλα)
Εκτζλεςθ:
Ο παλουζές και ο σουτζούκος είναι παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα που βρίσκουμε
ιδιαίτερα στα χωριά όπου ευδοκιμούν τα λευκά σταφύλια.
Μόλις συγκομιστούν τα σταφύλια, ξεκινάμε τη διαδικασία για να κάνουμε παλουζέ και
κατόπιν σουτζούκο.
Σα λευκά σταφύλια τοποθετούνται σε ένα μεγάλο δοχείο έτσι ώστε να μπορούν να
πατηθούν και να αφαιρεθεί ο χυμός τους. Αυτός ο χυμός ονομάζεται "μούστος".
τοποθετήστε το μούστο σε ένα μεγάλο καζάνι και αρχίστε να το θερμαίνετε. Μόλις αρχίσει
να βράζει αμέσως προσθέστε το ασπρόχωμα. Σο προσθέτετε αργά-αργά επειδή, μόλις
αρχίσει να βράζει, θα αρχίσει να αναβλύζει. Σοποθετώντας ασπρόχωμα, παίρνουμε
καθαρότερο μούστο με πιο σκούρο χρώμα. Καθώς ο μούστος βράζει, αφαιρέστε συνεχώς
την ακαθαρσία που παρουσιάζεται στην επιφάνεια του μείγματος με μια μεγάλη κουτάλα.
Μόλις είναι βέβαιο ότι ο μούστος έχει καθαριστεί, απομακρύνεται από τη φωτιά και
τοποθετείται σε άλλο μεγάλο καζάνι μέχρι κρυώσει καλά.
Προσθέστε ένα κιλό αλεύρι για κάθε 10 κιλά μούστου και ανακατέψτε καλά. Ρροςκζςτε το
άρωμα τθσ αρεςκείασ ςασ. Θ καλι ανάμειξθ των ςτοιχείων αυτϊν εξαρτάται από τθ ςχετικι
ψθθ του μοφςτου, ϊςτε να καταςτεί κατάλλθλοσ ςτθ βρϊςθ. Ξεκινιςτε το βράςιμο του
μοφςτου μζχρι να ψθκεί. Σερβίρετζ τον ςε μικρά δοχεία και βεβαιωκείτε πωσ δεν κολλά.
Επόμενο βιμα θ παραςκευι του ςουτηοφκου.
ε χοντρή κλωστή περάστε αμύγδαλα ή καρύδια ανάλογα με την επιλογή σας. το ένα άκρο
της κλωστής αφήστε μια θηλιά, έτσι ώστε να μπορεί να κρεμαστεί ο σουτζούκος για να
στεγνώσει. Βυθίστε τις κλωστές με τα αμύγδαλα ή τα καρύδια στο μείγμα του παλουζέ
καθώς είναι ακόμα ζεστό και στη συνέχεια κρεμάστε τα για να στεγνώσουν σε ξηρό μέρος.
Επαναλάβετε τη διαδικασία μετά την παρασκευή του παλουζέ την ίδια ή την επόμενη
ημέρα. Βυθίστε τις κλωστές στον παλουζέ μέχρι και 3 φορές. Αφήστε το για 5 έως 6 ώρες
μέχρι να στεγνώσει. Μπορείτε να το φάτε από την πρώτη μέρα.
Ρερίλθψθ
Ζητήστε από τους μαθητές να προτείνουν ιδέες για ένα επόμενο έργο. Μπορούν να
υποβάλλουν ιδέες μεμονωμένα, ή μπορούν πρώτα να τα συζητήσουν σε ζεύγη και να τις
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παρουσιάσουν στην ομάδα. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει τις ιδέες των μαθητών και τις
συζητά μαζί τους.
Ραράςτθμα No. 4
Αξιολόγθςθ τθσ κατανόθςθσ των μακθτϊν
Φρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να περιγράψετε τι έχετε μάθει για τον παλουζέ
και τον σουτζούκο.

τι;

πότε;

ποιος;
που;

ΤΙ ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ; ΤΙ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΑΗΟΜΑΣΤΕ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ΡΟΙΟΣ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ΡΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΑΗΕΤΑΙ;
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πως ;
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ΡΟΤΕ ΡΑΑΣΚΕΥΑΗΕΤΑΙ; (ΡΟΙΑ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥΧΟΝΟΥ;)
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ΡΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ΡΩΣ ΜΡΟΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΤΟΥ ΡΑΛΟΥΗΕ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΟΥΤΗΟΥΚΟΥ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ραράρτθμα No. 5: φφλλο εργαςίασ
1. Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν εργαςία – μελζτθ ομάδασ μακθτϊν
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Πνομα ςχολείου

Μακθτικι ομάδα

Ονοματεπϊνυμο

Υπογραφι

Κακθγθτισ εκπαιδευτισ

Ονοματεπϊνυμο εκπαιδευτικοφ

Υπογραφι εκπαιδευτικοφ

Ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ οι
μακθτζσ
ψάχνουν
για
απαντιςεισ ςτθ εργαςία
τουσ.

2. Κύριοι στόχοι του έργου και στάδια υλοποίησης
Στόχοι
Τι πρόκειται να μάκουν οι μακθτζσ; Ροιεσ δεξιότθτεσ κα αναπτφξουν; ποια
εργαςίασ
ςυμπεριφορά κα αναπτφξουν;
Δράςθ

Υπεφκυνοσ μακθτισ

Ζναρξθ και λιξθ

Δράςθ No. 1

Ονοματεπϊνυμο
υπεφκυνου μακθτι
δράςθσ
Ονοματεπϊνυμο
υπεφκυνου μακθτι
δράςθσ
Ονοματεπϊνυμο
υπεφκυνου μακθτι
δράςθσ

Θμερομθνία ζναρξθσ και
λιξθσ

Action No. 2

Action No. 3

Θμερομθνία ζναρξθσ και
λιξθσ
Θμερομθνία ζναρξθσ και
λιξθσ

3. Βοθκθτικζσ πθγζσ
Δράςθ

Ρθγζσ πλθροφοριϊν, υλικϊν, (ιςτοςελίδεσ)

Άνκρωποι που
μποροφν να
βοθκιςουν

Δράςθ
No 1

Ρωσ αυτό μπορεί να βοθκιςει;

Ροιοσ μπορεί να
βοθκιςει;

Δράςθ
No 2

Ρωσ αυτό μπορεί να βοθκιςει;

Ροιοσ μπορεί
βοθκιςει;

να

Δράςθ
No 3

Ρωσ αυτό μπορεί να βοθκιςει;

Ροιοσ μπορεί
βοθκιςει;

να

4. Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων
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Θζμα εργαςίασ
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Θμερομθνία παρουςίαςθσ

Ρότε κα γίνει θ παρουςίαςθ

Χϊροσ παρουςίαςθσ

Ρ.χ. αίκουςα, ςχολείο, ςχολικι ιςτοςελίδα, δθμοτικόσ
εκκεςιακόσ χϊροσ

Είδοσ παρουςίαςθσ

Ρ.χ. πολυμεςικι παρουςίαςθ,
αφίςςεσ και ζντυπα, βίντεο.

Υπεφκυνοσ ομαδάρχθσ

Υπεφκυνα άτομα για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και
παρουςιάςεισ αποτελεςμάτων.

παιγνίδι

ρολϊν,

Αναφορζσ:
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1. Θ γνωριμία με το παλουηζ και το ςουτηοφκο:
http://www.cypriotandproud.com/2013/09/19/soutzoukkos-almonds-dipped-in-sweetgrape-jelly/
2. Εικονογραφθμζνεσ ςυνταγζσ www.visualrecipes.com
http://www.kids-cooking-activities.com/
3. Σχζδια μακιματοσ μαγειρικισ
lessons.html

: http://www.kids-cooking-activities.com/kids-cooking-

https://www.teachervision.com/foods
4. Αναλυτικά προγράμματα μαγειρικισ:
Ρολιτεία Washington, Υπουργείο Υγείασ μακιματα μαγειρικισ:
http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/345-NonDOHLetsCookClassCurriculum.pdf

ενάριο No. 5
Θέμα: η δημιουργικότητα μέσω του θεάτρου: εναλλακτική
διδασκαλία.
Στόχοι μακιματοσ:





Θ προϊκθςθ τθσ ζκφραςθσ των μακθτϊν.
Θ οικοδόμθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν.
Θ ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ.
Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και η ανάπτυξη της
ικανότητας να δουλεύουν μόνοι τους και με άλλους, είτε σε ζεύγη είτε με ολόκληρη
την ομάδα.
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Η χρήση του δράματος ως ενεργού στρατηγικής μάθησης στη διδασκαλία της
διαφορετικότητας.
Η βελτίωση των κοινωνικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων.
Η προετοιμασία των μαθητών να συμμετέχουν σε μια θεατρική παράσταση.
Η βελτίωση στις δεξιότητες επικοινωνίας.

Υλικά με μζςα:









Διαδραςτικόσ πίνακασ
Καλάκι με πορτοκάλια
Θ/Υ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
Ραρουςίαςθ με Power Point
Sound system for watching videos
Ταινία ςτο You Tube
Ραραμφκι “θ χϊρα των διαφορετικϊν ανκρϊπων” του Νικόλα Ανδρικόπουλου
Κοςτοφμια κεατρικισ παράςταςθσ

Διάρκεια: τρίμθνο
ΡΟΕΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ:
1. Αρχικι φάςθ:



Ειςαγωγι δραςτθριοτιτων
Ο δάσκαλος εξηγεί στην ομάδα ότι υπάρχουν διαφορετικοί χαιρετισμοί, σύμφωνα με
διάφορους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, ένας από τους χαιρετισμούς θα μπορούσε
να είναι η χειραψία. Έτσι, όλοι περπατούν γύρω από το δωμάτιο, ανακατεύοντας και
κουνώντας τα χέρια με όλους που συναντούν. Κινούνται γύρω από το χαιρετισμό ο
ένας τον άλλον λέγοντας τα ονόματά τους («Γεια σας, το όνομά μου είναι ...»),
κάνοντας άμεση επαφή με τα μάτια που συνοδεύεται από χειραψία. Με ένα μήνυμα
ο δάσκαλος τους ζητάει να αλλάξουν το δρόμο του χαιρετισμού. Αυτό
επαναλαμβάνεται και πάλι και ξανά ο καθένας ανακατεύει και χαιρετά ο ένας τον
άλλο «Γεια σας, το όνομά μου είναι ...» συνοδευόμενος από έναν άλλο τρόπο
χαιρετισμού (για παράδειγμα, βγάζοντας έξω τη γλώσσα, αγκαλιάζοντας ο ένας τον
άλλον κ.λπ.)

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
 Συηιτθςθ (με ολόκλθρθ τθν τάξθ ι ςε μικρζσ ομάδεσ)
 Ραρουςίαςθ με πρόγραμμα Power Point
 Ομαδικι εργαςία / ςυνεργαςία
 Ρολυμεςικι παρουςίαςθ κεατρικοφ ζργου
 Αφιγθςθ
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Δραςτθριότθτεσ προκζρμανςθσ
α) Παγώστε ακίνητοι: Οι μαθητές περπατούν γύρω από την αίθουσα ακούγοντας τη
μουσική. Μόλις σταματήσει η μουσική, οι μαθητές πρέπει να πάρουν μια σταθερή
θέση σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου (για παράδειγμα, στέκονται στο ένα
πόδι, τα χέρια στο κεφάλι, τον αγκώνα στο γόνατο κλπ.).
β) Άσκηση σε ζευγάρια: λοι μπαίνουν σε ζευγάρια που κρατούν τα χέρια και
περπατούν γύρω από την τάξη μαζί, ακούγοντας μουσική. Μετά από λίγα λεπτά, ο
δάσκαλος καλεί τα ονόματα μελών του σώματος. τη συνέχεια, όλοι σταματούν και
οι σύντροφοι κάθε ζευγαριού αγγίζουν μέλος του σώματος που ο δάσκαλος έχει
καλέσει (για παράδειγμα δάχτυλο στο γόνατο, γόνατο στο γόνατο, φτέρνα στη
φτέρνα, αγκώνα στον αγκώνα, κεφάλι-κεφάλι κλπ.). Με ένα σήμα,
απελευθερώνονται και περπατούν ξανά στην αίθουσα. Αυτή η δραστηριότητα
μπορεί να επαναληφθεί σε ομάδες τριών και τεσσάρων μαθητών με την πάροδο του
χρόνου.

2. Φάςθ εφαρμογισ:
 Οι μαθητές κάθονται σε ημικύκλιο γύρω από τον διαδραστικό πίνακα που
παρουσιάζει μια εικόνα πορτοκαλιού. (Παράρτημα 1). τη συνέχεια ο
εκπαιδευτικός τους ζητά με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας να απαντήσουν το
ερώτημα «τί είναι το πορτοκαλί;» Οι μαθητές φωνάζουν λέξεις για να
περιγράψουν ένα πορτοκαλί και ο εκπαιδευτικός γράφει τις λέξεις στο
διαδραστικό πίνακα (για παράδειγμα, στρογγυλό, πορτοκαλί χρώμα, γλυκό κλπ).


τη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των πέντε και η κάθε ομάδα
παίρνει από ένα πορτοκαλί από το καλάθι που τοποθετείται στο πάτωμα στη
μέση. Οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν μια ιστορία για το πορτοκαλί τους
μέσα σε δέκα λεπτά.



τη συνέχεια, οι μαθητές κάθονται ξανά σε ημικύκλιο και κάθε ομάδα
παρουσιάζει στους υπόλοιπους την ιστορία της.



Ο εκπαιδευτικός παίρνει τα πορτοκάλια πίσω στο καλάθι και κάθε ομάδα πρέπει
να αναγνωρίσει το πορτοκαλί της ανάμεσα στα άλλα. υνήθως συμβαίνει ότι
κάθε ομάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να εντοπίσει τα δικά της πορτοκάλια,
καθώς τα πορτοκάλια δεν είναι πλέον γενικά δείγματα αλλά άτομα με
χαρακτηριστικά.
(http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=aaconmusbk)



Ο εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει κάνοντασ ερωτιςεισ (παράρτθμα No 2):



Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ςφντομθ ταινία ςχετικι με τθν διαφορετικότθτα και τθν
αποδοχι.
(https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM)
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Γίνεται εισαγωγή στους όρους της διαφορετικότητας. (Για παράδειγμα, η έννοια της
διαφορετικότητας περιλαμβάνει την αποδοχή και το σεβασμό. ημαίνει ότι το κάθε
άτομο είναι μοναδικό, και αναγνωρίζει τις μεμονωμένες του διαφορές. Αυτό μπορεί
να παρατηρηθεί στις διαφορές της φυλής, της εθνικότητας, του φύλου, της ηλικίας,
των φυσικών ικανοτήτων και των θρησκευτικών πεποιθήσεων).
(http://gladstone.uoregon.edu/~asuomca/diversityinit/definition.html).
3. Φάςθ αφιγθςθσ:
Οι μαθητές κάθονται σε ημικύκλιο. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο διαδραστικό
πίνακα την ιστορία "Η χώρα των διαφορετικών ανθρώπων" χρησιμοποιώντας μια
παρουσίαση του PowerPoint (Παράρτημα 3). Η παρουσίαση περιλαμβάνει εικόνες
και οπτικοακουστικά μέσα ώστε να παρακινηθούν οι μαθητές.
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/data/uploads/theatriko-ergastiri/storytelling-the-country-w-strange-people.pdf
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί χειρονομίες και
εκφράσεις του προσώπου. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τη γλώσσα που ταιριάζει στο
γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Επίσης, μιλάει άπταιστα, χρησιμοποιώντας ένα
σαφές φωνητικό τόνο και οι εκφράσεις του αλλάζουν αυθόρμητα για να ταιριάζουν
στις διαθέσεις της ιστορίας.
(http://zvavanhuchopper.blogspot.com.cy/2010/10/story-telling-method-ofteaching-in.html).
4. Κεατρικι παράςταςθ:
ε αυτή την τελική φάση οι μαθητές συμμετέχουν σε μια θεατρική παράσταση. τη
συνέχεια, καλούνται να αναλάβουν κάποιο ρόλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν
εύκολα να μπουν στην ιστορία, ασχολούμενοι με θέματα που αφορούν την
διαφορετικότητα και την αποδοχή.
Μόλις παρουσιαστεί η ιστορία, οι μαθητές κάθονται σε ένα κύκλο και συζητούν με
τον εκπαιδευτικό τους σχετικά με τους κύριους χαρακτήρες της απόδοσης
(Παράρτημα 4). ε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, οι ρόλοι της παράστασης
διανέμονται στους μαθητές σύμφωνα με τις προτιμήσεις, την ηλικία, τα ταλέντα και
τις ικανότητές τους. Μόλις διανεμηθούν οι ρόλοι, δίνονται στους μαθητές τα
κοστούμια και τα κατάλληλα συμπληρώματα αμφίεσης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερο
βάθος στο ρόλο.
τη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ασκεί το ρόλο του αφηγητή. Οι μαθητές καλούνται να
ενεργούν σύμφωνα με την αφήγηση.
Προβλέπονται αρκετές πρόβες έτσι ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι να δράσουν
σωστά στη θεατρική παράσταση, η οποία προορίζεται να παρακολουθείται από
μαθητές δημοτικών σχολείων στην επαρχία της Λάρνακας (Παράρτημα αρ.5)
https://www.youtube.com/watch?v=z96mFJrFh1A&t=99s

Ραράςτθμα No. 1

ΛΔΕΟΚΥΕΛΛΑ
Τι είναι το πορτοκάλι ?
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Ραράρτθμα No. 2

Ραραδείγματα ερωτιςεων

ΠΩΣ

ΠΟΙΟΣ

ΤΛ;
-

Τι ςε ζκανε να ξεχωρίςεισ το δικό ςου πορτοκάλι;

-

Τι κάνει ζνα άνκρωπο ξεχωριςτό;

-

Τι αλλαγι προτείνεισ ςτθν κοινωνία ϊςτε να δεχτεί τθ διαφορετικότθτα;

-

Τι διαδικαςία προτείνεισ για τθν αλλαγι;

ΡΟΛΟΣ;
-

Ροιοσ κεωρείται διαφορετικόσ; Με ποιο τρόπο;
Ροιοσ μπορεί να μασ βοθκιςει να κάνουμε τθν αλλαγι;

-

Ροιοσ μπορεί να αποτελζςει μζροσ τθσ αλλαγισ;

ΡΩΣ;
-

Ρωσ κα δράςουμε; ποια είναι θ ορκι ςειρά των πράξεϊν μασ;

-

Ρωσ κα δικαιολογιςουμε τθν ανάγκθ για αλλαγι;

-

Ρωσ κα κάνουμε τθν αλλαγι ςτθν πράξθ;

Ραράρτθμα No. 3

Θ χϊρα των διαφορετικϊν ανκρϊπων

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

ΤΙ
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(Ρερίλθψθ ιςτορίασ)
Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια "Λευκή Γη" όπου ζούσαν οι "Λευκοί άνθρωποι" και όπου
ζούσε ένας καλός και ευγενικός άνθρωπος με το όνομα "Πορφύριος". Ο Πορφύριος ήταν
κόκκινος και ονομάστηκε διαφορετικός Πορφύριος. Ο Πορφύριος ζούσε ευτυχώς με τους
λευκούς φίλους του και η ζωή του ήταν υπέροχη και ειρηνική ....
Μια μέρα υπήρχε ένας νέος ηγεμόνας που μισούσε τους διαφορετικούς ανθρώπους και
οπότε ο Πορφύριος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γη του και ό, τι αγαπούσε.
Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Ένα πρόβλημα ήρθε μετά από το άλλο. Μετά από μια
μεγάλη περιπέτεια βρήκε τον εαυτό του στη "Κόκκινη Γη", όπου όλοι ήταν κόκκινοι όπως ο
ίδιος. Εδώ αντιμετώπισε εχθρότητα όχι επειδή ήταν διαφορετικός, αλλά επειδή ήταν ξένος.
Ακόμη και σε αυτή τη γη δεν ήταν αποδεκτός. Έτσι κάλεσαν την αστυνομία να τον συλλάβει.
Μπήκε στη φυλακή με πολλούς άλλους διαφορετικούς έγχρωμους ανθρώπους από άλλες
χώρες.
Μια μέρα αποφασίστηκε η αποστολή όλων των διαφορετικών χρωματισμένων ανθρώπων
πίσω στις χώρες τους. Μόλις έφτασε στην "Λευκή γη", ο Πορφύριος αποφάσισε να
ζωγραφίσει τον εαυτό του λευκό έτσι ώστε να μην είναι διαφορετικός από όλους τους
άλλους. Αλλά μετά άρχισε να βρέχει και το χρώμα πλύθηκε κα έφυγε. Έτσι, όλοι τον
αναγνώρισαν και απομακρύνθηκαν από αυτόν. Άρχισε να τρέχει για να κρυφτεί, ώστε να
μην μπορεί να τον δει κανείς. Ξαφνικά είδε τον κυβερνήτη της «Λευκής Γης» να ασκεί κακή
μεταχείριση σε έναν εγκληματία. Άρχισε να αγωνίζεται μαζί του, καταφέρνοντας να
συντρίψει τον ηγεμόνα που στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε. Ο Πορφύριος
χαρακτηρίστηκε ως ήρωας και ονομάστηκε ο σωτήρας της "Λευκής Γης".
Ραράρτθμα No. 4
ΚΥΛΟΛ ΧΑΑΚΤΘΕΣ ΤΘΣ ΚΕΑΤΛΚΘΣ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ









Πορφύριος
Λευκού ϊνθρωποι
Ηγεμόνασ τησ Λευκόσ Γησ
Καπετϊνιοσ
Κόκκινοι ϊνθρωποι
Πολύχρωμοι ϊνθρωποι
Αςτυνομικού
Εγκληματύεσ

Ραράρτθμα No.5
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Φωτογραφίεσ από τθν κεατρικι παράςταςθ

Κόκκινθ γθ

Ταξιδεφοντασ για μια
καλφτερθ ηωι

Η αποςτολό όλων των
πολύχρωμων ανθρώπων
πύςω ςτισ χώρεσ τουσ

ενάριο No. 6
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Λευκι γθ
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ύμφωνα με τον Guilford (1950), «η δημιουργική σκέψη προκύπτει όταν κάποιος επιλύσει
ένα πρόβλημα με μια καινοτόμο λύση». ύμφωνα με τον Mayer (1995), η διορατικότητα
είναι στη διαδικασία της μετάβασης από το να μην γνωρίζουμε πώς να λύσουμε ένα
πρόβλημα στη γνώση του τρόπου επίλυσης ενός προβλήματος. "Η δημιουργική σκέψη και η
διορατικότητα δημιουργούνται όταν δίνονται στους ανθρώπους τα ασυνήθιστα
προβλήματα στα οποία πρέπει να βρουν λύσεις. Σα προβλήματα ρουτίνας δεν δημιουργούν
δημιουργική σκέψη επειδή οι άνθρωποι ξέρουν πώς να τα λύσουν. Σα αποτελέσματα της
μελέτης Guildford (1950) δείχνουν ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν μια συλλογή γενικών
στρατηγικών για τη βελτίωση των δημιουργικών προβλημάτων. Η μάθηση για την επίλυση
ενός είδους προβλήματος σπάνια υποστηρίζει την επίλυση άλλων τύπων προβλημάτων.
ε αυτό το πρόγραμμα, δώσαμε στους μαθητές νέα προβλήματα που σχετίζονταν με
την καθημερινότητά τους και τους έδιναν οδηγίες να βρουν λύσεις. ύμφωνα με τον Dostál
(2015), προκύπτει ένα πρόβλημα όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αλλά δεν
γνωρίζει πώς να το λύσει». Σο άτομο θα πρέπει να έχει θέληση για την αναζήτηση της λύσης
του προβλήματος. Αυτό το άτομο πρέπει να είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει την
κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στον εκπαιδευτικό τομέα, διότι τα προβλήματα που
δίδονται στους μαθητές πρέπει να είναι αυτά που οι μαθητές δέχονται με πρόθυμο τρόπο
και έχουν κίνητρα να λύσουν. Επιπλέον, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μαθητές που
καταλαβαίνουν το πρόβλημα θα είναι και πρόθυμοι να το λύσουν. Οι μαθητές πρέπει,
επίσης, να έχουν τα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα
πρέπει να δίνονται τα μέσα και τα κίνητρα για την επίλυση ενός προβλήματος. Θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να σκεφτούν μια λύση στο πρόβλημα. Οι
μαθητές στο έργο αυτό είχαν εκπαιδευτεί να βοηθήσουν την πόλη τους να γίνει ένα
καλύτερο μέρος για να ζήσουν. Ο στόχος τους ήταν να επιλύσουν προβλήματα στην πόλη
τους με συγκεκριμένες λύσεις.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Dostál, είναι σημαντικό να ενεργοποιούμε τους μαθητές,
δίνοντάς τους κίνητρα να λύσουν τα προβλήματα και να κάνουν τα προβλήματα σημαντικά
για αυτούς. Θα πρέπει να δημιουργηθούν καταστάσεις στις οποίες οι μαθητές να είναι
ενθουσιασμένοι για να λύσουν το πρόβλημα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει
στον μαθητή την εμπειρία της θέλησης του να είναι ενεργός.
Ένα πρόβλημα πάντα περιέχει μια σύγκρουση ή μια δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης. Είναι σημαντικό το πρόβλημα να είναι ένα
πρόβλημα που οι μαθητές έχουν τις δυνατότητες επίλυσης. Η δημιουργικότητα έγκειται στο
τρόπο σκέψης διαφόρων τρόπων επίλυσης των προβλημάτων.

Θέμα: Η πόλη μας Λάρνακα. Βελτιώνοντας την πόλης μας – Η
Λάρνακα με ένα τρόπο δημιουργικό
Ρρϊτθ ςυνάντθςθ
Στόχοι μακιματοσ:
1. Οι μακθτζσ να γνωρίςουν τθν πόλθ τουσ.
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2. Οι μαθητές να φωτογραφήσουν τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει στην πόλη τους
με έναν δημιουργικό τρόπο.
3. Οι μαθητές να συνυπάρχουν με άλλους μαθητές άλλου σχολείου και να ενταχθούν μαζί
τους.
4. Οι μαθητές να απολαμβάνουν την υπαίθρια δραστηριότητα.
5. Να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για να κάνουν χρηματικές συναλλαγές.
6. λοι οι μαθητές από το γενικό σχολείο και οι μαθητές του ειδικού σχολείου να
βελτιώσουν την πόλη που θα ζήσουν μαζί για το μέλλον.

Ρορεία διδαςκαλίασ:
1. Οι μακθτζσ και των δφο ςχολείων ςυναντοφνται ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ (Εκκλθςία
Αγ. Λαηάρου).
2. Οι μαθητές κάνουν έναν μεγάλο κύκλο έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε 5
ομάδες με 8 μαθητές σε κάθε ομάδα. Ο εκπαιδευτικός ζητά από όλους τους μαθητές που
γεννιούνται κατά τους συγκεκριμένους μήνες του έτους να συγκεντρωθούν. Για
παράδειγμα, όλοι οι μαθητές που γεννιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
κάνουν μια ομάδα.

έχει έναν
3. Κάθε ομάδα
σύνοδο
εκπαιδευτικό για να τους καθοδηγήσει μέσω της δραστηριότητας και να τους πάρει σε μια
συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Ο συνοδός κρατά τον χάρτη της περιοχής που θα πρέπει
να εξερευνήσουν. Οι μαθητές μπορούν να καταγράφουν δημιουργικά τι τους αρέσει και τι
δεν τους αρέσει σε φωτογραφίες κτιρίων, περιοχών ή και αντικειμένων που βλέπουν. Για
παράδειγμα, μια ομάδα μαθητών φωτογραφίζει ένα νέο κτίριο που ανακαινίστηκε που τους
αρέσει. Σαυτόχρονα εντοπίζει και ανθρώπους που ασχολούντο με μια παλιά χειροτεχνία ή
τα επαγγέλματα που υπήρχαν στην πόλη, αλλά δεν ασκούνται πια.

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Υλικά μάκθςθσ:
1. κινθτό τθλζφωνο για λιψθ φωτογραφιϊν
2. χάρτθσ τθσ πόλθσ
3. βιντεοκάμερα
4. χριματα
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Υωτογράφισαν κτιστά κτίρια έτοιμα να κατεδαφιστούν, δρόμους γεμάτους σκουπίδια κλπ.

4. Οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέψουν στο σημείο εκκίνησης μέσα σε μία ώρα. Κατά τη
διάρκεια αυτού του χρόνου θα πρέπει, επίσης, να βρουν ένα μέρος που είναι κατάλληλο για
να απολαύσουν την πόλη τους με την ομάδα τους. πως ένα χώρο για καφέ σε μια
καφετέρια, ή ένα σημείο όπου μπορούν και να απολαύσουν ένα συγκεκριμένο αξιοθέατο.
ε αυτό το σημείο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για συναλλαγές
χρημάτων για να αγοράσουν κάτι. Επίσης, εντάσσονται στο σύνολο κα αναπτύσσουν
σχέσεις με άλλα άτομα της ομάδας τους.
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6. την επόμενη συνάντηση η κάθε ομάδα θα συγκεντρώσει όλες τις φωτογραφίες της
και θα δημιουργήσει ένα σύντομο βίντεο της πόλης μας.

Δεφτερθ ςυνάντθςθ:
Στόχοι μακιματοσ:
1. Οι μαθητές να παρουσιάσουν δημιουργικά βίντεο με αυτό που έχουν ήδη φωτογραφίσει
μεταξύ τους.
2. Οι μαθητές του ειδικού σχολείου να συνεργαστούν και να ενταχθούν με τους μαθητές
του γενικού σχολείου.
3. Οι μαθητές να προτείνουν δημιουργικές λύσεις για τη βελτίωση της πόλης και ειδικά των
περιοχών που επισκέφτηκαν.
Υλικά διδαςκαλίασ:
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5. Μετά την επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, κάθε μαθητής πρέπει να πει μία λέξη με
την οποία θα μπορεί να περιγράψει ολόκληρο το γεγονός.
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1. Φωτογραφίεσ
2. Θ/Υ
3. Βιντεοπροβολζασ και πίνακασ
4. Ρρογράμματα PowerPoint και Movie Maker
5. χαρτόνια μεγζκουσ Α1
6. Χρωματιςτά μολφβια και μαρκαδόροι
7. Μολφβια ςβθςτιρια
8. Υλικό κεατρικϊν παραςτάςεων για παιγνίδι ρόλων
Ρορεία μακιματοσ:
1. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες, τις σημειώσεις, τα συναισθήματα και την
εμπειρία που απέκτησαν από αυτή τη δραστηριότητα για να δημιουργήσουν ένα βίντεο,
ώστε να εκφράσουν αυτό που βίωσαν δημιουργικά. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το βίντεό
τους στους υπόλοιπους μαθητές.
Με αυτόν τον τρόπο όλοι γνωρίσουν τι συνάντησαν και έμαθαν οι άλλες ομάδες.

2. Οι μαθητές χωρίζονται στις αρχικές τους ομάδες από την πρώτη συνάντηση για μια
δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων. ε αυτή τη δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων ένας
μαθητής παίρνει το ρόλο του δημάρχου, ενώ οι άλλοι μαθητές αντιπροσωπεύουν αυτό που
έχουν προετοιμάσει.
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Αφίςεσ
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3. Οι μαθητές ενημερώνονται ότι έχουν 45 λεπτά για να προετοιμάσουν μια συνάντηση 5
λεπτών με τον Δήμαρχο, για την οποία θα πρέπει να επιλέξουν το δικό τους δημιουργικό
τρόπο παρουσίασης, (παιχνίδι ρόλων, δημιουργία αφίσας, ή κάρτα). Ο στόχος είναι να
τον πείσουν να βρει τρόπους να βελτιώσει την πόλη μας. Μια ομάδα μαθητών που
αγαπούν το Parkour, ζητούν από τον δήμαρχο να οικοδομήσει ένα πάρκο Parkour, έτσι
ώστε να μπορούν να έχουν μια οργανωμένη περιοχή για να περάσουν τον ελεύθερο
χρόνο τους. ύμφωνα με το Βικιπαίδεια "Ο Parkour είναι ένας κλάδος εκπαίδευσης που
χρησιμοποιεί κίνηση και που αναπτύχθηκε από στρατιωτική εκπαίδευση με εμπόδια. "Ο
στόχος είναι να μετακινούνται τα άτομα από έναν σημείο σε άλλο, με πολύπλοκο τρόπο
χωρίς βοηθητικά μέσα με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Σο Parkour
είναι δημιουργικό γιατί πρόκειται για μι ανάμειξη που συνδυάζει , το τρέξιμο, το
αναρριχητικό κτύπημα, το άλμα σε σκαμπανεβάσματα, την κυλιόμενη και τετραπλευρική
κίνηση για να φτάσει από το ένα μέρος στο άλλο.
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Ραιγνίδι ρόλων
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Αϋ Τεχνικι Σχολι Λεμεςοφ (Κφπροσ) – Κλάδοσ Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν
– Διακοςμθτικι .

ενάριο No. 7
Θέμα: σχεδιομελέτη καθιστικού χώρου.
Σκοπόσ: θ αλλθλεπίδραςθ πολιτιςμϊν μζςα από τθ ςχεδιαςτικι λειτουργία

Λόγω τθσ διαφορετικότθτασ των πολιτιςμϊν που ςυνυπάρχουν ςε ζνα τμιμα ςτο ςχολείο μασ οι
μακθτζσ καλοφνται να γνωρίςουν τθν κουλτοφρα των διάφορων λαϊν μζςα από τισ επιλογζσ
τουσ για τθ ςχεδιομελζτθ ενόσ κακιςτικοφ χϊρου.
Οι μακθτζσ διακζτουν ιδθ τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ του χειριςμοφ τθσ κλίμακασ, των
ςχεδιαςτικϊν οργάνων (ταυ και τρίγωνο) και μζςων τεχνολογίασ (AutoCAD) και των τεχνικϊν
ςχεδίαςθσ με διάφορα υλικά και μζςα, όπωσ, μολφβι, ακουαρζλα, πενάκι, κολάη, τεχνικζσ ςκίαςθσ,
τεχνικζσ απόδοςθσ υλικϊν, τεχνικζσ τριςδιάςτατθσ προοπτικισ απεικόνιςθσ.
Διάρκεια ςχεδιομελζτθσ: 20 διδακτικζσ περίοδοι (45ϋ ανά περίοδο)
Στόχοι: Ο μακθτισ:


Να γνωρίςει τθ διαφορετικότθτα ςτισ πολιτιςτικζσ ςυνικειεσ των ςυμμακθτϊν του



Να αναπτφξει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ςυμμακθτϊν του



Να ανακαλφψει τρόπουσ διαμόρφωςθσ εςωτερικοφ χϊρου με ςυνδυαςμό διαφορετικϊν
προςεγγίςεων
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4. Με ρεαλιστικό τρόπο οι μαθητές θα έχουν πραγματικά μια συνάντηση με τον Δημάρχο
και τους δημοτικούς συμβούλους για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. υστήνονται να
είναι δημιουργικοί και να σκέφτονται με τον δικό τους πειστικό τρόπο για να
παρουσιάσουν στον δήμαρχο πώς μπορεί να βελτιώσει την πόλη.
Ρθγζσ:
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Να επιλζξει προτάςεισ διάταξθσ ενόσ κακιςτικοφ χϊρου



Να εφαρμόςει λφςεισ ςε ςχζδιο χϊρου
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
 Συηιτθςθ


Ζρευνα



Ιδεοκφελλα



Συνεργατικι μάκθςθ



Ραρουςίαςθ με χριςθ πολλαπλϊν μζςων

Υλικά και μζςα διδαςκαλίασ:
 Ψθφιακι κάμερα


Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και εκτυπωτισ



Σχεδιαςτικά όργανα (κλιμακόμετρο, ταυ ,τρίγωνο)



Sketchbook



ιηόχαρτο



Χαρτόνι παρουςιάςεων



Δείγματα υφαςμάτων, δείγματα ταπετςαρίασ τοίχου



Μολφβια ςχεδίαςθσ, μολφβια ςκίαςθσ, χρωματιςτά μολφβια



Ρενάκια μαφρα



Ψαλίδι, γόμα

τάδια εργασίας:
τάδιο 1: το ερωτηματολόγιο
Οι μαθητές του τμήματος με διαφορετικές εθνικότητες χωρίζονται σε ομάδες των δύο και
συμπληρώνουν ένα πλήρες ερωτηματολόγιο σχετικά με τον πολιτισμό, τις συνήθειες
διαβίωσης και τις πολιτιστικές επιλογές του εσωτερικού χώρου διαβίωσης και την
ανάπτυξής τους. Σα ερωτήματα περιστρέφονται γύρω από τα ακόλουθα:
- Σι σας αρέσει ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο σαλόνι του σπιτιού σας;
- Σι εικόνες θέλετε να έχετε όταν χαλαρώνετε στο χώρο του καθιστικού σας;
- Σι διακρίνει ένα καθιστικό σε ένα σπίτι στη χώρα σας σε σύγκριση με αυτό που ζείτε εδώ;
- Ποια χρώματα, σχήματα, υφές που συναντώνται σε έναν χώρο διαβίωσης νομίζετε ότι
αντιπροσωπεύουν τη χώρα καταγωγής σας την καλύτερα;
- Περιγράψετε οσμές, εικόνες και ήχους που σας θυμίζουν τη χώρα καταγωγής σας.
Οι απαντήσεις και οι δραστηριότητές τους καταγράφονται και συγκρίνονται μέσω
συζήτησης.
τάδιο 2: έρευνα/ ιδεοθύελλα
τη συνέχεια οι μαθητές ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω φωτογραφικού υλικού με
στοιχεία από τον δικό τους πολιτισμό (μέσω βιβλίων, διαδικτύου κ.λπ.) και συνεχίζουν την
έρευνά τους έχοντας ερωτήματα σχετικά με:
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Χρόνοσ ςτο ςπίτι: χαλάρωςθ,
εργαςία, τθλεόραςθ,
μουςικι, φιλοξενία φίλων
για ποτό ι φαγθτό

Χρϊματα: γαλάηιο, βακφ
κόκκινο, αςθμί και χρυςζσ
λεπτομζρειεσ ςτα επιμζρουσ

Ελλάδα
Άνετθ επίπλωςθ, όχι απαραίτθτα ςυνδυαςμζνα
χρϊματα μεταξφ τουσ, ζργα τζχνθσ, ενκφμια
αναμνθςτικά διακοςμθτικά χϊρου

Οικολογικά υλικά,
ανοικτόχρωμα ι
ςκουρόχρωμα ξφλινα
δάπεδα, κερμά υφάςματα,
ςυνδυαςμόσ διαφόρων
ςτυλ, ατμοςφαιρικόσ
φωτιςμόσ

Ρρωινόσ καφζσ με διάβαςμα
εφθμερίδασ και φίλουσ

Παράδειγμα χαρτογράφθςθσ ιδεοκφελλασ
τάδιο 3: επίσκεψη στο χώρο σχεδίασης
τους μαθητές δίνεται σχέδιο κάτοψης (κλίμακα 1:20) ενός υπάρχοντος καθιστικού που
βρίσκεται κοντά στο σχολικό τους χώρο. Με την επίβλεψη του καθηγητή τους, οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον χώρο για να αποκτήσουν μια πραγματική άποψη
για τον χώρο του σαλονιού που πρόκειται να διαρρυθμίσουν. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής τους φωτογραφίζουν το χώρο, παίρνουν σημειώσεις με σκαριφήματα για τις
διαστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό και τον φωτισμό του χώρου και
τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με άλλα δωμάτια.

Παρϊδειγμα κϊτοψησ ςε κλύμακα

Ενώ βρίσκονται στον χώρο σχεδίασης, οι μαθητές συζητούν σε ζευγάρια τις πληροφορίες
τους και παίρνουν χρόνο για να ανταλλάξουν ιδέες μέσω γρήγορων σκίτσων και σχεδίων
στα sketchbooks τους. τη συνέχεια, αποφασίζουν για το διακοσμητικό στυλ που θα
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- τη βασική διαρρύθμιση ενός καθιστικού
- τις επιλογές υλικών, χρωμάτων, σχημάτων και υφής σε ένα σαλόνι
- τη σχέση όλων των πιο πάνω στοιχείων, τα οποία καθορίζουν και το στυλ της σχεδιαστικής
πρότασης
Φρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανταλλαγής ιδεών κάθε ζευγάρι στην τάξη καταγράφει
όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές ιδέες σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις
της οργάνωσης του σαλονιού σε κάτοψη και τις συζητά με τον διδάσκοντα.
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ακολουθήσουν σύμφωνα με την έρευνα που έχουν ήδη ολοκληρώσει. Ο καθηγητής τους
προτείνει την ευκαιρία να συνδυάσουν τις δύο διαφορετικές διακοσμητικές τάσεις της
έρευνάς των στυλ τους σε ένα, ως καθοδήγηση για ένα μικτό διακοσμητικό αποτέλεσμα σε
πολιτιστικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο χώρο του σαλονιού.
τάδιο 4: δημιουργώντας την ιδέα
Κατά την επιστροφή στη σχολική μονάδα οι μαθητές εξακολουθούν να εργάζονται σε
ζευγάρια, μελετώντας διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις των επιλογών τους για τη
διαμόρφωση της κάτοψης του σαλονιού, ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχουν ήδη
αποφασίσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκεί. Απαντούν σε ερωτήσεις όπως:
- Ποιος συνδυασμός στυλ θα βοηθήσει στην ανάδειξη των διάφορων διακοσμητικών
στοιχείων των πολιτισμών που αναλύουμε;
- Ποια είναι τα κοινά και ποια τα διαφορετικά στοιχεία διακόσμησης του χώρου που
παρουσιάζονται στις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στην τελική διάταξη του σαλονιού; πως μπορούν να αξιοποιηθούν;
- Με ποιο τρόπο θα δώσουμε ισόβαρη έμφαση στη κουλτούρα και των δύο πολιτισμών
μέσα από την κοινή διακοσμητική πρόταση;
- Πως νιώθουμε για αυτόν τον διακοσμητικό συνδυασμό των δύο στυλ;
Στάδιο 5: θ τελικι πρόταςθ
Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ηευγάρια, μελετϊντασ τα προςχζδια και μεταφζροντασ τθν τελικι
λφςθ διάταξθσ τθσ κάτοψθσ του ςαλονιοφ ςε ρυηόχαρτο, με τθ ςυγκατάκεςθ του
διδάςκοντα κακθγθτι. Στόχοσ αυτισ τθσ φάςθσ εργαςίασ κεωρείται θ κατάλθξθ τθσ τελικισ
ςχεδίαςθσ τθσ πρόταςθσ του κάκε ηευγαριοφ, μζςα από ςυνεργαςία και κοινι πορεία. Θ
παρουςίαςθ τθσ ςχεδιομελζτθσ κάκε ομάδασ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
-

Κάτοψθ ςαλονιοφ ςε κλίμακα 1:20 με απόδοςθ χρϊματοσ και ςκίαςθσ
Τομι ςαλονιοφ ςε κλίμακα 1:20 με απόδοςθ χρϊματοσ και ςκίαςθσ
Δφο ελεφκερα προοπτικά ςκίτςα εςωτερικοφ χϊρου με χρϊμα και ςκίαςθ
Δειγματολόγιο, χρωματολόγιο
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Τι είναι;

Ρωσ γίνεται;

Ροιοσ το κάνει;

Ρου γίνεται;

Ρότε γίνεται;

Ραραδείγματα εργαςιϊν των κατόψεων και δειγματολογίου
Στάδιο 6: παρουςίαςθ ςχεδιομελζτθσ
Οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τα προςχζδια, τα τελικά ςχζδια και τα
δειγματολόγια ςε χαρτόνια παρουςίαςθσ μεγζκουσ Α1. Κάκε ηευγάρι αποφαςίηει τον τρόπο
παρουςίαςθσ τθσ ςχεδιομελζτθσ του ςτθν υπόλοιπθ ομάδα τθσ τάξθσ και ο διδάςκοντασ
ανακοινϊνει το χρόνο παρουςίαςθσ, όπωσ επίςθσ, και το χρόνο που ακολουκεί κάκε
παρουςίαςθ για ςχόλια και ερωτιςεισ. Οι μακθτζσ αξιολογοφν κάκε ςχεδιομελζτθ με βάςθ
τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ που δόκθκαν από τθν αρχι. Γίνεται αξιολόγθςθ από το
διδάςκοντα κακθγθτι και ανατροφοδότθςθ πλθροφοριϊν όπου χρειάηεται.
Ο πίνακασ που ακολουκεί δίνεται ςε κάκε μακθτι ςτθν αρχι τθσ ςχεδιομελζτθσ και
κακορίηει τα ζξι ςτάδια εργαςίασ. Αποτελεί ζνα βοθκθτικό οδθγό που κακοδθγεί τθ
δθμιουργικι εργαςία μζςα από πλθροφορίεσ για το ερωτθματολόγιο, τθν ζρευνα, τθν
επίςκεψθ ςτο χϊρο ςχεδίαςθσ, τθ δθμιουργία προςχεδίων, τθν τελικι ςχεδίαςθ και τθν
παρουςίαςθ.
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Στάδια
εργαςίασ
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τάδιο 1

Ερωτηματολόγιο

Ερωτήσεις που
αφορούν τη
διαφορετικότητα
στις συνήθειες ζωής
σε ένα σαλόνι

Κάθε ζευγάρι
συλλέγει γραπτές
πληροφορίες, (ο
κάθε μαθητής για
το ταίρι του)

την τάξη, στην
αυλή, στο σπίτι.
Οπουδήποτε
έχουν την
ευκαιρία να
επικοινωνήσουν

τα αρχικά
στάδια εργασίας.
τόχος είναι η
αλληλεπίδραση
μεταξύ μαθητών

Στάδιο 2

Ζρευνα/
ιδεοκφελλα

Φωτογραφίεσ και
εικόνεσ διαδικτφου,
και γραπτζσ
δθλϊςεισ μζςα από
μζκοδο ιδεοκφελλασ

Τα ηευγάρια
ςυλλζγουν υλικό
μζςα από εικόνεσ
και κείμενα

Στθν τάξθ κατά τθ
διάρκεια τθν
εργαςτθρίων

Μετά τθ
ςυμπλιρωςθ του
ερωτθματολογίου

Στάδιο 3

Επίςκεψθ
ςτο χϊρο
ςχεδίαςθσ

Ρραγματοποιείται
επίςκεψθ ςτο χϊρο
ςχεδίαςθσ για
αποτφπωςθ του
εςωτερικοφ χϊρου
του ςαλονιοφ

Λιψθ
φωτογραφιϊν,
ςχεδιαςμόσ
ςκαριφθμάτων
και προςχζδια
ιδεϊν

Στο χϊρο
ςχεδίαςθσ
λαμβάνοντασ
πλθροφορίεσ για
προςανατολιςμό,
διαςτάςεισ και
ςχζςθσ του
ςαλονιοφ με
άλλα δωμάτια

Αφότου
ολοκλθρϊςουν οι
μακθτζσ τθ
γνωριμία τουσ
μζςα από τθν
ζρευνα που
προθγικθκε

Στάδιο 4

Δθμιουργϊντασ τθν
ιδζα

Διαφορετικζσ λφςεισ
ςε προςχζδια ςτο
sketchbook

Σφγκριςθ ιδεϊν
ςτα ηευγάρια
μακθτϊν και
κατάλθξθ κοινισ
πορείασ ςκζψθσ

Στο χϊρο
ςχεδίαςθσ και
ςτα εργαςτιρια
τθσ ςχολικισ
μονάδασ

Μετά τθ ςυλλογι
πλθροφοριϊν
από το χϊρο
ςχεδίαςθσ

Στάδιο 5

Τελικι ιδζα

Κάκε ηευγάρι
αποφαςίηει τθν
τελικι του πρόταςθ
με τθ βοικεια του
διδάςκοντα

Συνεργαςία
μακθτϊν ςε
ηευγάρια

Στα εργαςτιρια
του ςχολείου

Σε κακοριςμζνθ
θμερομθνία που
ανακοινϊκθκε
από τθν αρχι τθσ
μελζτθσ από τον
διδάςκοντα

Στάδιο 6

Ραρουςίαςθ
τθσ
ςχεδιομελζτθσ

Πλα τα ςχζδια και
δειγματολόγια
αναρτθμζνα ςε
χαρτόνια

Ηευγάρια
εργάηονται μαηί
ςυνεργατικά

Στα εργαςτιρια
του ςχολείου

Σε κακοριςμζνθ
θμερομθνία που
ανακοινϊκθκε
από τθν αρχι τθσ
μελζτθσ από τον
διδάςκοντα

ενάριο No. 8
θέμα: ο σχεδιασμός μιας ιστορίας.
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Σκοπόσ:

Θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν μζςα από τα ςτάδια μιασ ιςτορίασ

Διάρκεια ςχεδιομελζτθσ: 16 διδακτικοί περίοδοι (45ϋ θ μία)
Στόχοι μακιματοσ:
 Να ονομάηει τον οριςμό του εικονογράμματοσ
 Να ερευνά ςυγκεκριμζνο κζμα μζςα από ερωτθματολόγιο
 Να προτείνει λφςεισ εςωτερικισ διάταξθσ χϊρου με βάςθ τισ ανάγκεσ του πελάτθ
 Να εφαρμόηει προοπτικι ςχεδίαςθ με χριςθ χρϊματοσ και ςκίαςθσ για ςκοποφσ
παρουςίαςθσ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
 ςυηιτθςθ
 ιδεοκφελλα
 ζρευνα
 ςυνεργατικι μάκθςθ
 πολυμεςικι παρουςίαςθ
Εργαλεία και υλικά μάκθςθσ:
 ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι
 χαρτί ςθμειϊςεων για ςυνζντευξθ
 θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κα εκτυπωτισ
 ςχεδιαςτικά όργανα (τρίγωνα, ταυ, διαβιτθσ, κλιμακόμετρο κλπ.)
 sketchbook
 ρυηόχαρτο
 χαρτόνια παρουςίαςθσ
 δείγματα υφαςμάτων και ταπετςαρίασ τοίχου
 μολφβια ςχεδίαςθσ, ςκίαςθσ και χρϊματοσ
 ψαλίδια, γόμα

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Οι μακθτζσ καλοφνται να εργαςτοφν για τθν επίλυςθ μιασ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ ςε
εςωτερικό χϊρο. Κα γνωρίςουν ζνα υποτικζμενο πελάτθ, κα ερευνιςουν τθν αγορά με
βάςθ το προφίλ του και κα προτείνουν λφςεισ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ ανάπτυξθσ
του εςωτερικοφ του χϊρου. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςκοπόσ οι μακθτζσ κα πρζπει να
εργαςτοφν ςτθ βάςθ μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων που τουσ κακοδθγεί από τθν αρχι
μζχρι το τζλοσ διαμζςου τθσ δθμιουργίασ μιασ ιςτορίασ.
Οι μακθτζσ κεωροφνται ιδθ εξοικειωμζνοι με τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ χειριςμοφ τθσ
ςχεδίαςθσ ςε δφο και ςε τρεισ διαςτάςεισ, τθσ ςκίαςθσ για απόδοςθ υλικϊν και όγκων και
τθσ αξιοποίθςθσ ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Είναι, επίςθσ,
πολφ εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ υλικϊν και οργάνων ςχεδίαςθσ και τεχνικϊν μεκόδων
παρουςίαςθσ.
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Στάδια εργαςίασ:
Στάδιο 1: θ πρόκλθςθ
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ηευγάρια και παίρνουν από ζνα φάκελο με δζκα (10) ανεξάρτθτεσ
εικόνεσ με ςκοπό να ςυναρμολογθκοφν με τθ ςωςτι ςειρά για να φτιάξουν ζνα παραμφκι.
Θ ιςτορία του του παραμυκιοφ ανικει ςε γνωςτό καλλιτζχνθ και οι μακθτζσ αναγνωρίηουν
τθν ορκι ςειρά παρουςίαςθσ, εφαρμόηοντάσ τισ ςε ζνα εικονόγραμμα, ςε μια ιςτορία με
αρχι, μζςο και τζλοσ. Τα εικονογράμματα παρουςιάηονται ςτθν τάξθ και οι μακθτζσ
καλοφνται να αναπτφξουν τα πιο κάτω ερωτιματα, οι απαντιςεισ των οποίων γράφονται
ςτον πίνακα με μορφι ιδεοκφελλασ:
- ποιο νομίηετε είναι το κζμα του μακιματοσ;
- πωσ μποροφμε να ονομάςουμε τθν ιςτορία που ςυναρμολογείτε;
- με ποιο τρόπο μπορεί το εικονόγραμμα αυτό να επιτευχκεί;
- ςε τι νομίηετε ςασ βοθκά;
Μζχρι το τζλοσ τθσ πρϊτθσ περιόδου οι μακθτζσ ζχουν ιδθ γνωρίςει τθν ζννοια τθσ
καταςκευισ ιδεογράμματοσ και με τισ ςθμειϊςεισ που παίρνουν από τθν ιδεοκφελλα ςτον
πίνακα, μποροφν άνετα να ςυναρμολογιςουν τθν δικι τουσ ιςτορία ςε κατοπινό ςτάδιο. Οι
ςθμειϊςεισ μποροφν να παρουςιαςτοφν ςε ιςτόγραμμα, όπωσ φαίνεται ςτα πιο κάτω
παραδείγματα:

Στάδιο 2: θ ςυνζντευξθ
Ηθτείται από λίγα μζλθ του κακθγθτικοφ ςυλλόγου να ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ, ζχοντασ ο
κακζνασ τουσ το ρόλο ενόσ υποτικζμενου πελάτθ. Μποροφν να δϊςουν αλθκινζσ ι
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Πνομα πελάτθ:
Οι ερωτιςεισ μου
Ερϊτθςθ 1:

Οι απαντιςεισ πελάτθ

Σχόλια

Ερϊτθςθ 2:

Ερϊτθςθ 3:

Ερϊτθςθ 4:

Άλλεσ πλθροφορίεσ:

Each student has, by this point, a general scenario of who his/her client is, which makes the
beginning of the whole making of a design storyboard. An introduction to the purpose of the
project is explained by the tutor and an example of the basic sequence of the storyboard
work is shown to class.
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φανταςτικζσ απαντιςεισ ςε ότι ερωτθκοφν, φτάνει μόνο ο χαρακτιρασ του πελάτθ που κα
προβάλουν προσ τα ζξω να ζχει πραγματικι υπόςταςθ. Θ ομάδα τθσ τάξθσ των 15 μακθτϊν
χωρίηεται ςε τριάδεσ και θ κάκε μικρι ομάδα των τριϊν αναλαμβάνει να πάρει ςυνζντευξθ
από ζνα πελάτθ. Οι ερωτιςεισ είναι ζτοιμεσ από προθγουμζνωσ και κάκε μακθτισ μπορεί
να πάρει όςεσ περιςςότερεσ ςθμειϊςεισ επικυμεί μζςα από τισ απαντιςεισ που κα δϊςει ο
πελάτθσ. Μερικζσ από τισ ερωτιςεισ που μποροφν να δοκοφν είναι:- Ρωσ κα περιγράφατε τθν προςωπικότθτά ςασ;
- Με τι αςχολείςτε επαγγελματικά;
- Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ ςασ ςτο χϊρο που ηείτε;
- Ηείτε μόνοσ/με ςυγκάτοικο/οικογζνεια/παιδιά;
- Ρόςο χρόνο θμερθςίωσ περνάτε ςτο ςπίτι;
- Φιλοξενείτε κόςμο ςυχνά ςτο χϊρο ςασ;
- Ροια είναι τα χόμπι και τα ενδιαφζροντά ςασ ςτον ελεφκερο ςασ χρόνο;
- Ροια είναι τα αγαπθμζνα ςασ χρϊματα/γεφςεισ/ακοφςματα/οπτικά ερεκίςματα;
- Σασ αρζςει θ μουςικι/μαγειρικι/τθλεόραςθ/βιβλίο/ςωματικι άςκθςθ;
Πλεσ οι απαντιςεισ καταγράφονται και ςυγκρίνονται μζςα από ςυηιτθςθ. Ραράδειγμα ενόσ
πίνακα με τισ πλθροφορίεσ του πελάτθ δίνεται πιο κάτω:
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ζρευνα
αγοράσ

ςενάριο

διαρρφκμιςθ
χϊρου

τελικι
παρουςίαςθ
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Στάδιο 3: θ ζρευνα
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνζντευξθσ με τον πελάτθ και τθν κακαρι εικόνα του προφίλ
που πιραν, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφν διάφορά εμπορικά
καταςτιματα που ειδικεφονται ςτθν αγορά διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, όπωσ είναι θ
επίπλωςθ, ο υφαςμάτινοσ εξοπλιςμόσ, ο φωτιςμόσ και τα διακοςμθτικά αξεςουάρ του
χϊρου. Ζχουν μαηί τουσ το ςενάριο του πελάτθ, ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και τα
sketchbooks τουσ και καλοφνται να επιλζξουν 8-12 ςτοιχεία του χϊρου που κα
πλαιςιϊςουν τον κακιςτικό χϊρο του πελάτθ. Μποροφν ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ ςε
ηευγάρια ςτθν ζρευνα αγοράσ, αλλά επιλζγουν με βάςθ τθν προςωπικι τουσ μελζτθ. Μετά
από ςχετικι άδεια ςε κάκε κατάςτθμα φωτογραφίηουν ζνα-ζνα τα ςτοιχεία του χϊρου που
επιλζγουν, ςχεδιάηουν λφςεισ εφαρμογϊν ςτο sketchbook, παίρνουν ςθμειϊςεισ ςχετικά με
το ςυνδυαςμό υλικϊν και χρωμάτων. μποροφν να ςυμπεριλάβουν οτιδιποτε νομίηουν είναι
αναγκαίο για το χϊρο του πελάτθ, φτάνει να μποροφν να επιχειρθματολογοφν για τθν
επιλογι τουσ. Θ ζρευνα αγοράσ εςτιάηεται ςτθν επίπλωςθ, ςτα υφάςματα, τισ ταπετςαρίεσ
των επιφανειϊν του τοίχου, το φωτιςμό και τα αξεςουάρ διακόςμθςθσ. Ραρατίκεται πιο
κάτω παράδειγμα από τισ φωτογραφίεσ επιλογϊν για το ςκοπό τθσ ζρευνασ αγοράσ:

Επόμενο βιμα εργαςίασ είναι θ εκτφπωςθ του υλικοφ τθσ ζρευνασ και θ παρουςίαςθ του
sketchbook με τθν κατάλλθλθ αναφορά, με τθ ςυνοδεία ςκίτςων και ςθμειϊςεων που
αφοροφν το λόγο επιλογισ και τοποκζτθςθσ των ςτοιχείων ςτον εςωτερικό χϊρο. Με
γριγορα εκφραςτικά ςκίτςα αιτιολογοφν τισ προτάςεισ τουσ και παρουςιάηουν το ςφνολο
τθσ ζρευνασ ςτον διδάςκοντα για μια ενδιάμεςθ κριτικι αξιολόγθςθ ςτθν πορεία του
ςχεδιαςμοφ του εικονογράμματοσ. Θ αξιολόγθςθ ςε αυτό το ςτάδιο απαρτίηεται από
ερωτιςεισ, μερικζσ από τισ οποίεσ φαίνονται πιο κάτω:
- Νιϊκεισ ικανοποιθμζνοσ/θ με το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ ςου, ωσ προσ το ςχεδιαςμό
μιασ ιςτορίασ για τον πελάτθ ςου;
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Στάδιο 4: επίςκεψθ ςτο χϊρο ςχεδίαςθσ
Οι μακθτζσ επιςκζπτονται ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικοφ χρόνου ζνα υπαρκτό χϊρο διαμονισ
ςε διαμζριςμα που βρίςκεται κοντά ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα. Τουσ δίνεται θ κάτοψθ του
κακιςτικοφ χϊρου του διαμερίςματοσ ςε κλίμακα 1:50. Με τθ ςυνοδεία του διδάςκοντα
κακθγθτι ζχουν τθν ευκαιρία να μελετιςουν από κοντά τον χϊρο και να οργανϊςουν
πικανζσ λφςεισ διάταξθσ του κακιςτικοφ ςτο sketchbook. Φωτογραφίηουν, καταγράφουν
μεγζκθ και διαςτάςεισ και ςθμειϊνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για να
προχωριςει θ μελζτθ, (προςανατολιςμόσ χϊρου, φυςικόσ φωτιςμόσ, ςφνδεςθ κακιςτικοφ
χϊρου με άλλα δωμάτια). Τα ηευγάρια ανταλλάηουν μεταξφ τουσ και ςυγκρίνουν τισ
πλθροφορίεσ.

Στάδιο 5: θ διάταξθ
Με τθν επιςτροφι τουσ ςτο ςχολείο, οι μακθτζσ αρχίηουν τθ δθμιουργικι εργαςία τθσ
ατομικισ διερεφνθςθσ όλων των πλθροφοριϊν τουσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ
προςωπικισ τουσ ςχεδιομελζτθσ. Μζςα ςε 6-8 διδακτικζσ περιόδουσ οι μακθτζσ εργάηονται
μεκοδικά ςτθν ετοιμαςία των προοπτικϊν τουσ ςχεδίων με χρϊμα, των δειγματολογίων,
χρωματολογίων και των παραπομπϊν με όλο το φωτογραφικό τουσ υλικό από τθν ζρευνα
του χϊρου και τθν ζρευνα αγοράσ
που ολοκλιρωςαν. Αξιοποιοφν το
χρόνο τουσ για τθν ολοκλιρωςθ
τθσ
ςχεδιομελζτθσ
και
τθν
παρουςίαςι τθσ ςε χαρτόνια
μεγζκουσ Α1 με τθν ορκι ςειρά
τοποκζτθςθσ ϊςτε να εμφανίηουν
τθν λογικι μιασ ιςτορίασ μζςα από
το εικονόγραμμα. Ζνα παράδειγμα
προοπτικοφ ςχεδίου από τθν
πορεία εργαςιϊν των μακθτϊν
παρατίκεται πιο κάτω:
Ενϊ οι μακθτζσ εργάηονται ο
διδάςκων κακθγθτισ τουσ περνά
από τον κακζνα και ςυηθτά τθν
πρόοδο και τθν ορκι ςειρά παρουςίαςθσ των ςχεδίων τουσ, ϊςτε θ ιςτορία του
εικονογράμματοσ να ζχει εμφανι λογικι με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Με τθν εφαρμογι των
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- Ριςτεφεισ πωσ τα ςτοιχεία των επιλογϊν ςου είναι αρκετά, όπωσ επίςθσ, κατάλλθλα για
να καλφψουν τισ ανάγκεσ του πελάτθ ςου;
- Φτιάξε κάποια γριγορά ςκίτςα που να κακοδθγοφν το κεατι ςτθ ςωςτι πορεία του
ςχεδιαςμοφ του εικονογράμματοσ για τον πελάτθ ςου.
- Οι εργαςίεσ το ςτάδιο τθσ ζρευνασ κα παρουςιαςτοφν ωσ αρχικό ςτάδιο ςτθν τελικι
παρουςίαςθ τθσ ςχεδιομελζτθσ.
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ςχεδίων και άλλων πλθροφοριϊν (τθν ιδεοκφελλα, τθν ςυνζντευξθ, το ςενάριο του πελάτθ,
τισ φωτογραφίεσ που πάρκθκαν ςτθν ζρευνα αγοράσ, τα προςχζδια, τα δειγματολόγια και
χρωματολόγια και τα τελικά ςχζδια ςε κάτοψθ και προοπτικι χαρτόνια παρουςίαςθσ), οι
μακθτζσ μαηεφονται γφρω από τισ εργαςίεσ.

Στάδιο 6: θ τελικι παρουςίαςθ
Τθν τελευταία μζρα τθσ διάρκειασ τθσ ςχεδιομελζτθσ μια ομάδα από κακθγθτζσ παίρνει τον
λόγο τθσ κριτικισ επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κάκε μίασ μελζτθσ των μακθτϊν. Οι
μακθτζσ αναρτοφν τα ςχζδια τουσ ςε χαρτόνια ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ζχουν ςτθ
διάκεςι τουσ, με τθ ςειρά, 15 λεπτά για να εξθγιςουν τθν πορεία τθσ εργαςίασ τουσ με
κεντρικι ιδζα το προφίλ του πελάτθ του, λζγοντασ τθ δικι τουσ ιςτορία από τθν αρχι μζχρι
το τζλοσ ςτο δικό τουσ εικονόγραμμα. Ωσ τελικι πρόταςθ ςτον πελάτθ κεωρείται θ ομάδα
των προοπτικϊν ςχεδίων με χρϊμα και ςκίαςθ, παράδειγμα των οποίων φαίνεται ςτο
ςκίτςο πιο κάτω:

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
περιγραφισ τουσ, δζχονται
ερωτιςεισ, ςχόλια και
παρατθριςεισ από τθν ομάδα
τθσ υπόλοιπθσ τάξθσ, όπωσ
επίςθσ, και από τθν κριτικι
επιτροπι. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
από τισ τρεισ πιο κάτω ομάδεσ,
οι οποίεσ δίνουν βακμό από 120:
-

ο διδάςκων κακθγθτισ
ο πελάτθσ και
οι μακθτζσ

Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των τριϊν κεωρείται και ο τελικόσ βακμόσ τθσ
ςχεδιομελζτθσ για κάκε μακθτι. Τα χαρτόνια παρουςίαςθσ μζνουν αναρτθμζνα ςτθν
αίκουςα για περαιτζρω ςχόλια μεταξφ των μακθτϊν ςτισ επόμενεσ μζρεσ που ακολουκοφν,
ϊςτε να ςυγκρίνουν τθν πορεία τουσ ςαν ςφνολο.

Κζντρο Απαςχόλθςθσ Νεολαίασ Midbreg, ζικιαβικ (Λςλανδία)
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ενάριο No. 9

Αύξηση της δημιουργικότητας με την εκμάθηση της τέχνης στις διάφορες μορφές της.
Στόχοι μακιματοσ:
- Οι μαθητές να μαθαίνουν για καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν διαφορετικά και ποικίλα
στυλ στις μορφές έκφρασης τους.
- Οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη δική τους τέχνη με διάφορά υλικά και να
βιώσουν την δημιουργικότητα μέσα από το έργο του καλλιτέχνη.
- Οι μαθητές να συμμετέχουν σε θεματικές εκδρομές γύρω από τις τέχνης στην περιοχή
τους.
- Οι μαθητές ακονίζουν τη δημιουργική τους σκέψη μέσω της εποικοδομητικής κριτικής.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
- ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ ι ςε μικρζσ ομάδεσ
- παρουςίαςθ
- κεματικι εκδρομι ςτο Breiðholt
- ατομικι εργαςία
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Θέμα: τέχνη και δημιουργικότητα.
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-

ομαδικι εργαςία
ηωγραφικι
γλυπτικι

Υλικά μάκθςθσ:
- χαρτί ςθμειϊςεων και ομαδικϊν παρουςιάςεων
- φφλλα χαρτιοφ ακουαρζλασ και ακρυλικισ μπογιάσ
- πινζλα
- γόμα για κολάη
- δοχεία νεροφ
- πθλόσ για γλυπτικι
- βιντεοπροβολζασ παρουςιάςεων
- ςθμειϊςεισ
- χάρτθσ περιοχισ τθσ εκδρομισ
- κάμερα

Διάρκεια: 5 διδακτικζσ περίοδοι
Ρορεία μακθμάτων και δραςτθριοτιτων.
1. Μάκθμα 1 : γνωριμία με τουσ καλλιτζχνεσ
Μαθαίνουμε για δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες με σύντομες βιογραφίες, πληροφορίες και
εικόνες της δουλειάς τους.
Προσπαθήστε να επιλέξετε δύο καλλιτέχνες από διαφορετικές εποχές, που χρησιμοποιούν
διαφορετική μορφή ή στυλ τέχνης. την περίπτωση αυτή αναφέρουμε ζωγράφους ή
καλλιτέχνες πολυμέσων.
Διαχωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος της τάξης.
Δείξτε παρουσιάσεις για τους καλλιτέχνες τη ζωή και τα έργα τέχνης τους. Σα φυλλάδια
δίνονται προαιρετικά.
Δώστε στους μαθητές 15 λεπτά για να συζητήσουν τους καλλιτέχνες και τι σκέφτονται για
τα έργα τέχνης τους. Είναι παράξενο; Είναι διασκεδαστικό? Είναι τέχνη ή όχι; Μπορούν και
οι ίδιοι, επίσης, να είναι καλλιτέχνες;
Οι μαθητές γράφουν μια σύντομη παρουσίαση για τα ευρήματά τους.
Καλλιτζχνθσ 1 - Miró:
Σο πλήρες όνομα του καλλιτέχνη Miro ήταν Joan Miró í Ferrá και ήταν από την Ισπανία.
Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη στις 20 Απριλίου 1893 και πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου 1983.
Ήταν ζωγράφος, γλύπτης και κεραμίστας. τη Βαρκελώνη μπορείτε να βρείτε ένα μουσείο
αφιερωμένο στη δουλειά του. Σο ύφος του θεωρείται ως επί το πλείστον σουρεαλιστικό,
αλλά συχνά συναντούμε και αναβιώσεις παλαιότερων έργων του με εμφανή την
Καταλανική περηφάνια του. Ο Miró σπούδασε τέχνη στην σχολή τέχνης Cercle Artístic de
Sant Lluc και πραγματοποίησε την πρώτη του καλλιτεχνική παρουσίαση, η οποία δεν ήταν
επιτυχής αφού τα έργα του ήταν πολύ σύγχρονα για εκείνη την εποχή, το 1918.
Μετακόμισε στο Παρίσι για να είναι πιο κοντά στην κοινότητα της τέχνης και εκείνη την
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Joan Miró

„Snob Evening at Princess”

“The Smile of the Flamboyant Wings“

Καλλιτζχνθσ 2 – Andy Warhol:
Ο Andy Warhol ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1928 και
πέθανε στις 22 Υεβρουαρίου 1987. Ήταν ένας καλλιτέχνης γνωστός κυρίως για την τέχνη
του που ονομάζεται pop art και σχετίζεται με την κουλτούρα διασημοτήτων και τη
διαφήμιση, και το έργο του ήταν πολύ δημοφιλές στη δεκαετία του 1960. Φρησιμοποίησε
πολλούς τύπους μέσων στην τέχνη του όπως σχεδίαση, ζωγραφική, εκτύπωση, μεταξοτυπία,
γλυπτική, ταινία και μουσική. Σο στούντιο του ήταν μια γνωστή συλλογή για διασημότητες
του Φόλυγουντ, θεατρικούς συγγραφείς και άλλους καλλιτέχνες. Ο Warhol διαχειρίστηκε,
επίσης, μια ροκ μπάντα, ίδρυσε ένα περιοδικό και ήταν συγγραφέας βιβλίων. Είναι, επίσης,
γνωστός ως ο ομοφυλόφιλος άνδρας που ζούσε ανοιχτά ως τέτοιος και πιστώθηκε με την
έκφραση "15 λεπτά φήμης". Σο Μουσείο Andy Warhol είναι στην πατρίδα του, το
Πίτσμπουργκ, στην Πενσυλβανία και κατέχει μια εκτεταμένη προνομιούχο συλλογή της
τέχνης του και είναι το μεγαλύτερο μουσείο στις ΗΠΑ αφιερωμένο σε έναν μόνο καλλιτέχνη.
Ο Warhol άρχισε να εκθέτει το έργο του στη δεκαετία του 1950 στη Νέα Τόρκη και η
πρώτη του West Coast έκθεση ήταν στο LA το 1962 και σημάδεψε το ντεμπούτο του στην
pop art.14

Andy Warhol

13
14

„Marilyn Diptych“

„Campbell's Soup Cans“

https://is.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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εποχή ανέπτυξε ένα διαφορετικό ύφος. Σο 1924 ο Miró εντάχθηκε μια ομάδα που καλούσε
τους εαυτούς τους την "ομάδα σουρεαλιστών". Η τέχνη του από την εποχή αυτή ονομάζεται
συχνά Dream work, ("δουλειά των ονείρων") του Μίρο, τα οποία και απείχαν πολύ από την
παραδοσιακή δουλειά. Σο 1928 o Miró ζωγράφισε τους ολλανδικούς εσωτερικούς χώρους,
αλλά και αυτό θεωρήθηκει το τέλος των έργων των Dream work . Ο Miró παντρεύτηκε την
Pilar Juncosa Iglesias και μαζί απέκτησαν μια κόρη. Ο Μίρο ήταν ένας από τους πιο
διάσημους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Η τέχνη του έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο
της τέχνης και ειδικά σε εκείνους που υιοθέτησαν το σουρεαλιστικό στυλ.13
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Κατά την παρουσίαση του καλλιτέχνη στη τάξη επιλέξτε τουλάχιστον 10-15 φωτογραφίες
από το έργο για να δείξετε στους μαθητές. Επιλέξτε το λεκτικό σύμφωνα με την ηλικία των
μαθητών. Αυτό το λεκτικό είναι φτιαγμένο για παιδιά ηλικίας 7-9 ετών. Οι ερωτήσεων
γίνονται μετά τις παρουσιάσεις:
1. Σι βλέπετε;
2. Σι συμβαίνει σε αυτό το έργο τέχνης;
3. Έχετε κάποιες ιδέες για το πώς ο καλλιτέχνης το έκανε αυτό;
4. Πώς θα περιγράφατε αυτό το έργο τέχνης σε κάποιον που δεν τον έχει δει ποτέ;
5. Εάν μπορείτε να προσθέσετε κάτι σε αυτό το έργο τέχνης, τι θα θέλατε να προσθέσετε;
6. Πως θα ονομάζατε αυτό το κομμάτι;
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2. Μάκθμα 2: βιϊνοντασ τον καλλιτζχνθ μζςα μασ.
Ο Miro είναι το θέμα σήμερα. Κάθε ομάδα που συνεργάστηκε μεταξύ της δίνει μια
σύντομη παρουσίαση σχετικά με τα ευρήματά της για τον Miro και το έργο του.
Δώστε διαφάνειες με το έργο τέχνης του καλλιτέχνη, υπενθυμίζοντάς τους πώς
μοιάζει η τέχνη του Miro. Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους έργο "Miro",
ξεχωριστά.

Παραδείγματα εργαςιών των μακθτών επθρεαςμζνων από το ζργο του Miro.

3. Μάκθμα 3: βιϊνοντασ τον καλλιτζχνθ μζςα μασ.
Ο Andy Warhol είναι το θέμα μας σήμερα. Κάθε ομάδα που συνεργάστηκε μεταξύ
της δίνει μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τα ευρήματά της για τον Andy Warhol
και το έργο του. Δώστε διαφάνειες με την τέχνη του καλλιτέχνη, θυμίζοντας με τι
μοιάζει με το έργο του Andy Warhol.
Οι ομάδες συνεργάζονται δημιουργώντας κολάζ / ζωγραφική εμπνευσμένη από το
έργο του Warhol.
4. Μάκθμα 4: κεματικι εκδρομι – θ εμπειρία τθσ τζχνθσ ςε οικείο περιβάλλον
Οργανώστε εκπαιδευτικές εκδρομές στην γειτονιά σας ή στην περιοχή της επιλογής
σας, όπου υπάρχουν έργα τέχνης και γλυπτά σε ανοιχτές περιοχές, πλατείες και
μουσεία. Βεβαιωθείτε ότι το ταξίδι δεν είναι πολύ μεγάλο και ότι η τέχνη στην
περιοχή είναι τέχνη της επιλογής σας. ε αυτή την εκδρομή ερχόμαστε σε επαφή με
τη γλυπτική. Δώστε σε κάθε μαθητή έναν χάρτη όπου θα μπορεί να δει τη θέση των
γλυπτών στην περιοχή. Θα πρέπει να συζητήσει με τους υπόλοιπους τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για να φτάσουν από το σημείο 1 στο σημείο 2 κλπ. Σελειώνοντας, θα
επιστρέψουν στο σχολείο. Για κάθε γλυπτό ή έργο τέχνης δώστε μια σύντομη
εισαγωγή για τον καλλιτέχνη και αφήστε τους μαθητές να τραβήξουν φωτογραφίες
(αν υπάρχει η επιλογή της κάμερες) ή να σχεδιάσουν αυτό που βλέπουν.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Χάρτθσ τθσ περιοχισ Breiðholt με 4 γλυπτά τριϊν διαφορετικϊν καλλιτεχνϊν
Hallsteinn Sigurðsson
O

Sigurður
Guðmundsson

O
O
Ásmundur Sveinsson

Γλυπτό #1. Πλατεία του Hallsteinn Sigurðsson.
Ο Hallsteinn Sigurðsson, Ιςλανδόσ γλφπτθσ γεννικθκε
το 1945. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τθσ δουλειάσ του
ςτθν πόλθ. Άρχιςε να επεξεργάηεται τον πθλό, ςτθ
ςυνζχεια δοφλεψε με τςιμζντο και θ τελευταία του
δουλειά αποτελείται από ςίδερο και αλουμίνιο.
Ο Hallstein χρθςιμοποιεί αφθρθμζνεσ φόρμεσ και
γεωμετρικζσ γραμμζσ. Μπορεί κανείσ να διακρίνει τισ
τρεισ διαςτάςεισ ςτθ δουλειά του, αφοφ εκκζτει τα γλυπτά πάνω ςε δικά του βάκρα ωσ
μζροσ τθσ όλθσ ςφνκεςθσ.
Γλυπτό #2. Εικόνα του Sigurður Guðmundsson
Ο Sigurður Guðmundsson είναι ένας από τους πιο διάσημους
καλλιτέχνες της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1942 και σπούδασε
στο Ισλανδικό Κολλέγιο Σέχνης και στη συνέχεια πήγε για
σπουδές στην Ολλανδία όπου πήρε πτυχίο στην τέχνη.
Εργάζεται και ζει στην Κίνα και την Ολλανδία. Σα γλυπτά του
βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους στην κανδιναβία και την
Κεντρική Ευρώπη. ταν ρωτήθηκε από πού πήρε την ιδέα
για αυτό το γλυπτό αυτός απάντησε: "Δεν υπάρχει ιδέα πίσω
από το γλυπτό - προσπαθώ να δουλεύει χωρίς οποιεσδήποτε

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

O

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

100

ιδέες ".

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Γλυπτό #3. Τερματίζω ςτουσ λόφουσ του Ásmundur Sveinsson.
Αυτό το γλυπτό είναι χαρακτηριστικό της απλής μορφής που
αναζητούσε ο Ásmundur στην δουλεία του κατά της διάρκεια
της δεκαετίας του 1930.
Οι λεπτομέρειες αφαιρούνται από το γλυπτό μέχρι να
παραμείνει μόνο το ελάχιστο αρκετό για να δώσει το
μήνυμα του γλύπτη στο θεατή.
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Γλυπτό #4. Η μητέρα μου στη διαμάχη του Ásmundur Sveinsson
Σο γλυπτό βασίζεται σε Ισλανδικό λαϊκό παραμύθι για μία
υπηρέτρια που είχε μείνει έγκυος και εγκατέλειψε το νεογέννητό
της. τη συνέχεια ήθελε να παρευρεθεί σε ένα
πάρτι που γινόταν στην περιοχή,
αλλά δεν είχε ρούχα να φορέσει αφού παρέμεινε μια απλή
υπηρέτρια. Ζητιάνευε για την κατάντια της όταν άκουσε
κάποιον να ψιθυρίζει:
„Móðir mín í kví, kví,
kvíddú ekki því, því;
ég skal ljá þér duluna mína
að dansa í, að dansa í.“

Μετϊφραςη: Μητέρα μου μην ανησυχείς. Θα σου δανείσω
τα ρούχα μου για να φορέσεις στο χορό.
Είχε ξαφνιαστεί τόσο πολύ που έχασε τα λογικά της για πάντα.
Ο Ásmundur Sveinsson γεννήθηκε το 1893 και πέθανε το 1982 σε ηλικία 89 ετών.
Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στην ηλικία των 22 ετών, σπούδασε στη Δανία και στη
συνέχεια μετακόμισε στη ουηδία και από εκεί στο Παρίσι της Γαλλίας. Ο Ásmundur είναι
ένας από τους πρωτοπόρους στα γλυπτά τέχνης στην Ισλανδία. Αφού μετακόμισε στην
Ισλανδία, οικοδόμησε κτίρια στα οποία ζούσε και δούλευε. Αυτά τα κτίρια είναι μουσεία
σήμερα. Ο Ásmundur εμπνεύστηκε από ισλανδικές ιστορίες, μύθους και τις μορφές της
φύσης.15
5. Μάκθμα 5. Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ μετά τθν εκδρομι.
Οι μαθητές βλέπουν τις φωτογραφίες και τα σκίτσα τους από τη εκπαιδευτική
εκδρομή για να προσπαθήσουν να φτιάξουν τα δικά τους γλυπτά.

15

http://listasafnreykjavikur.is/sites/default/files/fraedsla/namsefni_utilistaverk_i_breidholti.pdf
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Φρησιμοποιήστε πηλό της επιλογής σας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις
δεξιότητες των μαθητών.
Βάψτε τα γλυπτά όταν στερεοποιηθούν αν το επιθυμείτε.

ενάριο No. 10

Φρησιμοποιώντας δημιουργικά μέτρα για την μάθηση του πολιτισμού μας.
Οι χώρες σε όλο τον κόσμο γίνονται πιο πολυπολιτισμικές και η χρήση δημιουργικών έργων
είναι ένας διασκεδαστικός και ενδιαφέρον τρόπος για να μάθουμε για το δικό μας
πολιτισμικό υπόβαθρο και για τους άλλους γύρω στις τάξεις των μαθητών μας. Σαυτόχρονα,
αυξάνεται η δημιουργική σκέψη των μαθητών και βελτιώνεται και η συνεργασία των γονέων
με τα παιδιά, η σχέση των παιδιών με τον πολιτισμό και τα μαθήματά τους. Σα έργα πρέπει
να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Αυτά τα έργα και οι ιδέες
θεωρούνται για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών.
Πριν ξεκινήσετε το μάθημα, κάντε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τους μαθητές και
πολλαπλασιάστε το για να το πάρουν οι μαθητές στο σπίτι, ώστε να μπορέσουν να
συζητήσουν με τους γονείς τους για τους προγόνους τους, τις διακοπές τους και τις
οικογενειακές τους συνήθειες. Επίσης, μεταφράστε μερικές ευρέως χρησιμοποιούμενες
φράσεις όπως: Καλημέρα, καληνύχτα, το όνομά μου είναι, και ούτω καθεξής.
Οι μαθητές επιστέφουν με τα εγχειρίδια μαζί τους πίσω στις τάξεις κατά τη διάρκεια της
έρευνάς τους. Δίνεται παράδειγμα το τέλος της μελέτης εργασίας:
Στόχοι μακιματοσ:

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Θέμα: κουλτούρα και δημιουργικότητα
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- Οι μαθητές να μάθουν περισσότερα για το δικό τους πολιτισμό και πολιτιστικό τους
υπόβαθρο. υγχρόνως να μάθουν για τους συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας
δημιουργικά έργα για να διευρύνουν το μυαλό τους και να αυξήσουν το δημιουργικό τους
όραμα.
- Οι μαθητές να μάθουν για το οικογενειακό υπόβαθρο και το υπόβαθρο των συμμαθητών
τους με τη δημιουργία ενός οικογενειακού δέντρου. Από πού προέρχονται οι πρόγονοί μας;
- Οι μαθητές να μάθουν λεπτομέρειες για την εθνικότητα του κάθε άλλου ατόμου, και να
δημιουργήσουν έργα που χρησιμοποιούν την εθνική τους σημαία.
- Οι μαθητές να μάθουν για τις διακοπές και τις συνήθειες των άλλων, δημιουργώντας
αφίσες και ημερολόγια με πληροφορίες και φράσεις από διαφορετικές γλώσσες.
- Οι μαθητές να μάθουν για τις διατροφικές συνήθειες των άλλων εθνικοτήτων. Να
συνεργαστούν κάνοντας συνταγές με κέικ και μπισκότα από διαφορετικούς πολιτισμούς.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
-

Φυλλάδια για τουσ γονείσ
Γονικι βοικεια – μακθτζσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από το ςπίτι
Συηιτθςθ με όλθ τθν τάξθ και μικρότερεσ ομάδεσ
Ραρουςιάςεισ
Ατομικι εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Ηωγραφικι

-

Μαγειρικό ό και ζαχαροπλαςτικό

Υλικά μάκθςθσ:
-

Χαρτί για ςθμειϊςεισ, αποτελζςματα ςυηιτθςθσ και παρουςίαςθσ
Χαρτί κατάλλθλο για διάφορεσ τεχνικζσ ηωγραφικισ, πχ. ακρυλικά, ακουαρζλα κλπ
Ρινζλα
Γόμα για κολάη
Δοχεία νεροφ
Χαρτόνια παρουςίαςθσ
Σθμειϊςεισ
Θμερολόγιο μθνιαίο
Ραγκόςμιοσ χάρτθσ
Χάντρεσ Hama (προαιρετικά)
Υλικά για μαγειρικι ι και ηαχαροπλαςτικι

Διάρκεια: 7 διδακτικζσ περίοδοι.
Ρορεία μακιματοσ και δραςτθριοτιτων:
1.

Μάκθμα 1, οικογενειακό δζντρο

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

103

Παραδείγματα οικογενειακών δζντρων.

2.

Μάκθμα 2, από ποφ καταγόμαςτε;

Φρησιμοποιήστε έναν παγκόσμιο χάρτη για να δείτε τις χώρες σε όλο τον κόσμο.
υζητήστε από πού προέρχονται όλοι και βρείτε τις σημαίες του κόσμου. Κάθε
μαθητής σχεδιάζει τα περιγράμματα των χεριών του και εφαρμόζει στο εσωτερικό
τους σχέδια στα χρώματα της εθνικής του σημαίας. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να
χρησιμοποιούν ένα άλλο μέσο για να κάνουν τη σημαία τους (για παράδειγμα
χάντρες Hama όπως φαίνεται παρακάτω) και να δημιουργήσουν ένα πίνακα αφίσας
με όλες τις σημαίες. Αν οι μαθητές δεν είναι πολυπολιτιστικοί, επιλέγουν από κοινού
σημαίες για να εκπροσωπούν την κάθε ήπειρο και να συζητούν τις πολιτισμικές
διαφορές.

Παραδείγματα εργαςιών των μαθητών για τον τρόπο εμφάνιςησ τησ ςημαίασ μασ.
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Βρείτε διαφορετικούς δημιουργικούς τρόπους για να εκπροσωπήσετε το
οικογενειακό σας δέντρο προσπαθώντας να πάτε όσο πιο πίσω στο χρόνο μπορείτε..
Ξεκινήστε με την ατομική εργασία, κάθε μαθητής κάνει το δικό του οικογενειακό
δέντρο με ονόματα αδελφών, γονέων, παππούδων κλπ., σημειώνοντας και από πού
προέρχονται. Επίσης, είναι διασκεδαστικό να προσθέσετε το οικογενειακό κατοικίδιο
ή το αγαπημένο ζώο στο οικογενειακό δέντρο. Για να το κάνετε αυτό εκτυπώστε
διάφορα ζωγραφικά στοιχεία για τους μαθητές, ώστε να επιλέξουν και να δώσουν
χρώμα, γράφοντας το όνομα του κατοικίδιου ζώου. Αφού οι μαθητές τελειώσουν το
δικό τους οικογενειακό δέντρο, δουλεύουν μαζί για να φτιάξουν μια μεγάλη αφίσα
με όλα τα οικογενειακά δέντρα.

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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3.

Μάκθμα 3, ποιεσ είναι οι εκνικζσ μασ γιορτζσ;

Εκτυπώστε ένα μηνιαίο ημερολόγιο σε ένα μέγεθος A4 για κάθε μήνα. ημειώστε
πάνω σε κάθε μέρα του κάθε μηνός όλες τις εθνικές αργίες και τις ειδικές ημέρες
διακοπών που γιορτάζονται στη χώρα μας (όπου ζούμε). τη συνέχεια, προσθέστε
όλες τις γιορτές που γιορτάζουμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. υζητήστε
τις διακοπές, τι γνωρίζουμε γι 'αυτές, πως τις γιορτάζουμε και τι κάνουμε.
Εισηγηθείτε στους μαθητές να γράψουν το αγαπημένο τους πράγμα σχετικά με τις
γιορτές που γιορτάζουν. Σα φαγητά, τα ποτά, το χόμπι, τις οικογενειακές
συγκεντρώσεις κλπ. Οι μαθητές μπορούν για παράδειγμα να γράψουν σε
διαφορετικό έγχρωμο χαρτί τον κάθε μήνα και να φτιάξουν ένα κολάζ σε μια
πινακίδα.
Αν οι μαθητές είναι αρκετά μεγάλοι, μπορούν να γράψουν πράγματα όπως
"Καλημέρα", "Καλή νύχτα", "Πώς είσαι", κλπ. τη μητρική τους γλώσσα.

Παραδείγματα θμερολογίου και πινακίδασ με κζμα „τα αγαπθμζνα μασ κζματα“.

4. Μάκθμα 4-6, ασ φτιάξουμε τθν αγαπθμζνθ μασ ςυνταγι.
Επιλέξτε μια αγαπημένη συνταγή ψησίματος ή μαγειρέματος για να
αντιπροσωπεύσετε κάθε χώρα στην τάξη. Ζητήστε από τους μαθητές να ψηφίσουν
για την πιο ενδιαφέρουσα συνταγή που θέλουν να μαγειρέψτε ή να ψήσουν.
Ανάλογα με τον αριθμό των εθνικοτήτων που υπάρχουν στην τάξη μπορείτε να
επαναλάβετε το μάθημα σε τουλάχιστον 3 συναντήσεις μαγειρέματος ή ψησίματος.
5. Μάκθμα 5, ςχεδιάςτε να φτιάξτε το βιβλίο μαγειρικισ ςασ.
υλλέξτε όλες τις συνταγές που έγιναν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της
μαγειρικής. Φωρίστε τους μαθητές σε ομάδες. Διαχωρίστε τις συνταγές μεταξύ των
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Παραδείγματα βιβλίων μαγειρικήσ που αφορούν Πολωνικά γλυκά μαρμελάδασ and και Αγγλικά μπιςκότα.

Ραράδειγμα ςθμειϊςεων:
1. Οικογενειακό δζντρο
Αδελφόσ/θ

Ρρογιαγιά

Αδελφόσ/θ

Εγϊ

Αδελφόσ/θ

Αδελφόσ/θ

Κατοικίδια

Μθτζρα

Ρατζρασ

Ραπποφσ

Γιαγιά

Γιαγιά

Ραπποφσ

Ρροπάππουσ

Ρρογιαγιά

Ρροπάππουσ

Ρρογιαγιά

Ρροπάππουσ

Ρροπάππουσ
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ομάδων των μαθητών για να γράψουν κάθε συνταγή και να την εικονογραφήσουν.
Μην ξεχάσετε φυσικά και το εξώφυλλο.
ταν ολοκληρωθούν όλες οι συνταγές, συγκεντρώστε τους για να πολλαπλασιάσετε,
και να συρράψετε κάθε αντίγραφο πριν το παραδώσετε σε κάθε μαθητή.

Ρρογιαγιά

Εάν οι μαθητές γνωρίζουν τα ονόματα προηγούμενων συγγενών τους μπορούν να
προσθέσουν επιπλέον φύλλα χαρτιού και να δημιουργήσουν αρκετές στήλες και
γραμμές για περισσότερα πληροφορίες πάνω στο οικογενειακό τους δέντρο.
2. Χϊρα καταγωγισ
3. Σθμαία χϊρασ
4. Αργίεσ – ποιεσ είναι οι εκνικζσ αργίεσ ςτθν χϊρα καταγωγισ μασ; Γράψετε
ονομαςίεσ και θμερομθνίεσ.
5. Τι ζκιμα ζχουμε κατά τθν εκνικι μασ αργία; φαγθτό, απαςχόλθςθ, οικογζνεια φίλοι
κλπ;
6. Επιλζξτε προτάςεισ ι φράςεισ που να αντιπροςωπεφουν τθ χϊρα ςασ.
7. Επιλζξτε φαγθτά και γλυκά και καταγράψτε τισ ςυνταγζσ για τθν τάξθ.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Ευρωπαϊκή Ένωση

106

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Σθμείωςθ: όλοι εργάηονται το ίδιο ςε αυτιν τθ μελζτθ, ζτςι ακόμα και οι ντόπιοι ςτθν χϊρα
μασ χρειάηεται να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο.

ενάριο No. 11
Θέμα: Σο Breiðholt έχει ταλέντο

Αύξηση της δημιουργικότητας μέσω της συμμετοχής - Μάθηση με πράξεις.
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
-

Συηιτθςθ ςτθν τάξθ και ςε μικρότερεσ ομάδεσ
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ένα έργο από τα ενδιαφέροντά τους.

Υλικά μάκθςθσ:
16

Χαρτί για ςθμειϊςεισ ςτισ ςυηθτιςεισ και ςτισ παρουςιάςεισ
Βιντεοπροβολζασ παρουςίαςθσ
Σθμειϊςεισ
Κάμερα
Φϊτα και θχεία

https://en.wikipedia.org/wiki/Britain's_Got_Talent
http://www.itv.com/britainsgottalent
18
http://www.participationworks.org.uk/topics/arts-creativity/
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Αυτι θ μελζτθ βαςίηεται τθν ιδζα τθσ δθμοφιλοφσ τθλεοπτικισ εκπομπισ «Βρετανία ζχεισ
ταλζντο». 1617 Σο πρόγραμμα λειτουργεί σε ετήσια βάση εδώ και αρκετά χρόνια στο
Breidholt και αναπτύσσεται κάθε χρόνο με αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι μαθητές συμμετέχουν σε κάθε πτυχή της
εκδήλωσης, όπως, να επιλέγουν τις των ομάδες που απαρτίζουν τον διαγωνισμό, να κάνουν
διαφημίσεις, να βοηθήσουν ως τεχνικοί και ούτω καθεξής. Η εκδήλωση γίνεται ολοένα και
μεγαλύτερη με το χρόνια με την έννοια των περισσότερων και μεγαλύτερων ηχητικών και
φωτεινών εφέ. Για τα τελευταία τρία χρόνια η εκδήλωση διοργανώθηκε και για τους
νεότερους μαθητές (6-9 ετών), όπου η συμμετοχή τους βασίστηκε αποκλειστικά στην
επίδειξη των ταλέντων τους.
Η χρήση των τεχνών και των δημιουργικών προσεγγίσεων όταν εργάζεστε με παιδιά και
νέους μπορεί συχνά να αυξήσει την εμβέλεια των δραστηριοτήτων, να ανοίξει τη δέσμευση
σε νέους τρόπους έκφρασης και ενθουσιασμού και να ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους
να συμμετέχουν σε τρόπους που είναι συναρπαστικοί, ανεξάρτητα από τις ηλικίες και τις
ικανότητες τους.18
Στόχοι μακιματοσ:
Δημιουργήστε μια δημοκρατική πλατφόρμα για τους μαθητές να δείξουν τα ταλέντα
τους είτε ως ανταγωνιστές, είτε ως παρουσιαστές είτε ως τεχνικοί. Είναι σημαντικό
για τους μαθητές να βιώσουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και
επιτυχημένο γεγονός. Αυτή η εκδήλωση αποτελεί ένα ενδιαφέρον και διασκεδαστικό
μέσο για να παρουσιάσετε τους τρόπους εργασίας μελλοντικών διοργανώσεων και
εκδηλώσεων.
- Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι όλοι έχουν ένα είδος «δημιουργικού» ταλέντου, είναι
απλώς ένα θέμα για το πώς να το εκμεταλλευτεί κανείς, "να το βρει" και να το
ενεργοποιήσει.
- Κάθε μαθητής παίρνει ένα ρόλο ή ένα καθήκον στην εκδήλωση.
- Γίνεται διδασκαλία των μαθητών για να μπορέσουν να αναλάβουν πρωτοβουλία.
- Δίνεται στους μαθητές μια σφαιρική εικόνα για τον κόσμο της τεχνολογίας.
- Προωθείται η δημιουργικότητα στη γειτονιά, το σχολείο, το γύρω περιβάλλον.
- Ενθαρρύνονται οι έννοιες της καινοτομίας, μέσω της διδασκαλίας των μαθητών
στις σκηνικές παραστάσεις.
- Ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία του μαθητή.
- Γίνεται διδασκαλία των μαθητών στον τρόπο συνεργασίας με σκοπό τη μάθηση
μέσω της πράξης.
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Μίξερ
Θχθτικό ςφςτθμα
Φωτοτράπεηα

Διάρκεια: 5 διδακτικοί περίοδοι
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Η πορεία των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων. Σα μαθήματα θεωρούνται ως
πρόσθετες δραστηριότητες στο αναλυτικό πρόσραμμα ή ως προαιρετικά μαθήματα.
1. Μάκθμα 1, δθμοκρατικι ςυνάντθςθ και ςυντονιςμόσ.
Ξεκινήστε με μια δημοκρατική συνάντηση για όλους όσους παρακολουθούν το
μάθημα. Παρουσιάστε τους στόχους, τη διαχείριση του έργου και το μάρκετινγκ της
εκδήλωσης. Πώς θα διαφημίσουμε την εκδήλωση; Προγραμματίστε να
χρησιμοποιείτε όλα τα κοινωνικά που μπορείτε, μαζί με τη διανομή φυλλαδίων γύρω
από τη γειτονιά.
Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να δουλεύουν προσεγγίζοντας έναν προς
έναν τους μαθητές, για τους οποίους είναι πραγματικά πολύ σημαντική μια θέση
στους διαγωνιζόμενους. τη συνέχεια, αποφασίστε τις θέσεις για όλους τους
εμπλεκόμενους, αυτούς που πρόκειται να κινηματογραφήσουν την εκδήλωση, το ο
φωτογράφο, αυτούς που θα οργανώσουν τη σκηνή, τους φροντιστές για τα φώτα
και τον ήχο κλπ. Επιλέξτε την ημερομηνία του διαγωνισμού της εκδήλωση, τους
παρουσιαστές και τη διαφήμιση που θα γίνει. Θα είναι θεματική η εκδήλωση αυτή;
και αν ναι ποιο είναι το θέμα; Προσδιορίστε ποιοι θα είναι οι κριτές των ταλέντων.
Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό αν αποκτούσατε για κριτές εκπαιδευτικούς και
άτομα έξω από το χώρο του σχολείου. Προσπαθήστε να έχετε τρεις κριτές για να
διατηρήσετε την αρχική φόρμα της εκδήλωσης.
2. Μάκθμα 2, τεχνικι υποςτιριξθ και προγραμματιςμόσ τθσ εκδιλωςθσ.
- Βρείτε τους τεχνικούς που θα επιβλέπουν την εκδήλωση και να βοηθούν
τους μαθητές.
- Εργαστείτε με τους διαχειριστές του έργου, οργανώστε με ιδεοθύελλα την
λη διαδικασία και τον τρόπο εξέλιξης της εκδήλωσης.
- Η σκηνή πως θα μοιάζει;
- Υτιάξτε τη διαφήμιση, και αποφασίστε που και πως θα διανεμηθεί
- Οργανώστε την πρόβα για τα ταλέντα
- χεδιάστε τον φωτισμό (ποιος εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πώς).
- χεδιάστε τον ήχο (ποιος εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πώς).
- Εξετάστε τις προβολές του βίντεο (εισαγωγή, διαφήμιση, προώθηση).
- Αποφασίστε τον τρόπο φωτογράφισης του διαγωνισμού, ποια μηχανή πρέπει να
χρησιμοποιηθεί και πώς.
3. Μάκθμα 3, το ταλζντο
- Οι μαθητές κάνουν δοκιμή υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους.
- Βοηθήστε τους μαθητές να βελτιώσουν ή να προσαρμόσουν ανάλογα την απόδοση
του ταλέντου τους.
- Βοηθήστε τους μαθητές να βελτιώσουν τη σκηνική τους παρουσία.
4. Μάκθμα 4, τεχνικι προετοιμαςία
- Εγκατάσταση φώτων, εξοπλισμού ήχου και εκπομπής
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7. Μάκθμα 7, θ ςυνζχεια
Πλοι μαηεφονται για ζνα απολογιςμό τθσ εκδιλωςθσ και για τθν καλφτερθ
οργάνωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ ταλζντων.
Κρατοφνται τα πρακτικά των ςυναντιςεων.
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- Ασφάλεια χώρου.
- χεδιάστε τους τεχνικούς ελέγχους, ρυθμίστε το πώς και πού.
- Μικροφωνική εγκατάσταση, πώς να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα.
- Αναθεωρήστε όλα τα θέματα σχετικά με τον ήχο και το φως, ώστε να αποτυπώσετε
καλύτερα την ατμόσφαιρα των ταλέντων και των επιδόσεών τους.
- Έλεγχος ήχου για τη μουσική.
- Ελέγξτε στον κατάλογο εργασιών και τα κανονίστε ώστε η εκδήλωση και ο
διαγωνισμός να πάνε ομαλά και να είναι ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική για τον
θεατή.
- Ελέγξτε ξανά το σχέδιο ψηφοφορίας των κριτών.
- Αποφασίστε για τα βραβεία και διπλώματα για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
5. Μάκθμα 5, ςυνεργαςία μακθτι εκπαιδευτικοφ.
Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν εκδιλωςθ διαγωνιςμοφ. Ροιοσ κα ελζγχει τθ
ψθφοφορία;
Ροιοσ κα βοθκά τουσ διαγωνιηομζνουσ πριν βγουν ςτθ ςκθνι;
Ροιοσ κα βοθκά τουσ παρουςιαςτζσ;
Ροιοσ κα βοθκά τουσ τεχνικοφσ; κλπ
Ιδεοκφελλα πρόλθψθσ ατυχθμάτων, βλαβϊν κλπ
6. Μάκθμα 6, θ εκδιλωςθ
Θ εκδιλωςθ του διαγωνιςμοφ κα πρζπει να εντακεί ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ωσ
μζροσ των μακθμάτων.
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Σχολείο “F.S. NITTI” , ϊμθ (Λταλία)
ενάριο No. 12
Θέμα : δημιουργική κουλτούρα- έξυπνα αντικείμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σο εργαστήριο στοχεύει να προβληματιστεί σχετικά με τα "κρίσιμα και δημιουργικά" έξυπνα
αντικείμενα. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην οποία θα περιγράψουμε τα
παιδαγωγικά θεμέλια που υποστηρίζουν τις «ευκαιρίες μάθησης» που προτείνει ο δάσκαλος
και ο μέντορας, οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν στον εικονικό σχεδιασμό έξυπνων
αντικειμένων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και στην κατασκευή πρωτοτύπων
με "τεχνολογικά" ανακυκλωμένα πράγματα.
Αυτό το σεμινάριο αφορά την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την Κωδικοποίηση, αλλά πριν
αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό, πρέπει να σκεφτούμε πώς οι μαθητές χτίζουν τις γνώσεις
τους. Είναι εύκολο.
Αν αποφασίσετε να εισαγάγετε τη ρομποτική και τη κωδικοποίηση στη διδασκαλία και τη
μάθηση, πρέπει να σκεφτείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η γνώση δημιουργείται από
τους μαθητές σας, και συγκεκριμένα τον «Κονστρουκτιβισμό» του Jean Piaget και τον
«Κατασκευαστισμό» του Saymur Papert.
Σι είναι ο κονστρουκτιβισμός;
Σι είναι ο κατασκευαστισμός;
Ο Piaget είπε ότι οι μαθητές, ή καλύτερα τα παιδιά, κάνουν τις γνώσεις τους από μόνα τους
χάρη στη βοήθειά τους στη δημιουργία καλών και "άνετων" καταστάσεων στις οποίες
μπορούν να ανακαλύψουν, να σκέφτονται, να κάνουν, να φτιάχνουν και να δημιουργούν
νέα πράγματα.
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Στόχοι μακιματοσ:
Μζκοδοι διδαςκαλίασ:
 Συηιτθςθ με όλθ τθν τάξθ ι μικρότερεσ ομάδεσ
 Συνζντευξθ
 Ζρευνα εργαςίασ, υλικϊν και οργάνων
 Εργαςία ςε ηεφγθ και ςε ομάδεσ
 Ρολυμεςικι παρουςίαςθ
 Μζκοδοσ οπτικοφ ελζγχου, θλεκτρονικά βιβλία, άλμπουμ

Υλικά μάκθςθσ:


Χαρτικά υλικά: φφλλα
μαρκαδόροι, πλαςτιςίνθ



Ψθφιακζσ μθχανζσ (ι θ ςυςκευι τθλεφϊνου)



Θ/Υ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, βιντεοπροβολζασ ι διαδραςτικόσ πίνακασ,
ςφςτθμα ιχου




Θλεκτρονικά υλικά: μπαταρίεσ, ανεμιςτιρεσ, μίηεσ, led
Οποιοδήποτε είδος ανακυκλωμένου υλικού: ξύλινα, πλαστικά, κάρτες ή μεταλλικά
αντικείμενα (ή μέρος αυτών), όπως κουτιά, μπουκάλια, καλαμάκια, καπάκια, φελλοί,
παλαιά κουρέλια, αλουμινόχαρτο ...

χαρτιοφ, μαρκαδόροι, αυτοκόλλθτα, φωςφοροφχοι

Διάρκεια: 1 ϊρα και 30 λεπτά για κάκε άςκθςθ.
Δραςτθριότθτεσ:
1. Αρχικό ςτάδιο:
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Ο Papert είπε, επίσης, ότι αν κάνετε κάτι με το χέρι σας, ταυτόχρονα κάνετε κάτι με τον
εγκέφαλό σας και αυτό το είδος μάθησης είναι χρήσιμο για να διορθώσετε τη γνώση στο
μυαλό σας.
Εάν κάνετε πράξεις σε πραγματικές καταστάσεις, ταυτόχρονα πραγματοποιείτε εργασίες
με το μυαλό σας και αυτές οι λειτουργίες διορθώνουν τη γνώση έντονα μέσα στον εγκέφαλό
σας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα.
Σο δεύτερο είναι ότι αν θέλετε να δημιουργήσετε τις γνώσεις σας πλήρεις, πρέπει να είστε
σε μια ΟΜΑΔΑ, μαζί με φίλους σας και με άλλους ανθρώπους. Πρέπει να συνεργαστείτε και
να μοιραστείτε ιδέες με τους φίλους του σχολείου σας. Έτσι οι πράξεις στο μυαλό σας
γίνονται καλύτερες, ακόμα περισσότερο από ό, τι θα ήταν αν ήσασταν μόνοι.
Σο τρίτο πράγμα είναι να ασχολείσαι με το ΠΑΙΦΝΙΔΙ και τη αναψυχή. Αν παίζετε με τους
φίλους σας και διασκεδάζετε κάνοντας κάτι, τότε μάθετε περισσότερα. Εάν είστε
ευχαριστημένοι, οι γνώσεις σας δημιουργούνται στο μυαλό σας με έναν ευκολότερο τρόπο.
Εάν πιστεύετε σε αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη ρομποτική και την κωδικοποίηση. Αν
όχι, οι μαθητές θα καταλάβουν ότι κάνετε κάτι ως εργασία στο σπίτι, αλλά δεν έχετε το
σωστό πάθος, δεν βάζετε συναισθήματα σε αυτό που κάνετε μαζί τους.
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ΡΩΤΘ ΕΓΑΣΛΑ – ΕΞΥΡΝΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΑ
Σι είναι τα έξυπνα αντικείμενα; Γιατί ονομάζονται "έξυπνα";
Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w
https://www.youtube.com/watch?v=ukpDC0wxy7Y
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ΑΣΚΘΣΘ 1 – Καταγράψτε 10 ζξυπνα αντικείμενα
Γιατί είναι έξυπνα; Είναι πραγματικά έξυπνα;
χεδιάστε ένα από αυτά.
Πείτε μου 2 από τα αντικείμενα που βρήκατε και εξηγήστε μου γιατί είναι έξυπνα.
ΑΣΚΘΣΘ 2 – Φτιάξτε το ζνα από τα 10 αντικείμενα, δίνοντασ του τθ δυνατότθτα να κάνει
κάτι ζξυπνο και διαφορετικό από τθν παροφςα του χριςθ, χρθςιμοποιϊντασ τθν φανταςία
ςασ. Γιατί επιλζξατε αυτιν τθ νζα λειτουργία; Ροιο πρόβλθμα μπορεί να λφςει;
ΑΣΚΘΣΘ 3 – Να εφεφρετε ζνα ζξυπνο αντικείμενο που να λφνει ζνα από τα προβλιματά
ςασ… και ξζροντάσ ςασ κα ζχετε κάποιο πρόβλθμα…
Γιατί παρουσιάσαμε τα έξυπνα αντικείμενα; Σι κοινό έχουν με τη ρομποτική και την
κωδικοποίηση; Αυτό το σημείο θα ανακαλύψουμε. Πρώτα απ 'όλα όμως, αυτά τα
αντικείμενα τα οποία είναι χρήσιμα για την επίλυση προβλημάτων, ... ποιος τα κάνει;
2. Στάδιο εφαρμογισ:
ΔΕΥΤΕΘ ΕΓΑΣΛΑ – ΕΛΜΑΣΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ
Ροιοσ είναι μθχανικόσ;
Είναι αυτός που μπορεί να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα, όταν δεν υπάρχει προφανής
λύση να δώσετε, (για να χρησιμοποιήσει το πνεύμα κάποιου) όπως και ο Robinson Crusoe
στο νησί της ερήμου. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας και τη δημιουργικότητά σας.
ταν λέμε μηχανικούς εννοούμε μηχανικούς όπως ο Leonardo, όχι τους σύγχρονους, που
χρησιμοποιούν υπολογιστές για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πρώτα, πρέπει να
ξεκινήσουμε από την αρχή του προγράμματος και μετά να πάμε στην κορυφή της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Θα πρέπει πρώτα να βελτιώσετε τις ικανότητές σας ... για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα
προσποιηθείτε ότι είστε μηχανικός.
Γιατί οι μηχανικοί δημιουργούν κάτι; Σι μπορείτε να βρεί κανείς στην αρχή της δουλειάς του;
Σι τον παρακινεί για να προβάλλει ένα αντικείμενο; ... Υυσικά, ένα πρόβλημα.
Ένα έργο έρχεται στη ζωή και ξεκινάει από μια ιδέα ... ναι, αλλά η ιδέα έρχεται μετά από
ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.
ΕΓΑΣΙΑ:
Θα πάρετε:
3 μεγάλα κομμάτια
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Ροιο ιταν το δικό ςασ πρόβλθμα; Το δικό μου είναι πωσ είμαι ο χειρότεροσ μάγειρασ και
ψιςτθσ ςτον κόςμο. Καίω τθγάνια και κατςαρόλεσ, καταςτρζφω ζνα νόςτιμο γεφμα που
μαγείρεψε θ πεκερά μου …. δεν μου αρζςει να μαγειρεφω γενικά. Ζτςι, ο αγαπθμζνοσ μου
μθχανικόσ είναι ο εφευρζτθσ του «ομπότ Μαγειρικισ». Κάπωσ ζτςι μπορείτε και εςείσ να
αρχίςετε να δουλεφετε.
3. Στάδιο περίλθψθσ:
ΤΛΤΘ ΕΓΑΣΛΑ: ΟΜΡΟΤΛΚΘ
Θα ήθελα να αντιληφτείτε ότι η Ρομποτική αποτελείται από τρία στοιχεία:
Η ρομποτική σας κάνει να σκεφτείτε με τις τρεις κύριες κατευθύνσεις:
1. Μηχανική.
2. Ηλεκτρονική.
3. Κωδικοποίηση.
Τπάρχουν τα 3 κύρια βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν πρέπει να λύσετε ένα
πρόβλημα, σήμερα.
Η μηχανική είναι αυτό που κάναμε μόλις πιο πριν.
Η ηλεκτρονική σας δίνει την ενέργεια για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο.
Αλλά δεν είναι αρκετό, μπορείτε να κάνετε τη δημιουργία σας πιο έξυπνη.
Ζξυπνα αντικείμενα:
1. Ζχετε ζνα μικροτςίπ
2. Επικοινωνείτε μαηί του
3. Το προγραμματίηετε
Εάν ζχετε λίγο χρόνο ςτθ διάκεςι ςασ για τθν εργαςία, μπορείτε να βελτιϊςετε τθ μελζτθ
ςασ με μόνο ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα. Θα πάρετε τα πιο κάτω:
1. μια μπαταρία
2. ζνα ανεμιςτιρα (που βριςκόταν προθγουμζνωσ; Τι είναι; ποια είναι θ λειτουργία του;)
3. μια μίηα (που τθν βρικα;)
4. ζνα led.
Τϊρα μπορείτε να βελτιϊςετε το αντικείμενό ςασ δίνοντασ του κίνθςθ. Ρωσ μποροφν τα 4
αυτά ςτοιχεία να βελτιϊςουν το αντικείμενό ςασ;
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3 μικρά κομμάτια
3 τροχοφσ
3 γρανάηια
Ρολλά ςυνδετικά ςτοιχεία
1. ΔΘΜΙΟΥΓΘΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑ Ι ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΘΝ
2. ΕΞΘΓΘΣΤΕ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΣΑΣ
3. ΒΕΙΤΕ ΜΙΑ ΛΥΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑΣ ΣΑΣ
4. ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΘΝ
5. ΟΜΟΜΑΣΤΕ ΤΘΝ
6. ΕΞΘΓΘΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥΣ ΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙ
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Σώρα εξηγήστε τι έχει αλλάξει στο σχέδιό σας και γιατί το αντικείμενο σας είναι καλύτερο ή
χειρότερο τώρα από ό, τι ήταν πριν.
Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό πίνακα όπως το Arduino και το Makey Makey, αλλά και το
Rusberry ή το Microbit, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο την ιδέα σας με την
κωδικοποίηση και να έχετε μια λεπτότερη και καλύτερη λύση στο πρόβλημά σας.
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ΟΛΟΛ ΣΕ ΚΥΚΛΟ
το τέλος οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν το βαθμό αξιολόγησης της συμμετοχής
τους κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας και εξετάσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι η
εμπειρία έχει βελτιώσει το ενδιαφέρον τους για αυτή την καινοτόμο και τεχνολογική
εισήγηση.

ενάριο No. 13
Θέμα: δημιουργική κουλτούρα –φτιάχνοντας βίντεο
Ειςαγωγι:
Σο μάθημα στοχεύει να δείξει πώς όταν μπορεί κανείς να σχεδιάσει και να φτιάξει φιλμάκια
βίντεο, μπορεί να θεωρηθεί σημαντική δραστηριότητα στην τάξη για τους μαθητές. Αυτό το
πρόγραμμα συνεπάγεται τη μετατροπή του κλασικού προγραμματισμού του μαθήματος σε
όλο και πιο συμμετοχικές δραστηριότητες, επιτρέποντας σε όλους τους μαθητές να
παρακινηθούν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να
κάνουν κάτι πραγματικό και πάνω απ 'όλα αστείο. Η παιδαγωγική αρχή που αποτελεί τη
βάση αυτής της δραστηριότητας είναι η «μάθηση μέσω της πράξης», μια θεωρία της
εκπαίδευσης που ανέπτυξε ο Αμερικανός φιλόσοφος John Dewey, ο οποίος θεωρούσε ότι η
μάθηση πρέπει να είναι σχετική και πρακτική, όχι μόνο παθητική και θεωρητική. Έτσι, κάθε
σχέδιο μαθήματος πρέπει να τελειώσει με μια αυθεντική δραστηριότητα με ένα πραγματικό
προϊόν, για να εξασφαλίσει ότι η γνώση θα καθοριστεί στις βαθύτερες περιοχές του
εγκεφάλου.
Ο καλύτερος τρόπος για τη διεξαγωγή αυτού του τρόπου εκπαίδευσης είναι ο
συνεταιρισμός. Αυτή η προσέγγιση μάθησης επιτρέπει στους μαθητές να μοιραστούν τις
δεξιότητές τους και την υποστήριξη ενός συμμαθητή τους που καταργεί το συναισθηματικό
φίλτρο του, ένα αόρατο ψυχολογικό φίλτρο που μπορεί είτε να διευκολύνει είτε να
εμποδίσει τη γλωσσική παραγωγή σε μια δεύτερη γλώσσα. ταν το συναισθηματικό φίλτρο
είναι υψηλό, οι μαθητές μπορεί να αισθάνονται άγχος και έλλειψη αυτοπεποίθησης που
μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχία στην απόκτηση μια δεύτερης γλώσσας. Από την άλλη
πλευρά, ένα φίλτρο χαμηλής συναισθηματικής συμπεριφοράς διευκολύνει τη συμπεριφορά
ανάληψης κινδύνων όσον αφορά στην εξάσκηση και την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας,
όπως μας διδάσκει ο Krashen.
Διάρκεια: 3 διδακτικζσ περίοδοι.
Στόχοι μακιματοσ:
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• Φρησιμοποιήστε τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στα κινητά τηλέφωνα των μαθητών
για να τραβήξουν βίντεο
• Να γράψετε ένα σενάριο για μια διαφήμιση, ένα τρέιλερ ταινιών ή μιας αγοράς
προϊόντος
• Να εργαστείτε σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες
• Να στοχεύσετε στην επίτευξη ενός ρεαλιστικού βίντεο (με ήχο, ψηφιακά εφέ ...)



Φφλλα χαρτιοφ



Κινθτά τθλζφωνα



Διαδραςτικόσ πίνακασ με Θ/Υ και βιντεοπροβολζα



Οτιδιποτε χρειάηονται οι μακθτζσ για τθν ςκθνοκεςία του βίντεό τουσ

Ρορεία μακιματοσ:
1. Ηζςταμα:
ΡΩΤΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ – ιδεοκφελλα
Έχετε κάνει ποτέ ένα βίντεο;
Πώς μπορείτε να κινηματογραφήσετε ένα βίντεο;
Με μια φωτογραφική μηχανή;
Με ένα κινητό τηλέφωνο;
Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση των βίντεό σας;
ΔΕΥΤΕΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ – ςε ηεφγθ
Γράψτε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των εφαρμογών και
εξηγήστε ποιο προτιμάτε και γιατί.
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του I MOVIE;
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του MOVIE MAKER;
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του VIDEO STAR;
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του FLIPAGRAM;
- Σέλος, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε.

ΤΛΤΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ - ςυγκζντρωςθ και κοινι χριςθ
Φρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του καθενός, το κάθε ζεύγους επιλέγει δύο εφαρμογές
που θα χρησιμοποιηθούν.
2. Εφαρμογι:
Χωρίςτε τθν τάξθ ςε μικρζσ ομάδεσ. Ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει τθ δθμιουργικι ςκζψθ
των μακθτϊν ςτο επίπεδο των ικανοτιτων και δεξιοτιτων του κάκε ενόσ.
ΡΩΤΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ- ςυνεργαςία
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Υλικά μάκθςθσ:
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Κάθε ομάδα αποφασίζει ποιον τύπο βίντεο θα
δημιουργήσει.
Κάθε ομάδα αποφασίζει τον τεχνικό ρόλο κάθε μέλους
της ... διευθυντής, συγγραφέας, κομμωτής, μουσικός
σκηνοθέτης
...
Επιπλέον,
όλοι
πρέπει
να
δραστηριοποιηθούν.
ΔΕΥΤΕΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ - ςυγκζντρωςθ και κοινι
χριςθ
Δημιουργούμε ένα χρονοδιάγραμμα στον πίνακα με όλες
τις ομάδες, τους τύπους βίντεο, τον ρόλο κάθε μαθητή
και αποφασίζουμε για την ημερομηνία παράδοσης της
εργασίας. την συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει
τους μαθητές ότι στο Edmodo θα βρουν τους
συνδέσμους για μερικά βίντεο που εξηγούν τα
χαρακτηριστικά των διαφημιστικών τρέιλερ. Θα πρέπει να χαρτογραφήσουν μια ιδεοθύελλα
βάση των θεμάτων των βίντεο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SimpleMind.
Πώς να φτιάξετε ένα τρέιλερ (στα Ισπανικά)
https://www.youtube.com/watch?v=bhQ4Q_YW17EHow to make a commercial
(ςτα Ιςπανικϊ με Αγγλικούσ υπότιτλουσ) https://www.youtube.com/watch?v=UtqZDo1kElQ

Σο Edmodo είναι μια εφαρμογή που δημιουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέθοδο της
εφαρμογής τροποποίησης στην τάξη.
3. Πρακτικό εφαρμογό
Κάθε ομάδα πρέπει να βάλει στο πρόγραμμα Edmodo το θέμα της, περιμένοντας τη
προσαρμογή του. Μετά όλοι μπορούν να αρχίσουν να κινηματογραφούν.
Σα βίντεο θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση "Nitti Oscar" με ένα συμβούλιο ειδικών και
κριτών τελική τελετή απονομής βραβείων.
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ενάριο No. 14
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Θέμα : Creative Culture – «οκοσχολείο» : εργαστήρι σοκολάτας
Στόχοι μακιματοσ:
• Οι μαθητές διευκολύνονται στη διαδικασία οικοδόμησης της πλήρους προσωπικότητάς
τους, μέσα από την ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον και στο κοινωνικοπολιτιστικό τους
υπόβαθρο
• Οι μαθητές κατανοούν τι σημαίνει να είναι κανείς ενεργό μέρος της κοινωνίας: να
μαθαίνουν να συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες και να είναι συνειδητοί πολίτες
• Οι μαθητές γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις παραγωγικές δραστηριότητες
στην περιοχή τους (απαριθμούν τα δρώμενα και τις εκδηλώσεις τους)
• Οι μαθητές δημιουργούν ιδέες για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και
αναλαμβάνουν να προτείνουν συλλογικά, παραγωγικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για το
σχολείο και την περιφέρεια που ζουν
• Από επιχειρησιακής άποψης, οι μαθητές γνωρίζουν την προέλευση του κακάου και τους
κύριους χρόνους επεξεργασίας του
• Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται τις συνέπειες που συνδέονται με την κατανάλωση
αυτού του είδους προϊόντος
• Οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν το γνήσιο προϊόν σοκολάτας από τη απομίμηση με
γευστικές ουσίες σοκολάτας
• Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια μιας "ομάδας δεοντολογικών αγορών"
Μζκοδοι εργαςίασ:
 Ανάλυση δεδομένων και εγγράφων: διαγράμματα, πλέγματα, φόρμες, πρότυπα,
πίνακες, διαγράμματα


ςυηιτθςθ (ςε όλθ τθν τάξθ ι ςε μικρζσ ομάδεσ)



ςυνζντευξθ



ζρευνα ςε αγορά εργαςίασ, υλικά και όργανα εργαςίασ



εργαςίεσ ςε ηευγάρια και ομαδικζσ εργαςίεσ



πολυμεςικι παρουςίαςθ

Υλικά μάκθςθσ:


χαρτί, μαρκαδόροι, κατάλλθλθ ζνδυςθ



ποδιζσ μαγειρικισ, μαγειρικά ςκεφθ, υλικά
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ψθφιακι κάμερα (ι κάμερα από κινθτό τθλζφωνο)

 Θ/Υ με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, βιντεοπροβολζασ ι διαδραςτικόσ πίνακασ,
ςφςτθμα ιχου

A. Αρχικό ςτάδιο:
ΡΩΤΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ – ΓΝΩΛΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ
1 – ΕΞΕΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΘΝ ΓΥΩ ΡΕΛΟΧΘ (εξωτερικι δραςτθριότθτα 1 ϊρα)
Ο δάσκαλος παίρνει την ομάδα για "εξερεύνηση" της περιοχής της, ζητώντας από τους
μαθητές να επικεντρωθούν στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις:
Πόσα καταστήματα βλέπετε; Καταγράψτε τα
Σι είδους καταστήματα είναι αυτά; Ομαδοποιήστε τα ανάλογα με την επιχείρησή τους
Για ποιους είναι χρήσιμα;
Ποιο προτιμάτε και γιατί;
2 – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ / ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ (εξωτερικι δραςτθριότθτα 1 ϊρα)
Φωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες (2-3 ομάδες με 4-5 άτομα) ανάλογα με τον
αριθμό των φοιτητών και ζητήστε τους να πάρουν συνέντευξη από τους ιδιοκτήτες
καταστημάτων / υπαλλήλους για τη δουλειά τους.
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο κατάστημα;
Πώς οργανώνεται η δουλειά σας; - Σι κάνετε κάθε μέρα?
Κάνετε / παράγετε κάτι στη δουλειά σας (κέικ, ψωμί ...) ή πουλάτε κάτι;
3 – ΛΔΕΟΚΥΕΛΛΑ (δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ 2 ϊρεσ)
Επιστρέφοντας στο σχολείο, οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες,
οργανώνοντας τις σημειώσεις που έχουν πάρει με συνεκτικό τρόπο.
Κάντε ολόκληρη την ομάδα να επιλέξει μια παραγωγική δραστηριότητα που τους αρέσει
(στην περίπτωσή μας το κατάστημα σοκολάτας) και να προετοιμαστεί για να γίνει ομάδα
παραγωγής σοκολάτας για λίγο.
Οι μαθητές σχεδιάζουν στρατηγικές επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του καταστήματος.
B. Στάδιο υλοποίθςθσ:
ΔΕΥΤΕΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ – ΕΛΜΑΣΤΕ ΟΛΟΛ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΣ
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Αποτελζςματα/προϊόντα
 Σπιτίςιεσ ςοκολάτεσ προσ πϊλθςθ ςτο χριςτουγεννιάτικο παηαράκι του ςχολείου
 Αφίςα για προϊκθςθ τθσ εκδιλωςθσ
 Βιβλίο ςε θλεκτρονικι μορφι για προϊκθςθ τθσ εκδιλωςθσ
 Φωτογραφικό άλμπουμ τθσ εκδιλωςθσ
 Βιβλίο ςυνταγϊν
Διάρκεια: 5 μακιματα (3 ςτθν τάξθ και 2 ςτο εργαςτιριο μαγειρικισ) από 40ϋ το κάκε
ζνα.
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1 ΓΝΩΣΘ (δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ 2 ϊρεσ)
την τάξη, οι μαθητές που χωρίζονται σε ομάδες αναλύουν διάφορα θέματα και πτυχές που
σχετίζονται με το κακάο και τη σοκολάτα και τις φάσεις της επεξεργασίας τους:
• Υυτά κακάου (βοτανική και γεωγραφική έρευνα)
• Εγκαταστάσεις κακάου (τοποθεσία, χαρακτηριστικά, είδος εργασίας)
• Αποθήκευση κακάου
• Παραγωγή σοκολάτας
• οκολάτα προς πώληση
• Πώς να διαβάσετε σωστά μια ετικέτα

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

2 ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ (δραςτθριότθτα ςε εργαςτιρι 1 ϊρα)
Οι μαθητές μιλούν με τον υπεύθυνο του καταστήματος σοκολάτας για το σχέδιο του
εργαστηρίου τόσο από θεωρητική όσο και πρακτική άποψη, δηλαδή: υλοποίηση ενός έργου
για όλες τις φάσεις παραγωγής, έχοντας επίγνωση του εξοπλισμού που απαιτείται (ένδυση,
σκεύη ... ),
• Οι μαθητές επισκέπτονται το εργαστήριο σοκολάτας, γνωρίζουν τους ανθρώπους που
εργάζονται εκεί και παρακολουθούν προσεκτικά τη φάση παραγωγής
• Οι μαθητές αποφασίζουν τι είδους σοκολάτα θέλουν να ετοιμάσουν (σοκολατάκια
γάλακτος, μαύρες σοκολάτες, γεμιστά), και επιλέγουν τα απαραίτητα συστατικά.
3 ΡΑΑΣΚΕΥΘ (δραςτθριότθτα ςε εργαςτιρι 2 ϊρεσ)
ε μικρές ομάδες, οι μαθητές αρχίζουν να φτιάχνουν τις δικές τους σοκολάτες, μία για κάθε
μαθητή. Κάθε ομάδα έχει έναν δάσκαλο (έναν εργάτη του εργαστηρίου) που τον ακολουθεί
στενά.
Γ. υνοπτικό στάδιο:
ΤΛΤΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΗ (δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ 2 ϊρεσ)
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τρεισ μικρότερεσ ομάδεσ για να καλφψουν τουσ πιο κάτω
ςτόχουσ:
• υσκευασία της σοκολάας για το "σχολικό παζαράκι"
• Δημιουργία αφίσας
για την προώθηση της
εκδήλωσης
• Σεκμηρίωση
ολόκληρου του Έργου
(επιλογή φωτογραφιών,
εγγράφων, καλύτερων
συνταγών σοκολάτας για
τη δημιουργία
φωτογραφικού άλμπουμ,
ηλεκτρονικού βιβλίου
συνταγών, βίντεο ......)
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Σο Έργο μπορεί, επίσης, να ολοκληρωθεί με μια αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων ή
ερωτηματολογίων (σε μαθητές, εργαζόμενους από το κατάστημα, αγοραστές αγορών ...).
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πιθανών ερωτήσεων:
• Εξηγήστε τι κάνατε και τον σκοπό της έρευνας
• Είχατε προβλήματα; ε ποιο μέρος του έργου;
• ας άρεσε το μαγείρεμα;
• Είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν σας;
• Πώς θεωρείτε την εμπειρία να συνεργαστείτε με τους δασκάλους του σχολείου;
• Οι μαθητές παράγουν ικανοποιητικά προϊόντα;
• Μπορούν να πωληθούν οι σοκολάτες στο κατάστημά σας;
• ας αρέσει ο τρόπος συσκευασίας της σοκολάτας;
• Σις έχετε δοκιμάσει; Είναι καλες;
• Πώς αξιολογείτε αυτήν σας την πρωτοβουλία;
Ραράρτθμα No. 2
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Δθμιουργικότθτα και δθμιουργία – εκπαιδευτικζσ
επιπτϊςεισ.

Οι μεταβαλλόμενες κοινωνίες και οικονομίες τους, οι νέες προκλήσεις διαφορετικές από τις
προηγούμενες, τις οποίες αντιμετωπίζει ο σημερινός μαθητής και ένας άνθρωπος με πιθανή
επιτυχία σε δύο χρόνια, απαιτούν μια σαφώς νέα προσέγγιση στους στόχους και τους
στόχους της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Κατά τη γνώμη των συντακτών της έκθεσης,
που εκπόνησε ο Jacques Delors για την UNESCO, η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση
για τον 21ο αιώνα, η «εκπαίδευση στην κοινωνία της γνώσης» πρέπει να προετοιμάσει τους
πολίτες για καινοτομία, να τους επιτρέψει να αναπτυχθούν, σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο,
ικανό να λύσει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο, και να εξασφαλίσει σε κάθε μαθητή την
απόκτηση «εξελισσόμενης ικανότητας» - προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η
αυτοπεποίθηση και η ικανότητα να σχεδιάζουμε το δικό μας μέλλον σε περιόδους μεγάλης
αλλαγής, προσθέτονται από τους συγγραφείς στη συλλογή βασικών δεξιοτήτων του
σύγχρονου κόσμου μας, στην οποία όλοι έχουν την δυνατότητα και θα πρέπει να ελέγχουν
τη ζωή τους, όντας είναι ανεξάρτητοι. Η ανάγκη να προωθηθεί το θέμα της δημιουργικής
μάθησης γεννήθηκε από το γεγονός ότι το καθήκον ενός σύγχρονου σχολείου είναι να
εκπαιδεύσει ένα ενεργό, ανεξάρτητο, δημιουργικό, καταρτισμένο άτομο που
μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω. Η διδακτική και εκπαιδευτική
διαδικασία πρέπει να είναι δημιουργική, τόσο στην εργασία των δασκάλων όσο και των
σπουδαστών.
Ο Joy P. Guilford πίστευε ότι η δημιουργικότητα είναι το κλειδί για την εκπαίδευση, που
επιτρέπει, επίσης, την επίλυση των πιο σοβαρών προβλημάτων της ανθρωπότητας και την
ανάπτυξη της γνωστικής ψυχολογίας, σε ιδιαίτερα γνωστικές θεωρίες της νοημοσύνης που
διευκολύνουν την κατανόηση των δημιουργικών πτυχών της ανθρώπινης διάνοιας. Η ουσία
της έννοιας της δημιουργικής δραστηριότητας είναι να εισαγάγει, στο μέτρο του δυνατού,
ατομική, ανεξάρτητη και δημιουργική επίλυση προβλημάτων στη διαδικασία διαμόρφωσης
των βασικών ικανοτήτων των μαθητών, στην λύση της συναισθηματικής δέσμευσης σε
προβλήματα, προσπαθώντας να δώσει τους σωστούς τρόπους αποτελεσματικής μάθησης,
που να ξεπερνούν τις δυσκολίες, και να διευκολύνουν να θυμόμαστε νέα πράγματα. Ο
εξατομικευμένος χαρακτήρας της απόκτησης δεξιοτήτων προκαλεί την πρόοδο των
μαθητών με διαφορετικούς ρυθμούς, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές δυσκολίες και
αποτυχίες στην εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Επομένως, είναι αδύνατο να είναι
εξίσου αποτελεσματικές οι ταυτόχρονα διδασκόμενες δραστηριότητες, που προτείνονται σε
όλους τους μαθητές. Η εξισορρόπηση της άσκησης στο σύνολο όλης της τάξης σπάνια
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά.
Οι μαθητές, ως αντικείμενο στη διαδικασία εκμάθησης, πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο την
πρόοδό τους αλλά και τις αδυναμίες και τις δυσκολίες τους. Μια τέτοια στάση είναι σίγουρα
δυνατή, με τη βοήθεια ενός δασκάλου, που σύμφωνα με τις ατομικές προδιαθέσεις, τις
φιλοδοξίες και τα κίνητρα τους, θα μπορέσουν μαζί να διατυπώσουν το σκοπό και την
κατεύθυνση της δραστηριότητάς τους και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα δράσης καθώς
και αξιολόγησης των δικών τους αποτελεσμάτων στη δουλειά.
Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι οι ενεργές και οι μέθοδοι δεν εμπλέκουν μόνο τους μαθητές
συναισθηματικά, αλλά διεγείρουν το εσωτερικό τους κίνητρο, το ενδιαφέρον τους, και
κυρίως διδάσκουν ανεξάρτητη και δημιουργική σκέψη και δράση. Η δραστηριότητα των
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μαθητών πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον για το υλικό, τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Δεν
μπορείτε να περιμένετε από τους μαθητές να ακούνε και να θυμούνται. Θα πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διδασκαλίας.
Η έναρξη, η κατεύθυνση και η διατήρηση της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας
είναι εγγενή συστατικά των κινήτρων, χωρίς τα οποία τα ταλέντα μας και όλη η σοφία δεν
έχουν σημασία. Σο κίνητρο του μαθητή επηρεάζεται από διάφορες συμπεριφορές του
δασκάλου: τον τρόπο παρουσίασης της γνώσης, την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας, την
ελκυστικότητα των δραστηριοτήτων, η κριτική προς τους φοιτητές, τη συναισθηματική
φύση των δραστηριοτήτων και τις συζητήσεις με τους μαθητές.
ε αυτό το σημείο πρέπει να εξετάσετε ποιες μορφές μπορεί να υιοθετήσει η
δημιουργικότητα των παιδιών, επειδή διαφέρει σημαντικά από τη δημιουργικότητα των
ενηλίκων. Τπάρχουν διάφορες μορφές μιας τέτοιας δραστηριότητας:
• Κίνηση και έκφραση του προσώπου - κάθε είδους χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου,
αυθόρμητες κινήσεις και χορός.
• Λεκτική έκφραση - η συναισθηματική μετάδοση του λογοτεχνικού κειμένου.
• Λεκτική και μουσική έκφραση - αυτοσχεδιασμός τραγουδιών, μελωδιών.
• Μουσική έκφραση - προσποιείται ότι παίζει οποιοδήποτε μουσικό όργανο επιλογής.
καλλιτεχνική έκφραση - αυθόρμητες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μια
ποικιλία υλικών.
• Διαρθρωτική και τεχνική έκφραση - δημιουργία και δημιουργία οποιωνδήποτε χωρικών
μορφών και αναπαραγωγής - ένας συνδυασμός των παραπάνω μορφών δραστηριότητας
όταν παίζετε με άλλα παιδιά.
Η δημιουργικότητα των παιδιών δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση της διδασκαλίας
ενός δασκάλου, αλλά έχει ένα πολύ ευρύτερο και πλουσιότερο πεδίο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μαθημάτων για την ενίσχυση και τόνωση του
ενδιαφέροντος του μαθητή για το θέμα. Ιδιαίτερα δημιουργικό είναι το λεγόμενο θεματικό
παιχνίδι ρόλων. Σα μιμητικά στοιχεία του παιχνιδιού χαρακτηρίζονται από τον δημιουργικό
χαρακτήρα τους, καθώς εξαρτώνται από τη φαντασία του παιδιού και το πεδίο του
παιχνιδιού (Popek, 1985). Ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του
δημιουργικού δυναμικού του παιδιού είναι η διασκέδαση και το παιχνίδι. Δημιουργικές και
κρίσιμες ικανότητες των μαθητών αναπτύσσονται όταν επιλύονται ανοιχτά προβλήματα
που βασίζονται σε ανεξάρτητη και υποκειμενική θεραπεία. Ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο
είναι πρόθυμο να ψάξει ενεργά για γνώση που σχετίζεται με τα προβλήματα που επιλύονται.
Σο κίνητρο για ένα ενεργό και συνεπώς δημιουργικό μάθημα είναι αναμφίβολα το στοιχείο
της καινοτομίας. Οι μαθητές είναι πρόθυμοι να έχουν εκπληκτικές εμπειρίες, δεν
αρέσκονται στην πλήξη. Και εδώ διάφορες μέθοδοι ενεργοποίησης μπορούν να βοηθήσουν.
Η ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές, τους καθιστά ενεργούς και
δημιουργικούς κατά την απόκτηση μιας δεδομένης δεξιότητας, γίνονται ταυτόχρονα
ενεργοί και δημιουργικοί συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έμφαση που
δίνουν οι εκπαιδευτικοί στη δημιουργική δραστηριότητα του μαθητή δεν σχετίζεται μόνο με
τα πολύ καλά ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, αλλά και με την ευκολία αντιμετώπισης σε
διάφορες, συχνά πολύπλοκες, καταστάσεις ζωής στο μέλλον.
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της
γνωστικής δραστηριότητας και της αυτονομίας είναι η παροχή στους μαθητές σχετικών
εκπαιδευτικών καθηκόντων. Σα καθήκοντα είναι παράγοντες που ενεργοποιούν τη
δραστηριότητα και ως εκ τούτου ενθαρρύνουν την ανάπτυξη (J. Bonar). Αποτελούν έναν
από τους βασικούς τρόπους διδακτικής και εκπαιδευτικής επιρροής που επιτρέπουν στους
μαθητές να αλλάξουν σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές πρέπει
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Δθμιουργικι δραςτθριότθτα για τουσ μακθτζσ
Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης είναι ένα από τα πιο αληθινά καθήκοντα της
σύγχρονης εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο θέμα της προετοιμασίας των
νέων, που ζουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο γεμάτο ενοχλητικά προβλήματα. Ένα
από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της προετοιμασίας είναι να παροτρύνουμε τα παιδιά να
σκέφτονται και να δρουν δημιουργικά. Ένα δημιουργικό άτομο μπορεί να δεχτεί
καινοτομίες και αλλαγές, αντιμετωπίζει με τόλμη τα προβλήματα που συναντά στη ζωή,
προσπαθεί για αυτό-εκπλήρωση, είναι ικανό να δημιουργήσει κάτι νέο, πρωτότυπο και
πολύτιμο. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα θέματα δημιουργικότητας που παρατηρούμε
τα τελευταία χρόνια, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η περιβάλλουσα πραγματικότητα
γίνεται πιο πολύπλοκη και μη τυποποιημένη (Turska 1994, σ. 7). Η δημιουργική συμμετοχή
των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διαδικασία απόκτησης, επεξεργασίας και
δημιουργίας νέων γνώσεων είναι η καλύτερη αναπτυξιακή στρατηγική. ήμερα είναι εύκολο
να προβλεφθεί ότι η ανάπτυξη διαφόρων επιστημονικών πεδίων σηματοδοτεί μια
περαιτέρω, ταχεία αύξηση της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μαθαίνουμε
αποτελεσματικά και καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Σο αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας δεν θα πρέπει να είναι τόσο η ποσότητα της γνώσης που αποκτάται, αλλά η
ικανότητά της να αποκτηθεί ανεξάρτητα και ενεργά, καθώς και η δυνατότητα
δημιουργικής χρήσης της για τη δημιουργία νέων ποιοτήτων. Έτσι, σήμερα, το σχολείο
πρέπει να αναπτύξει τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών, την ικανότητα ανάλυσης και
σύνθεσης, να εκτιμήσει, να συγκλίνει και να αποκλίνει, να επιτρέψει τη δημιουργική σκέψη
στην ενήλικη ζωή.
Η δημιουργικότητα είναι ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της σύγχρονης και της
μελλοντικής ανθρώπινης ζωής. Η δημιουργικότητα και η δημιουργική επίλυση προβλημάτων
είναι σύνθετες έννοιες. Δεν υπάρχει ενιαία θεωρία στον τομέα αυτό, έτσι οι πληροφορίες
για αυτές τις διαδικασίες μπορούν να βρεθούν σε διαφορετικούς κλάδους της γνώσης. Η
δημιουργικότητα σχετίζεται με την αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη. Ο Guilford (1967)
υποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα συνδέεται με τη διαδικασία της αποκλίνουσας σκέψης, η
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να αναπτύξουν προσανατολισμό σταδιοδρομίας, να έχουν την ετοιμότητα να εκτελούν
καθήκοντα ανεξάρτητα από το αν είναι ελκυστικά ή αν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους,
έτσι πρέπει να μάθουν να διαχωρίζουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους από αυτό
που πραγματικά πρέπει να κάνουν (Bonar 2008).
Έτσι, το ερώτημα είναι πώς να διαχειριστεί και να οργανώσει τη διαδικασία διδασκαλίας και
εκμάθησης στο σχολείο, έτσι ώστε να γίνει ένα γνωστικό ενεργό εκπαιδευτικό περιβάλλον
ευνοϊκό για την εκπαίδευση, επιτρέποντας στους μαθητές να αναζητήσουν, να μελετήσουν
και να εξερευνήσουν. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι απλή και ξεκάθαρη. Είναι
βέβαιο ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ήδη υπάρχουσες
γνώσεις και προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις των φοιτητών. Είναι σημαντικό για κάθε
μαθητή να είναι σε θέση να εκφράσει αυτό που ήδη γνωρίζει, τι σκέφτεται, τι αισθάνεται, τι
πιστεύει ότι είναι σωστό σε σχέση με το έργο του. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε
εκπαιδευτικές καταστάσεις που θα συμβάλλουν στην εκδήλωση ανεξάρτητης σκέψης και
δράσης. Μην χάσετε την ευκαιρία να υποστηρίξετε και να εμπνεύσετε τη δημιουργική
σκέψη των μαθητών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να το κάνουν. Η ενεργητική
μάθηση βασίζεται στην τόνωση της πρωτοβουλίας των μαθητών στη σκέψη και την
αποδοχή της αυτονομίας τους, ενθαρρύνοντας την αυτο-διατύπωση της υπόθεσης και τον
σχεδιασμό δραστηριοτήτων επαλήθευσης. Ο δάσκαλος παύει να αποτελεί πηγή της γνώσης
και γίνεται ενεργός δύναμη των δημιουργικών εργασιών και ο διοργανωτής της μαθησιακής
διαδικασίας.
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οποία είναι το αντίθετο της συγκλίνουσας σκέψης. Η αποκλίνουσα σκέψη είναι η εξεύρεση
λύσης σε ένα πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχει ενιαία λύση. ε διαφορετικές διαδικασίες,
η δημιουργία εναλλακτικών λύσεων απαιτεί αναζήτηση πολλών συνδυασμών στοιχείων που
μπορούν να δώσουν πιθανές λύσεις. Η διάχυτη αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στο
πρόβλημα χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα της σκέψης και την πρωτοτυπία των ιδεών,
χωρίς αυστηρή τήρηση των καθορισμένων βημάτων και κριτηρίων για να βρεθεί η μόνη
σωστή λύση. Αυτή η τελευταία προσέγγιση - η μόνη σωστή λύση - είναι χαρακτηριστική για
τον συγκλίνοντα τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, ο Guilford βλέπει τη δυνατότητα
σύνδεσης αυτών των δύο τρόπων - καθώς η αποκλίνουσα προσέγγιση μπορεί να
εφαρμοστεί στην αναζήτηση μιας συγκλίνουσας λύσης. τη σύγχρονη εκπαίδευση, είναι
απαραίτητο να βρεθεί η διαδικασία μάθησης πάνω στις αρχές που επιτρέπουν τη
φαντασία, την αποκλίνουσα σκέψη και τη διαίσθηση του μαθητή, περιορίζοντας παράλληλα
τη χρήση των μεθόδων που προσδίδουν έτοιμες γνώσεις και γνωστές δραστηριότητες.
Η δημιουργική στάση είναι η συγκεκριμένη στάση του σπουδαστή στην αυτό-ανακάλυψη
του κόσμου, τη συσσώρευση διαφορετικών εμπειριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και,
συνεπώς, την μετατροπή της υπάρχουσας πραγματικότητας. Η δημιουργικότητα δεν
παραμένει αποκλειστικά στον τομέα των καλλιτεχνών και των επιστημόνων - γίνεται το πιο
επιθυμητό στοιχείο της αυτογνωσίας του μαθητή. Δημιουργικότητα είναι αυτό που κάνουμε
με τις δεξιότητές μας. λοι μπορούν να είναι δημιουργικοί με την έννοια της ικανότητας
που διαθέτουν ή μπορούν να διαμορφώσουν (Perkins, 1999). ύμφωνα με τον E. Nęcka, «η
δημιουργικότητα συνήθως εκδηλώνεται σε κάποια μορφή παρατηρητικής συμπεριφοράς, η
οποία συνίσταται στην παραγωγή νέων και πολύτιμων προϊόντων, μερικές φορές το προϊόν
μπορεί να είναι η ίδια η συμπεριφορά (π.χ. στη χορογραφία)» (Nęcka, 2000). "Η
δημιουργικότητα είναι όλες οι ψυχικές διεργασίες που οδηγούν σε αλλαγές στις απόψεις, τις
εκτιμήσεις, τις καθιερωμένες μορφές σκέψης, τα συναισθήματα κ.λπ., αν δημιουργήσουν
μια νέα ποιότητα της προσωπικότητας, πραγματοποιώντας το πρόγραμμα του
υποκειμένου" (Jankowski , 1988).
Η ικανότητα της δημιουργικής σκέψης δεν σχετίζεται με το επίπεδο της νοημοσύνης. Οι
άνθρωποι που σκέφτονται δημιουργικά, έχουν πολλές ιδέες, ανακαλύπτουν πιο καινοτόμες
λύσεις, σε αντίθεση με ταλαντούχους ανθρώπους που δεν εκπροσωπούν τις δημιουργικές
τους ικανότητες. Σο χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημιουργικής σκέψης είναι η ικανότητα
να καταρτίζονται θέματα που διαφέρουν μεταξύ τους - η ευκολία να βλέπει κανείς αυτό
που είναι απαρατήρητο για τους άλλους. Οι περισσότεροι μαθητές, έχοντας αντιμετωπίσει
ένα πρόβλημα επίλυσης, μπορούν να δώσουν μια συγκλίνουσα ανταπόκριση. Είναι
χαρακτηριστικό να σκέφτονται με αναπαραγωγικό τρόπο. ε προβληματικές καταστάσεις
χρησιμοποιούμε προηγούμενες εμπειρίες και επιλέγουμε αυτή τη μέθοδο προσέγγισης σε
ένα πρόβλημα που έχει αναπτυχθεί πριν. Η εμπειρία δείχνει, ωστόσο, ότι η αποτελεσματική
δημιουργική σκέψη είναι παραγωγική, όχι αναπαραγωγική. ταν ένα παραγωγικό πρόσωπο
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, το προσεγγίζει από διαφορετικές απόψεις και αναζητά
πολλούς διαφορετικούς τρόπους επίλυσης. Δημιουργούν πολλές ιδέες για λύσεις, μερικές
από τις οποίες είναι εντελώς ασυνήθιστες, συχνά μοναδικές. Ο στόχος της παραγωγικής
σκέψης είναι η επιθυμία να ανακαλυφθούν διαφορετικές οπτικές γωνίες, ακόμη και όταν
ένα από αυτά φαίνεται να οδηγεί σε μια λύση. Αντίθετα, η αναπαραγωγική σκέψη, συνήθως
σημαίνει ότι η σκέψη είναι πολύ άκαμπτη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία
επίλυσης ενός προβλήματος που μόνο επιφανειακά μοιάζει με προηγούμενες εμπειρίες. Η
αναπαραγωγική σκέψη οδηγεί σε λύσεις που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν αντί για
αρχικές λύσεις.
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Η παρουσία ενός τέτοιου διατυπωμένου στόχου δεν εγγυάται μια παιδαγωγική επιτυχία και
δεν συνεπάγεται ποιοτική αλλαγή. Καθώς μαθαίνουμε από τη βιβλιογραφία του θέματος,
τα σχολεία είναι σχετικά δεκτικά στο νέο διδακτικό περιεχόμενο, αλλά λιγότερο
αποτελεσματικά στη δημιουργία και υιοθέτηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας
(μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης, διδακτικά όργανα κλπ.). Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδόν
καθολικός ενθουσιασμός των εκπαιδευτικών που συνοδεύει την αποδοχή ενός τέτοιου
στόχου φαίνεται να είναι προφανής - δεν ακολουθεί την κατανόηση της έννοιας και
συνεπώς δεν ακολουθείται από καμία αλλαγή στο τρόπο εργασίας. Η παροχή του
κατάλληλου κλίματος από τον δάσκαλο, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της φαντασίας του
παιδιού, το ενθαρρύνει να κάνει πρωτότυπες ερωτήσεις, να λύσει δημιουργικά τα
προβλήματα, να αποκτήσει διαφορετική σκέψη και του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει
δημιουργικότητα τις προσωπικές δεξιότητές του με ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.
Οι αρχές που απορρέουν από τη θεωρία της δημιουργικής δραστηριότητας των μαθητών
και των εκπαιδευτικών και το αξίωμα της «εξάπλωσης» των ασυνήθιστων πνευματικών

"Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα νέων και εφήβων" | 2017

Προς το παρόν, απορρίπτεται η κύρια ιδέα του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος
που στοχεύει στην αύξηση του λεγόμενου «φωτισμένου» προσώπου. Έρχεται σε αντίθεση με
ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό μοντέλο - αυτό που ο στόχος είναι το "καινοτόμο" πρόσωπο.
Ο σκοπός της διδασκαλίας είναι να εκπαιδεύσει ένα άτομο που δεν επικεντρώνεται στην
παραλαβή και την αναπαραγωγή των πληροφοριών που λαμβάνει, αλλά αντίθετα, ένα
υπερβατικό άτομο που μαθαίνει, όχι τόσο από το δεδομένο μοτίβο, αλλά και από τη δική
του εμπειρία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένας περίεργος άνθρωπος της ζωής
και του κόσμου – όπως, οι μαθητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - στερείται πάθους για την έρευνα. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε
αυτόν την ώρα που παίζει. Σο να τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη δική τους
πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, ακόμη και τη λήψη ρίσκου φαίνεται να είναι πολύ
επωφελής. Ο κόσμος που περιβάλλει τον μαθητή δεν είναι, αντίθετα με τις υποθέσεις της
παραδοσιακά κατανοητής παιδαγωγικής, ένας κόσμος που χαρακτηρίζεται από απόλυτη
σταθερότητα. Μια τέτοια προοπτική στην παιδαγωγική δεν αρκεί πλέον - δεν
ανταποκρίνεται στις ατομικές φιλοδοξίες του μαθητή, στις κοινωνικές προσδοκίες ή στις
απαιτήσεις του πολιτισμού. την παιδαγωγική θεωρία και τις αποδεκτές διατριβές
(σύμφωνα με την έννοια του J. Kozielecki):
- ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διαμορφώσει τη στάση του
εκπαιδευόμενου ως μια επίμονη τάση να ψάχνει για προβλήματα και να τα ξεπεράσει με
αυτονομία.
- στην εκπαίδευση ενός καινοτόμου, δημιουργικού ατόμου, ένα σημαντικό μέρος
καταλαμβάνεται από την προσωπική εμπειρία του μαθητή και την άμεση επαφή του με την
πραγματικότητα που μελετάται.
- τη δομή της γνώσης που λαμβάνει ο μαθητής αλλάζει. Η σειρά της δεν επιβάλλεται
εντελώς από εξωτερικούς παράγοντες. Αντίθετα, ο μαθητής συμμετέχει στην επεξεργασία,
την οργάνωση και την ανασυγκρότησή της.
- ο μαθητής δεν είναι παθητικός παραλήπτης πληροφοριών - αντιθέτως, γίνεται ο ηθοποιός
του ρόλου: ξεκινά τη δράση, εκδηλώνει επινοητικότητα, κάνει επιλογές, δέχεται ευθύνη,
- ο λεγόμενος μελλοντικός προσανατολισμός αποκτά σημασία, είναι αδιαχώριστος από την
ικανότητα εναλλακτικής σκέψης για τον κόσμο, για το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Είναι
απαραίτητο να διατυπώσουμε τα καθήκοντα και το περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε η
κάθε υπόθεση - η ανάπτυξη δημιουργικών συμπεριφορών (μαζί με ορισμένους άλλους
τελικούς στόχους) – να μην παραμείνει ένα απλό "νεκρό" σλόγκαν, που θα οδηγήσει σε μια
δασκαλοκεντρική προσέγγιση της παιδαγωγικής πρακτικής.
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διεργασιών (σύμφωνα με την έννοια του W. Dobrołowicz, 1995) είναι συγκεκριμένες: - η
αρχή της υποκειμενικότητας - η αρχή της αισιοδοξίας - η αρχή της εκτίμησης της
φαντασίας - αρχή της αποκλίνουσας προσέγγισης των προβλημάτων - αρχή της εκτίμησης
της εφευρετικότητας και της πρωτοτυπίας - αρχή της εκτίμησης της διαίσθησης και της
εικασίας - αρχή της επώασης. Οι περιγραφές της συγκεκριμένης εμπειρίας των ερευνητών
που ασχολούνται με το θέμα της δημιουργικότητας όταν αντιμετωπίζουν τη σχολική
πρακτική, αποκαλύπτουν τις κύριες αιτίες για την καταστροφή ενός δημιουργικού κλίματος
από τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρουν αρνητικές ενισχύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά
στην σχολική πρακτική: λανθασμένες και χωρίς φαντασία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
συνδέουν τη δημιουργικότητα με θεωρίες που δεν έχουν πολλά κοινά με τη λογική σκέψη.
Ως εκ τούτου, υπάρχει μια απροθυμία να συμπεριληφθεί αυτό στη σχολική εκπαίδευση,
ειδικά σε τομείς όπως ως μαθηματική εκπαίδευση ή φυσικές και τεχνικές ικανότητες,
σχετικές ικανότητες στην επιχειρηματικότητα, τις δραστηριότητες που θεωρούνται ως μη
ρεαλιστικές. την πραγματικότητα, η δημιουργικότητα δεν έχει "το κεφάλι στα σύννεφα",
αλλά ένα σημαντικό προσωπικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει τη διέλευση των διανοητικών
φραγμών, την προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος αντισυνταγματικά και την
απόρριψη των στερεοτύπων.
Η δημιουργική συμπεριφορά είναι η μοναδική στάση του μαθητή στην αυτό-ανακάλυψη του
κόσμου, τη συσσώρευση διαφορετικών εμπειριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και, κατά
συνέπεια, τη μετατροπή της γύρω πραγματικότητας. Είναι στην πραγματικότητα ένας
τρόπος ζωής που υποθέτει ότι είναι η καλύτερη πηγή της γνώσης είναι η αναζήτηση. Μια
τέτοια στάση εκφράζεται στην ανάγκη της γνώσης, της εμπειρίας και της συνειδητής
επεξεργασίας της πραγματικότητας και του εαυτού. υνοδεύεται από χαρακτηριστικά που
είναι επιθυμητά για να είναι δημιουργικά, όπως: δραστηριότητα, ζωτικότητα, ευελιξία,
πρωτοτυπία, συνέπεια, θάρρος, ανεξαρτησία, αυθορμητισμός, εκφραστικότητα, διαφάνεια,
επιμονή, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα, υψηλός αυτοσεβασμός και πνευματική ικανότητα:
ευαισθησία - ικανότητα απομνημόνευσης, ικανότητα παραγωγής και επεξεργασίας
πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει χάρη στην ενσωμάτωση της φαντασίας (στη διαδικασία
μάθησης), της διαίσθησης και της αποκλίνουσας σκέψης σε δράση. υνοψίζοντας στην
εκπαίδευση, η χρήση της τάσης των δημιουργικών μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις
συγκεκριμένες στάσεις και την ετοιμότητα των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην
επίλυση προβλημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη τους. Έτσι, η
δημιουργικότητα δεν παραμένει μόνο στον τομέα των καλλιτεχνών και των επιστημόνων,
αλλά, αντιθέτως, γίνεται το πιο επιθυμητό στοιχείο της αυτοσυνείδησης του μαθητή. Η ίδια
η δημιουργική διαδικασία, αλλά και το προϊόν της δημιουργικής σκέψης, δεν πρέπει να
θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως επικίνδυνη, από την άποψη της πνευματικής
ανάπτυξης του μαθητή, αλλά αντιθέτως, ως τα πλέον επιθυμητά στοιχεία της
αυτοσυνείδησης του ατόμου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως στην
εκπαίδευση, και πρέπει να ασκούνται δημιουργικές δεξιότητες και ικανότητες.
Μεκοδολογία και ανάπτυξθ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων
Η υιοθέτηση της θεωρίας ότι η ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί βασική αξία στην
εκπαίδευση, αναθέτει στον εκπαιδευτή το κύριο καθήκον να υποστηρίξει την ανάπτυξή
τους. Τποστηρίζοντας τον μαθητή οι στάσεις του διαμορφώνονται όχι μόνο προς τη
δημιουργικότητα αλλά προς τον κόσμο και τον εαυτό του, και παρέχοντας σε αυτόν τα
ερεθίσματα που ευνοούν την ωρίμανσή του, αποσκοπούμε στο ρόλο της σύγχρονης
εκπαίδευσης. Φρειαζόμαστε εκπαίδευση που, παράλληλα με τον στόχο της καθολικής και
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Μια τέτοια προσέγγιση στην εκπαίδευση συνεπάγεται μια νέα κατανόηση του ρόλου του
εκπαιδευτικού, κάτι διαφορετικό από αυτό που υιοθετείται από την παραδοσιακή
παιδαγωγική. Αποχωρεί από το ρόλο του καθηγητή, αναλαμβάνοντας έναν άλλο ρόλο - ένα
είδος «κηδεμόνα της δημιουργικής δημιουργίας του μαθητή» στη διαδικασία διαμόρφωσης
της συνειδητής, δημιουργικής στάσης του. Αυτό είναι δυνατό όταν λαμβάνεται υπόψη η
αρχή του σεβασμού της υποκειμενικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν ο μαθητής
γίνεται ο δράστης, όχι μόνο ο παραλήπτης, ξεκινάει διάφορες αυτόνομες ενέργειες, έχει την
ικανότητα να κάνει επιλογές, ξέρει και καθορίζει την πιθανότητα και την αξία των
συνεπειών της επιλεγμένης δράσης, αναλαμβάνει την ευθύνη για επικίνδυνες λύσεις και
πράξεις, και για τις δικές του αποτυχίες. Σο να είσαι «κηδεμόνας της δημιουργικής
ανάπτυξης» δεν είναι ένα εύκολο έργο, ειδικά για έναν καθηγητή συνηθισμένο σε
καθορισμένα σχήματα, ένα εκπαιδευτικό με την παραδοσιακή έννοια, ο οποίος γνωρίζει τις
σωστές λύσεις, τις σωστές απαντήσεις. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός αναμένει λύσεις και
απαντήσεις που αντανακλούν το περιεχόμενο που μοιράζεται με τους μαθητές, δίνοντάς
τους γνώση, πρότυπα και μεθόδους. Εν τω μεταξύ, η στάση αυτού του εκπαιδευτικού
περιορίζει την αυτονομία των μαθητών, οδηγώντας στην πεποίθηση ότι η γνώση είναι ένα
σύνολο απαντήσεων που πρέπει να θυμούνται και όχι να αναζητούν, να ανακαλύπτουν και
να δημιουργούν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να εγκαταλείψει το μοντέλο
που βασίζεται σε δευτερεύουσες σχέσεις και στην αλληλεπίδραση: ενήλικας - παιδί.
Έτσι, μόνο η σχέση ισοδυναμίας ή αυτονομίας καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός χώρου
και προϋποθέσεων για ανεξάρτητη, δημιουργική δημιουργία του κόσμου και των ίδιων των
μαθητών, με βαθιά εμπειρία και γνώση - μέσω της προσωπικής συμμετοχής τους στη
δημιουργική διαδικασία. Οι έννοιες της δημιουργικότητας και της δημιουργικής
συμπεριφοράς δεν γίνονται πάντα κατανοητές από τους εκπαιδευτικούς (η δημιουργική
δραστηριότητα συνδέεται με τη φαντασία), επομένως σπάνια (ή ποτέ) περιλαμβάνονται σε
τομείς όπως η εκπαίδευση, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η τεχνική εκπαίδευση.
Θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων «σοβαρών» μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, οι
στόχοι που κυριαρχούν είναι του τύπου «ο μαθητής γνωρίζει», «ο μαθητής μπορεί» θα πρέπει
να κυβερνήσει, ενώ η δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
καλλιτεχνική εκπαίδευση - στο πλαίσιο της μουσικής και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ή
κατά τη διάρκεια εξωσχολικές τάξεις, π.χ. λέσχη θεάτρου. Ωστόσο, η διαδικασία
δημιουργίας από τους μαθητές μιας εικόνας του κόσμου και του εαυτού τους
συλλαμβάνεται σήμερα από την άποψη της περισσότερο ή λιγότερο συνειδητής μάθησης.
Επομένως, δεν υπάρχει ορθολογική δικαιολογία για την αποφυγή της δημιουργικότητας σε
περιοχές που θεωρούνται πιο σοβαρές. Αντίθετα, ακριβώς μέσω του δημιουργικού
παιδαγωγικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των μαθηματικών, των
φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, παρέχουμε στους μαθητές κατάλληλες
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κοινής ανάπτυξης, προωθεί δράσεις που λαμβάνουν υπόψη την ατομική ανάπτυξη. Η
ατομικότητα του μαθητή πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την ανάπτυξη της
δημιουργικότητάς του, εξασφαλίζοντας τη μοναδική προσωπικότητα, την πρωτοτυπία της
συμπεριφοράς και της γενικής του στάσης. Αναγνωρίζοντας ότι η ατομική δραστηριότητα
είναι ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς παράγοντες, ο οποίος είναι εγγενώς
δημιουργικός (είναι δύσκολο να δούμε δραστηριότητα στο παραδοσιακό μοντέλο της
εκπαίδευσης - τα χέρια που έθεσαν οι μαθητές ως απάντηση στις ερωτήσεις του δασκάλου
για το μάθημα ή "η γνώση δεν αποτελεί απόδειξη της δραστηριότητας" ο δάσκαλος θα
πρέπει να απέχει από τη διδασκαλία με βάση τις οδηγίες, δίνοντας στους μαθητές
συγκεκριμένα καθήκοντα και απαιτώντας από αυτούς να εκτελέσουν με συγκεκριμένο
ρυθμό και σε συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι, θα καταφέρει να πάρει μόνο καθολικές αλλαγές
στην ανάπτυξη παιδιών, οι οποίοι θα μοιάζουν ο ένας τον άλλον.
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συναισθηματικές αναπτυξιακές συνθήκες. ε μια τέτοια περίπτωση, ο μαθητής ανακαλύπτει
ότι δεν υπόκειται σε κριτική επειδή υπάρχουν πολλές πιθανές λύσεις στο συγκεκριμένο έργο,
και μπορεί να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε λύση προς αναζήτηση απαντήσεων που να του
δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την αναπαραγωγή τις γνώσεις του καθηγητή.
Ένας δημιουργικός εκπαιδευτικός είναι η κινητήρια δύναμη της πνευματικής και
προσωπικής ανάπτυξης ενός μαθητή. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα καθήκοντα, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει καλά τους μαθητές του, τις ικανότητές και τις μορφές
μάθησης τους, να προσπαθήσει να καταλάβει το στυλ σκέψης τους και όχι να το
αμφισβητήσει - «Ο δάσκαλος ρώτησε τους μαθητές ... τι χρώμα έχουν τα μήλα; Σα παιδιά
απάντησαν τα μήλα είναι κόκκινα, κάποια είναι πράσινα, αλλά ένα από τα παιδιά σήκωσε
το χέρι του, λέγοντας ότι τα μήλα είναι άσπρα. Ο δάσκαλος απάντησε υπομονετικά ότι τα
μήλα μπορεί να είναι κόκκινα ή πράσινα, μερικές φορές κίτρινα, αλλά σίγουρα όχι άσπρα.
Αλλά το παιδί επέμεινε στην απάντησή του και είπε: Και τι γίνεται με το μέσα ...;
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι αξίζει να εμβαθύνουμε στη φύση του προβλήματος για να
επαληθεύσουμε τη δική μας άποψη, να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με δημιουργικό τρόπο.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικό στυλ εργασίας και οι μαθητές έχουν διαφορετικό στυλ
μάθησης.
Θ κοινωνικι πλευρά τθσ μάκθςθσ
Η δημιουργικότητα είναι ένα φαινόμενο σχέσης και συγκυρίας - τόσο η ευκαιρία να
διαμορφωθεί όσο και η επακόλουθη εκδήλωση της σε δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις,
συμβαίνουν μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλους ανθρώπους και μέσω ενός πλαισίου δράσης.
Προκειμένου οι δημιουργικές συμπεριφορές να είναι πιο ορατές, να παράγουν καινοτομίες
και να ενισχύουν μια διαρκή ικανότητα δημιουργικότητας, χρειάζονται συνθήκες για την
ενθάρρυνση μιας τέτοιας σκέψης και δράσης - ένα «κλίμα δημιουργικότητας», χωρίς το
οποίο δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ότι καινοτόμες ενέργειες θα εμφανιστούν ή και θα
διαρκέσουν. Η ατμόσφαιρα στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία
για τη δημιουργικότητα.
το οικογενειακό περιβάλλον, οι παράγοντες που διευκολύνουν τη δημιουργικότητα είναι
μια ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας: αφενός, η συνειδητοποίηση ότι οι γονείς
βρίσκονται κοντά, η ζεστή ατμόσφαιρα και η τόνωση της περιέργειας του παιδιού,
αφετέρου, δείχνοντας σεβασμό και εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού
δημιουργώντας τον ευρύτερο δυνατό χώρο για την ανάπτυξή τους.
Οι βασικοί παράγοντες που ευνοούν το κλίμα δημιουργικότητας στο σχολικό περιβάλλον
είναι συγκεκριμένοι: οι θετικές σχέσεις στην ομότιμη ομάδα, οι μορφές ηγεσίας στην ομάδα
που προσανατολίζονται στη δημιουργικότητα και την καινοτομία - μια ιδιαίτερα σημαντική
μεταβλητή στην ομάδα, και στην τάξη των σχολείων. Η διαφάνεια του περιβάλλοντος και
του εκπαιδευτικού σε μη συμβατικές συμπεριφορές και ένα ευρύ φάσμα δυνατών τρόπων
έκφρασης της δημιουργικότητας. Η ανοχή στο ρίσκο και το δικαίωμα του μαθητή να κάνει
λάθη, αλλά και η συνεχής πνευματική διέγερση και εμφάνιση νέων προκλήσεων.
Αναφερόμενοι σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις και ερευνητικές μελέτες στον τομέα της
παιδαγωγικής της δημιουργικότητας, μπορούμε να διαμορφώσουμε ιδέες, η υλοποίηση των
οποίων θα αυξήσει τις πιθανές δημιουργικές ικανότητες των μαθητών:
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Μια καλή ιδέα για να αυξηθεί το δυναμικό των μαθητών για δημιουργική σκέψη είναι η
ικανότητα του εκπαιδευτικού να εμπνεύσει τέτοιες καταστάσεις, η οργάνωση των οποίων
να απαιτεί συνεργασία σε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα.
λοι ζούμε στον κόσμο της έκρηξης της γνώσης, της ταχείας αλλαγής και της αβεβαιότητας
σήμερα. Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι παίρνουν μια
αίσθηση ασφάλειας είναι να αναπτύξουν την αίσθηση της κοινότητας και το ότι ανήκουν σε
μια κοινή ομάδα. Ο Jerome Bruner's στο «Towards a Theory of Instruction» (1966)
αναφέρεται στην κοινωνική πλευρά της μάθησης. Ο συγγραφέας περιγράφει την «βαθιά
ανθρώπινη ανάγκη να αλληλεπιδράσει με τους άλλους και να επιδιώξει κοινούς στόχους»,
αποκαλώντας την «αρχή της αμοιβαιότητας». Ο Bruner υποστηρίζει ότι η αλληλεξάρτηση
αποτελεί πηγή κινήτρων που κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να αξιοποιήσει για να τονώσει τη
μάθηση.
Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα ενός ανθρώπινου να παράγει νέα και πρωτότυπα
πράγματα, τόσο με αντικειμενική όσο και με υποκειμενική έννοια. Η δημιουργικότητα είναι
απαραίτητη σήμερα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, τόσο στη διαχείριση της ίδιας
της εκπαίδευσης, όσο και στην οργάνωση της και στις σχέσεις των εκπαιδευτικών φορέων,
στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης - αναφέρει η έκθεση του PISA. . τη
βιβλιογραφία του θέματος, αυτό το πρόβλημα έχει εμφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Οι
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1. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Βασική προϋπόθεση για την ανάδυση της
δημιουργικότητας είναι η πεποίθηση του δικού μας δημιουργικού δυναμικού, η έλλειψη
φόβου για δράση, το θάρρος της αξιοποίησης διάφορων λύσεων, η ανάληψη κινδύνου, η
επιμονή και η ευελιξία στη δημιουργία.
2. Ενισχύστε την αναγνώριση δημιουργικών ικανοτήτων. Οι μαθητές διαφέρουν στο
δυναμικό τους και στο πεδίο στο οποίο μπορούν να αναπτύξουν δημιουργικές
δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τους βοηθήσει να εντοπίσουν αυτό το πεδίο και
να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους.
3. Τποστήριξη της δημιουργικότητας των μαθητών. Η δημιουργικότητα έχει την προέλευσή
της σε πολλές συνήθεις ικανότητες και δεξιότητες, όχι σε ένα απομονωμένο ταλέντο. Ως εκ
τούτου, είναι χρήσιμο να τονωθεί και να προωθηθεί η απλή δεξιότητα, η ευαισθησία και η
αποτελεσματικότητα, και να προκληθεί η περιέργεια. Είναι χρήσιμο να μάθεις πράγματα
μέσω της μίμησης και οι στόχοι ενός εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι οι εξής:
1. Να επιτρέπουν την πειραματική δραστηριότητα του μαθητή, αλλά πάντοτε να εξηγούν
τον σκοπό της δραστηριότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να επιτρέπουν στους
μαθητές να κάνουν λάθη χωρίς την απειλή τιμωριών.
2. Να ενθαρρύνουν ένα ελεύθερο παιχνίδι με ιδέες, να επισημαίνουν μια ποικιλία λύσεων ή
νέων χρήσεων για ένα συγκεκριμένο εργαλείο, και ταυτόχρονα μια κριτική αξιολόγηση της
αξίας αυτών των ιδεών.
3. Να δημιουργούν ένα χώρο ελεύθερο από άμεση κριτική - τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο
και από άλλους μαθητές - προωθώντας ερωτήσεις, περιέργεια και φαντασία.
4. Να διδάσκουν την κατανόηση της χρονικής διάστασης της επίλυσης των προβλημάτων,
τη σημασία των επιμέρους φάσεων της δημιουργικής διαδικασίας και τη γνώση του τρόπου
επίλυσης των προβλημάτων που απαιτούν μακροπρόθεσμη δράση.
5. Να δείχνουν την ποικιλία των πλαισίων στα οποία εμφανίζονται οι δημιουργικές ιδέες, ο
ρόλος της διαίσθησης, η δημιουργική φύση των ασυνείδητων διαδικασιών σκέψης και η
ελεύθερη σκέψη.
6. Να δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την ικανότητα να λειτουργεί η
ομαδικότητα στην εργασία, η συνεργασία μαζί με άλλους ως δεξιότητα, έτσι ώστε οι κοινοί
στόχοι να μπορούν να επιτευχθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.
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Feldhusen και Treffinger στη δεκαετία του '80 διατύπωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τη δημιουργική σκέψη στην τάξη. Είναι ως
εξής:
1. υποστήριξη των ασυνήθιστων ιδεών των μαθητών,
2. χρησιμοποιώντας τη αποτυχία ως θετική αξία,
3. ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και ιδεών των μαθητών,
4. αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη σκέψη και την ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών,
5. δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής,
6. συνειδητοποίηση πολλών διαφορετικών πτυχών της δημιουργικότητας,
7. ποικίλες σχολικές δραστηριότητες,
8. ακούγοντας τους μαθητές και ταυτίζοντας μαζί τους,
9. να εκπαιδεύσει τον σπουδαστή για ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων να κάνει επιλογές,
10. δημιουργία διδακτικών καταστάσεων, που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν
στη δραστηριότητα.
Η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη δημιουργικότητα σε ολόκληρη τη διαδικασία της
εκπαίδευσης αναφέρεται, επίσης, σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων:
E. Faure Learning To Be, Έκθεση της Λέσχης της Ρώμης Μάθετε - Φωρίς ύνορα, Έκθεση
εμπειρογνωμόνων της BIE «Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι ανατροφής»,
UNESCO Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα «Μάθηση: ο
εσωτερικός θησαυρός». Σα πιο πάνω τονίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ενός
δημιουργικού ατόμου, αφού ο δημιουργός γίνεται σήμερα ένα πρότυπο στην εκπαίδευση σε
πολλές ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Οι Αμερικανοί ψυχολόγοι δημιουργικότητας Sternberg και Williams το 1996 διατύπωσαν
25 στρατηγικές για τη διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης που καλύπτουν μια σειρά
δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού μαθητή. Αξίζει να αναφέρουμε, πως
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του διδακτικού έργου κάθε εκπαιδευτικού. Αυτές
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τη μοντελοποίηση της δημιουργικότητας και την οικοδόμηση
της δικής της αποτελεσματικότητας.
Οι βαςικζσ τεχνικζσ για ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ είναι:
• η αμφισβήτηση των δεδομένων,
• ο καθορισμός και ο επαναπροσδιορισμός των προβλημάτων,
• η ενθάρρυνση νέων ιδεών,
• η αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών,
• δίνοντας χρόνο για δημιουργική σκέψη,
• η διδασκαλία και αξιολόγηση της δημιουργικότητας,
• η επιβράβευση των δημιουργικών ιδεών και των δημιουργικών δράσεων,
• η ενθάρρυνση λογικού ρίσκου,
• η ελαστικότητα με την έννοια της ασάφειας,
• επιτρέποντας σφάλματα και λάθη,
• αναγνωρίζοντας και ξεπερνώντας τα εμπόδια.
Μια σημαντική ομάδα δεξιοτήτων όσο αφορά τους μαθητές είναι εκείνη που ασχολείται με
τη διδασκαλία της ευθύνης για τον εαυτό τους, την προώθηση του αυτοέλεγχου και της
υπομονής, την ενθάρρυνση της δημιουργικής συνεργασίας και την ανεύρεση και άλλων
απόψεων. Η δημιουργικότητα υπογραμμίζεται, επίσης, από την άποψη της
«περιβαλλοντικής εξερεύνησης», δηλαδή της αναγνώρισης του περιβάλλοντος, του
ενθουσιασμού και της αναζήτησης διεγέρσεως στο περιβάλλον. Οι προαναφερόμενες
στρατηγικές δημιουργικής σκέψης και διδασκαλίας θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για το
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Η δημιουργικότητα, σύμφωνα με τον Ken Robinson, «δεν είναι μια ξεχωριστή ικανότητα
που κάποιοι έχουν, και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι συνάρτηση της νοημοσύνης και παίρνει
πολλές μορφές, βασίζεται σε πολλές διαφορετικές ικανότητες και όλοι έχουμε διαφορετικές
δημιουργικές δυνατότητες, σε οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει
ενεργά η ανθρώπινη νοημοσύνη». Ο Ken Robinson είναι πεπεισμένος ότι «οι δημιουργικές
συνέργιες έχουν επανειλημμένα οδηγήσει στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων,
στους επαναστατικούς τρόπους να σκεφτόμαστε και να προσεγγίζουμε τις συγκρούσεις της
καθημερινής μας ανθρώπινης ζωής, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή» (Robinson, 2010). Η
δημιουργικότητα των μαθητών αλλά και η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών είναι
δυνατή μόνο σε ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες. Δεν είναι αρκετό για τους δασκάλους να
έχουν θεωρητικές γνώσεις στον τομέα, αλλά θα πρέπει, ταυτόχρονα, να έχουν και μια
αίσθηση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Μόνο τότε θα προωθήσουν μια
συμπεριφορά που θα είναι κατάλληλη για την εκδήλωση της δημιουργικής δραστηριότητας.
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έργο των εκπαιδευτικών αλλά και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην κατάρτιση
των εκπαιδευτικών (σύμβουλοι, αναλυτές). Μπορούμε ακόμη να υποστηρίξουμε ότι αυτό
ισχύει για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και ως εκ τούτου για τους εκπροσώπους
των αρχών παιδαγωγικής εποπτείας και των διοικητικών οργάνων, διότι από την έμφαση
που δίνεται κατά τον έλεγχο εξαρτώνται οι πράξεις των οργάνων υπό έλεγχο. Είναι, επίσης,
σημαντικό το γεγονός ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης σε σχέση με την
εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ένα δύσκολο έργο και ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω
σκέψεων που αναβάλλονται από την περιβαλλοντική πίεση που συνδέεται με τα
αποτελέσματα των εξετάσεων και που είναι πολύ υψηλή. Παρά τη δυσκολία αλλαγής της
νοοτροπίας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, φαίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε τα
αρνητικά αποτελέσματα της κατάχρησης των αποτελεσμάτων των εξωτερικών εξετάσεων.
Οι εργασίες για την αναστροφή αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνουν, επίσης, τη διάδοση
της ιδέας της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ο ρόλος της οποίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός
στη διδακτική και την εσωτερική αξιολόγηση.
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