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1.1 Εκπαίδευση 
 

Τι και για ποιον 

 

Μέσω αυτής της εκπαίδευσης τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες 

καθίστανται ικανά να διαμορφώνουν ένα πλάνο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και να 

εξασκούνται ώστε να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Αυτή η εκπαίδευση 

έχει σχεδιαστεί για άτομα με σύνδρομο Down ή άλλες νοητικές αναπηρίες που μπορούν να 

συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ή χωρίς βοήθεια και παρέχεται απο 

εκπαιδευτές ή επιβλέποντες. 

Η εκπαίδευση αποτελείται απο πέντε (5) μαθήματα. 

Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πόσο εκτενή θέλουν να είναι η εκπαίδευσή 

τους μέσω των πρακτικών μαθημάτων που οργανώνουν, καθώς τα μαθήματα μπορούν να 

συνδυαστούν μεταξύ τους. Στην ομάδα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν 2-10 άτομα και 

απαιτείται ένας επιβλέπων για κάθε ομάδα των 3 ατόμων. 

 

Δομή της εκπαίδευσης 

Τι είναι ελεύθερος χρόνος;       1 μάθημα 

Τι μπορώ να κάνω; 

Τι μου αρέσει; 

Δημιουργία προσωπικού σχεδίου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων   

και σχέδιο δράσης       2 μαθήματα 

Παρουσίαση προσωπικού σχεδίου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων   

και σχεδίου δράσης         1 μάθημα 

Πρακτική άσκηση       1 μάθημα 

Παιχνίδι ρόλων         

 

Δομή των μαθημάτων 

Τα μαθήματα έχουν πάντα μια αναγνωρίσιμη δομή: 

 Ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος 

 Οδηγίες για το τι πρόκειται να κάνετε 

 Εφαρμογή 
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 Αξιολόγηση (και επανάληψη: τι μάθαμε) 

 Προετοιμασία για το επόμενο μάθημα 

 

Τα σημαντικότερα στοιχεία στα μαθήματα είναι: 

 Απλή γλώσσα 

 Επαναληψιμότητα  

 Δώστε ένα ρόλο στους συμμετέχοντες που μπορούν να τους ενσαρκώσουν:  

 να μοιρατσούν τη γνώση/εμπειρία τους με τους άλλους 

 να βοηθήσουν όποιον χρειάζεται 

 

Υπόβαθρο & όραμα 

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης αυτής έχει βασιστεί στη θεωρία του αυτό-προσδιορισμού και 

του προσωποκεντρικού σχεδιασμού του Person. 

Το επίκεντρο είναι οι δραστηριότητες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής: ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες για όλους. 

Η εκπαίδευση στοχεύει σε: 

- Άτομα με νοητική υστέρηση 

- Εκπαιδευτές 

- Άτομα διχώς αναπηρίες αλλά που ασχολούνται με αυτή την ομάδα στόχου 

 

Η αυτοδιαχείριση είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής, τις ευκαιρίες να βελτιωθεί κανείς 

σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, ενώ προσφέρεται ιδιαίτερα και για τα άτομα με 

νοητικές αναπηρίες.  

Αυτά τα θέματα σχετίζονται με τα κεντρικούς άξονες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων Αναπηρίες: 

- Αυτονομία 

- Πλήρη συμμετοχή  

 

Αυτονομία 

Ένα απο τα πιο ουσιώδη θέματα στη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες είναι η ίδια τους 

επιρροή.  
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Για καιρό υπήρχε η σκέψη πως τα άτομα που δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά για τους ίδιους 

τους τους ευτούς δεν μπορούν αντίστοιχα να πάρουν αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους, 

αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος δεν επηρεάζει και δεν καθορίζει την ίδια του τη ζωή 

δεν μπορεί να ωριμάσει.  

Η ωριμότητα κια η αυτοπεποίθηση απαιτεί να είναι σε θέση κάποιος να ανακαλύψει τι μπορεί 

και θέλει να κάνει, αλλά με έναν ασφαλή τρόπο. 

Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα άτομα με νοητικές αναπηρίες μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν και θα πρέπει να 

τους δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν. Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση είναι απαραίτητες στη 

διαδικασία αυτή. Οι πρωτοβουλίες που θεωρούνται σημαντικές στη προσπάθεια αυτή είναι οι 

καθημερινές δρατηριότητες, η εργασία και οι δημιουργικές δραστηριότητες. Μέσω αυτών είναι 

εφικτό να αναπτυχθεί η ανεξαρτησία, η αυτονομία και η αυτό-επίγνωση. 

Όραμα για την προσέγγιση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες 

Εκτός από τη συμμετοχή σε περισσότερες δραστηριότητες και την αποτελεσματικότερη ένταξη, η 

εκπαίδευση τονίζει τη σημασία των: 

-  Επίκεντρο τις ερωτήσεις: ποιες είναι οι επιθυμίες ενός ατόμου με κάποια αναπηρία 

-  Προσαρμογή: το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, η δύναμη είναι να βρεθεί μια   

δημιουργική λύση για το καθένα ξεχωριστά 

-  Αυτό-κατεύθυνση: η εμπειρία που αποκομίζεται απο την ωρίμανση, την αυτοδιάθεση και 

τη δημιουργία επαφών αποτελεί τη βάση για την αυτό-ανάπτυξη 

- Το δίκτυο: ένα καλό δίκτυο που αποτελείται απο την οικογένεια, τους γείτονες και τους 

φίλους δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη  

-  Διάλογος: μέσω του διαλόγου αναπτύσσεται η αυτό-επίγνωση και εξασφαλίζεται ότι τα 

άτομα μαθαίνουν το ένα από το άλλο. 
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1.2 Τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες μπορούν να 

αναπτυχθούν προσωπικά 

 

Ενίσχυση αυτογνωσίας 

 

Για παράδειγμα: Ποιος είμαι; Ποιες δραστηριότητες μου ταιριάζουν; Τι μου αρέσει; Τι 

ανθρώπους θέλω γύρω μου; Τι δεν θέλω; Παρακολουθώ τηλεόραση επειδή μου αρέσει 

πραγματικά ή επειδή δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Τι εναλλακτικές υπάρχουν; 

 

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

 

Για παράδειγμα: ανάληψη πρωτοβουλιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας και επίλυσης 

προβλημάτων 

 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Για παράδειγμα: παρουσίαση, ζήτηση βοήθειας, ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνικές επαφές, 

επικοινωνία με άτομα που έχουν ή όχι κάποιου είδους αναπηρίας. 

 

Οι επιλογές των ανθρώπων είναι το σημείο εκκίνησης της καθοδήγησής τους 

 

Τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες μπορούν να πάρουν αποφάσεις και 

απο μόνα τους. Η αυτονομία είναι σημαντική ηια την ευημερία του κάθε ατόμου. Ακόμα και εάν 

έχεις κάποια νοητική αναπηρία, μπορείς να κάνεις επιλογές. Με το να κάνεις δικές σου επιλογές, 

δημιουργούνται εσωτερικά κίνητρα. Τα Εσωτερικά Κίνητρα οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

 

Ο κόσμος που ασχολείται με την φροντίδα συχνά σκέφτεται τα συστήματα.  

 

Για παράδειγμα: Ο επιβλέπων είναι εκεί την Πέμπτη και γι 'αυτό όλοι κατασκευάζουμε κάτι μαζί. 

Είναι όμως η Πέμπτη ιδανική μέρα για όλους; Αρέσουν σε όλους οι κατασκευές;  
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Για παράδειγμα: Τα άτομα που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον σας είναι και φίλοι σας. Ισχύει 

όμως πραγματικά αυτό; Τι είδους ανθρώπους θα ήθελε κάποιος γύρω του εάν είχε την ευκαιρία 

να τους επιλέξει;  

 

Είναι σημαντικό να γίνει η μετάβαση από μια προσέγγιση βασισμένη στο σύστημα σε μια 

προσέγγιση προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Αυτό απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση 

αυτών που εμπλέκονται. Η προσαρμογή συχνά απαιτεί περισσότερη δημιουργικότητα. 

 

Η προσωπική σύνδεση και η εκτίμηση είναι σημαντικές για κάθε άνθρωπο. 

 

Στην εκπαίδευση, ως εκ τούτου, δίνεται μεγάλη σημασία στην προσωπική ανταλλαγή, οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να βρουν ομοϊδεάτες, ενώ οι  συμμετέχοντες που φέρουν 

εμπειρία ή εμπειρογνωμοσύνη αποκτούν κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση. Η αίσθηση ότι δεν 

λαμβάνεις απλά φροντίδα και καθοδήγηση, αλλά ότι μπορείς ταυτόχρονα να προσφέρεις και 

στους άλλους, είναι μια διαδικασία που βοηθά το άτομο να ωριμάσει.  

 

Για παράδειγμα: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να χειριστεί ένα υπολογιστή; Υπάρχει κάποιος που 

μπορεί να ζωγραφίζει καλά; Υπάρχει κάποιος που έχει εμπειρία στην γυμναστική; Εάν ναι, τότε 

θα πρέπει να αξιοποιήθεί η εμπειρία του καθενός. 

 

1.3 Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθήσει και να ενισχύσει την αυτό-

διαχείριση των ατόμων με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες όταν αυτά 

συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότες. 

 

Η εκπαίδευση αποτελείται από μια σειρά πέντε (5) μαθημάτων, τα οποία διαρκούν από 60 έως 

120 λεπτά, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε την ομάδα ατόμων. 

 

Σε αυτή την εκπαίδευση εξασκούνται οι ακόλουθες ικανότητες: 

• Αυτογνωσία 

• Κοινωνικές δεξιότητες 
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• Επαγρύπνηση  

• Ικανότητα δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων  

• Δεξιότητες παρουσίασης σε κοινό 

• Αναζήτηση βοήθειας και αξιοποίηση του δικτύου 

• Εξάσκηση στη λήψη επιλογών  

•Επικοινωνία 

• Προσανατολισμός  

 

Στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία και διαφορετικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

Μορφές εργασίας 

 

Οι πιο κατάλληλες μορφές εργασίας για τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές 

αναπηρίες είναι εκείνες που εστιάζουν στη διερεύνηση και στο παιχνίδι. Οι μέθοδοι εργασίας 

που εστιάζουν κυρίως στις ικανότητες μνήμης δεν είναι τόσο κατάλληλες για αυτή την ομάδα-

στόχο, επειδή αυτά τα άτομα μαθαίνουν κυρίως με βιωματικές εμπειρίες. 

 

Δημιουργία ενός προσωπικού πλάνου ψυχαγωγίας 

 

Όταν φτιάχνετε ένα προσωπικό πλάνο ψυχαγωγίας θα πρέπει να σκεφτείτε τι είναι αυτό που 

θέλετε να κάνει στον ελεύθερό σας χρόνο, ποιον χρειάζεστε, ποια είναι τα βήματα που θα 

πρέπει να ακολουθήσετε, έτσι ώστε να εφαρμόσετε το πλάνο αυτό, πώς θα πάτε κάπου και 

πόσα χρήματα θα πρέπει να έχετε μαζί σας. Αφού σκεφτείτε αυτά, θα τα μετατρέψετε σε 

πράξεις. Θα εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ρόλων, έτσι ώστε να πετύχει το πλάνο 

που σχεδιάζετε. Ορισμένα παραδείγματα: 

- Κλείνω κάποιο ραντεβού 

- Προσκαλώ φίλους 

- Ζητώ βοήθεια 

- Αγοράζω εισητήρια  
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Παρουσίαση του προσωπικού πλάνου ψυχαγωγίας 

 

Θα παρουσιάσετε το πλάνο δράσης που έχετε σχεδιάσει, θα πείτε με ποιον τρόπο σχεδιάσατε το 

πλάνο δράσης και τι χρειάζεται, ώστε να διεξαχθεί με επιτυχία.  

Για παράδειγμα, δημιουργείτε μια αφίσα, μια παρουσίαση PowerPoint, ένα τραγούδι ή ένα 

ποίημα και το παρουσιάζετε σε μια ομάδα ατόμων που έχετε προσκαλέσει. 

 

Συζήτηση σε κύκλο 

Η συζήτηση στον κύκλο είναι μια καλή αρχή για κάθε μάθημα. Στοχεύει στο να κάνετε πράγματα 

μαζί με άλλους, να μάθετε και να βιώσετε πράγματα μαζί τους, να σχεδιάσετε από κοινού και να 

δημιουργήσετε μια καλή εποικοδομητική ατμόσφαιρα μεταξύ σας. Οι συζητήσεις διεγείρουν την 

επιθυμία των ατόμων να επικοινωνούν. Στη σύγχρονη κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο εντατική 

χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και των ενηλίκων. Οι καλές και ανεπτυγμένες 

γλωσσικές δεξιότητες ενισχύουν την ωριμότητα και την ανεξαρτησία.  

Επιλέγεται η κυκλική διάταξη. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να έχουν όλοι οπτική 

επαφή με όλους, να εστιάζουν ο ένας στον άλλον και να μην μιλάνε σε αυτούς που κάθονται 

μπροστά ή πίσω τους. Αυτό παρέχει επίσης ευκαιρίες για απεριόριστη ανταλλαγή, ουσιαστική 

συμμετοχή και την εμπειρία της ισότητας. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο αφηγητής μπορεί να πει την ιστορία του, χρησιμοποιείται το 

ραβδί της συζήτησης, όπου το άτομο που το κρατά θα πρέπει να αφηγηθεί τη δική του ιστορία. 

De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα 3.1. 

Διάλογος 

 

Ο διάλογος είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο ή και περισσότερων ατόμων κατά την οποία 

εξετάζονται θέματα. Μιλάτε προσωπικά και ακούτε προσεκτικά ο ένας τον άλλον.  
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Ένας διάλογος είναι το αντίστοιχο μιας συζήτησης ή μιας δημόσιας συζήτησης. Δεν έχει να κάνει 

με το να  πείσεις τον συνομιλητή, αλλά με τον διαμοιρασμό εμπειριών και διαφορετικών 

οπτιικών.  

 

Το σημείο εκκίνησης είναι: η αλήθεια βρίσκεται στη μέση.  

 

Οι συμμετέχοντες στον διάλογο είναι ισότιμα μέλη. 

 Ο καθένας συμμετέχει στη συζήτηση, μιλάει για τον εαυτό  

του και ακούει το άλλο άτομο. Είτε έχει κάποια νοητική αναπηρία, 

 είναι επιβλέπων ή γονέας. 

 

Για να ακούτε προσεκτικά, είναι σημαντικό να αποβάλλετε  

τις κρίσεις σας. Είναι ωραίο αν κάποιος άλλος βρίσκει ή βλέπει  

κάτι διαφορετικό από εσάς. Αυτό επιτρέπεται και μπορεί να  

υπάρχει παράλληλα με τη δική σας οπτική. 

 

Μέσω της ανταλλαγής, μαθαίνετε για ένα θέμα, αντιλαμβάνεστε 

 τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας και τον τρόπο  

που σας βλέπουν οι άλλοι. Επειδή οι συμμετέχοντες 

 μοιράζονται τις απόψεις τους, αναδύεται μια πιο  

ολοκληρωμένη εικόνα του συνόλου. Η προσωπική  

ανταλλαγή δημιουργεί επίσης μια αμοιβαία σύνδεση στην ομάδα. 

 

Οι συμμετέχοντες και οι επιβλέποντες κάθονται σε έναν κύκλο και μοιράζονται τις εμπειρίες 

τους. Όλοι σηκώνονται. Όλοι ζητείται να ακούνε προσεκτικά αυτά που λένε οι υπόλοιποι. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα 7.2. 

 

 

 

 

 

Δώστε προσοχή: 
 
Ένας επιτυχημένος διάλογος 
απαιτεί χρόνο. 
 
Ο καθένας δικαιούται να έχει 
την άποψή του. 
 
Συμμετέχετε και εσείς ενεργά 
στον διάλογο. 
 
Δώστε στους συμμετέχοντες 
την ελευθερία να εκφραστούν 
(ή όχι). Η αίσθηση της 
ασφάλειας είναι πολύ 
σημαντική.  
 
Το να ακούς τον άλλον 
βοήθαει επίσης στη μάθηση. 
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Μορφές Παιχνιδιού 

 

Έχουμε επιλέξει τις εξής φόρμες παιχνιδιών: παιχνίδι μνήμης, τρέξιμο, παιχνίδι ρόλων, πλάνο 

χρημάτων.  

 

1. Παιχνίδι μνήμης (Παράρτημα 3.3):  

a. δημιουργείστε ζευγάρια δύο όμοιων καρτών με μια εικόνα των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

b. δημιουργείστε ζευγάρια δύο όμοιων καρτών με μια εικόνα χρημάτων. 

2. Εκτέλεσε τον στόχο σου (Παράρτημα 3.4): ανατρέξτε στα προηγούμενα μαθήματα μέσω 

ενός δραστήριου παιχνιδιού. 

3. Παιχνίδι ρόλων (Παράρτημα 3.6): εξασκηθείτε και βιώστε τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

που θα διεξαχθούν. 

4. Παιχνίδι με χρήματα (Παράρτημα 3.8): μαθαίνοντας τα χρήματα και τη χρήση τους.  

 
 

Βιωματικές δραστηριότητες μάθησης / πρακτική εξάσκηση 
 

Στο 5ο μάθημα αυτής της εκπαίδευσης, τα άτομα με σύνδρομο Down ή άλλες νοητικές 

αναπηρίες μαθαίνουν πώς να συμμετάσχουν σε μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. Μαθαίνουν 

πώς να κάνουν επιλογές, ποια άτομα του δικτύου χρειάζονται, προκειμένου να πετύχουν τον 

στόχο τους και ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η 

δραστηριότητα. Επιπλέον, μαθαίνουν τι άλλο χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί μια 

δραστηριότητα, καθώς και να λάβουν υπόψη τα χρήματα, την μετακίνηση, την πρόσκληση, την 

κράτηση κ.λπ. 

 
Εκπαιδευτικό υλικό 

Για την υλοποίηση αυτής της εκπαίδευσης, απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:  

 Υπολογιστής  

 Προβολέας 

 Παρουσίαση Powerpoint  

 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, βιβλίο εργασιών  
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 Βιβλίο εργασιών για τον κάθε συμμετέχοντα [είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 3.9] 

Παιχνίδι μνήμης [είναι διαθέσιμο στο παράρτημα 3.3] 

Κάρτες συζήτησης[είναι διαθέσιμο στο παράρτημα 3.5] 

Γραφική ύλη και χειροτεχνίες 

Ταινία ή σχοινί ζωγραφικής [για το παιχνίδι Εκτέλεσε τον στόχο σου, φτιάξτε κουτιά με 

σωστές και λάθος απαντήσεις] 

 Ραβδί συζήτησης[για τις ομαδικές συζητήσεις, έτσι ώστε να βλέπετε ποιος μιλάει, 

διαθέσιμο στο Παράρτημα 3.7]  

 Κάρτες χρημάτων 

 

1.4 Γενική προετοιμασία πριν την εκπαίδευση 
 

Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Για την υλοποίηση αυτής της εκπαίδευσης, απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:  

 Υπολογιστής  

 Προβολέας 

 Παρουσίαση Powerpoint  

 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, βιβλίο εργασιών  

 Βιβλίο εργασιών για τον κάθε συμμετέχοντα [είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 3.9] 

Παιχνίδι μνήμης [είναι διαθέσιμο στο παράρτημα 3.3] 

Κάρτες συζήτησης[είναι διαθέσιμο στο παράρτημα 3.5] 

Γραφική ύλη και χειροτεχνίες 

Ταινία ή σχοινί ζωγραφικής [για το παιχνίδι Εκτέλεσε τον στόχο σου, φτιάξτε κουτιά με 

σωστές και λάθος απαντήσεις] 

 Ραβδί συζήτησης[για τις ομαδικές συζητήσεις, έτσι ώστε να βλέπετε ποιος μιλάει, 

διαθέσιμο στο Παράρτημα 3.7]  

 Κάρτες χρημάτων 
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Φτιάξε ένα κουτί αποθήκευσης για κάθε μάθημα 
 
Προτείνεται να δημιουργήσετε έναν χώρο αποθήκευσης για το κάθε μάθημα, όπου θα 

συλλέγεται όλο το σχετικό υλικό. Θυμηθείτε να προσαρμόσετε το κουτί μαθήματος στο επίπεδο 

των συμμετεχόντων. 

Μέσα στο κουτί του κάθε μαθήματος θα περιέχεται: 

 Παιχνίδι μνήμης 

 Ραβδί συζήτησης 

 Κάρτες συζήτησης 

 Κάρτες για το παιχνίδι ρόλων 

 Εικονικά χρήματα 

 Ταινία ή σχοινί 

 Γραφική ύλη και χειροτεχνίες 

 Αντίτυπα βιβλίου εργασιών 

 
Απαιτούμενες δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής  
 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: 

 Να μπορεί να διαχειριστεί άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες 

 Να γνωρίζει τη θεωρία του αυτό-προσδιορισμού και τον προσωποκεντρικό σχεδιασμό 

του Person 

 Να γνωρίζει τις αρχές του διαλόγου 

 Να μπορεί να καθοδηγήσει έναν διάλογο  

σε μια ομάδα ατόμων 

Δώστε προσοχή: 

 

Να θέτετε συνέχεια 

ερωτήσεις! 

 

Εάν έχουν γίνει πολλές επιλογές 

για εσάς το παρελθόν, είναι δύσκολο 

να εκφραστείτε. Συνεχίστε να θέτετε 

ερωτήσεις και παραμείνετε 

υπομονετικοί. 

 

Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια 

για να απαντήσετε στο 

ερώτηση. 

 

Η ανάπτυξη του αυτοελέγχου 

παίρνει χρόνο! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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ΜΑΘΗΜΑ 1: Τι είναι ο ελεύθερος χρόνος? 
 

Σύνοψη 
 

Σε αυτό το μάθημα εισάγεται η εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τι είναι οι 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ποιες μπορεί να είναι αυτές. Καλούνται να σκεφτούν τι τους 

αρέσει και τι όχι. Είναι ένας πρώτος προσανατολισμός. Σε μεταγενέστερο στάδιο της 

εκπαίδευσης αυτό το θέμα θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Οι συμμετέχοντες επίσης παίζουν ένα 

παιχνίδι μνήμης. 

Προετοιμασία 
 
Διάρκεια μαθήματος 
Περίπου 60 - 120 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Για αυτό το μάθημα θα χρειαστείτε: 

 Υπολογιστή και προβολέα  

 Παρουσίαση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με τη χρήση του PowerPoint  

 Παιχνίδι μνήμης: Παράρτημα 7.3 

 Βιβλίο εργασιών για τον κάθε συμμετέχοντα: Παράρτημα 7.9  

 Ραβδί συζήτησης: Παράρτημα 7.7 

Επιπρόσθετη προετοιμασία για τον εκπαιδευτή 
 

Για αυτό το μάθημα είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτής να έχει εξοικειωθεί ήδη με τις παραλλαγές του 

παιχνιδιού μνήμης (βλέπε Παράρτημα 7.3) και πώς αυτές μπορεί να ταιριάζουν με το 

διαφορετικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα. 

Δομή μαθήματος 
 
Πρώτη συνεδρία 

Διάρκεια: 55 λεπτά. 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο, μιλούμε όλοι για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τι 

είναι, πότε κάνεις κάτι, γιατί θα πρέπει να κάνεις κάτι. Ο συμμετέχων που έχει τον λόγο κρατάει 

το ραβδί συζήτησης στο χέρι του, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι είναι η σειρά του 

να μιλήσει. Όταν ο συμμετέχων ολοκληρώσει ό,τι έχει να πει, δίνει το ραβδί συζήτησης στο 

άτομο που θέλει να απαντήσει ή να μιλήσει.  

Με τη βοήθεια της παρουσίασης powerpoint, θα δείτε τις επιλογές ψυχαγωγικών  

δραστηριοτήτων που έχετε.  

Οι συμμετέχοντες ονομάζουν τα εικονίδια και λένε αυτά που ήδη γνωρίζουν:  
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-  Είναι διασκεδαστικό να το κάνετε; 

-  Γιατί; 

-  θα θέλατε να το κάνετε ξανά; 

Μετά απο αυτό ακολουθεί το παιχνίδι μνήμης το οποίο παίζετε σε ομάδες των 3 ατόμων και 1 

επιβλέποντα. Στο τέλος του παιχνιδιού ο καθένας παίρνει μέχρι 3 κάρτες μνήμης με αυτό που θα 

ήθελε να κάνει. 

Διάλειμμα (ρόφημα and φρούτο): 15 λεπτά 

Δεύτερη συνεδρία 

Διάρκεια: 50 λεπτά 

20 λεπτά: 

Στον κύκλο με τη βοήθεια του ραβδιού, εξηγούν τις επιλογές τους και θέτουν ερωτήσεις ο ένας 

στον άλλο. (αυτό μπορεί να γίνει στον μεγάλο κύκλο ή σε μια μικρή ομάδα, αυτή η επιλογή 

εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας.) Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 10 συμμετέχοντες, 

προτιμούνται μικρότερες ομάδες για τις ομαδικές συζητήσεις. 

Ο καθένας ακούει το άτομο που έχει το ραβδί συζήτησης στο χέρι και με τη σειρά μπορούν να 

ζητηθούν ερωτήσεις ή να δοθούν συμβουλές. 

30 λεπτά: 

Μετά τη συζήτηση στον κύκλο, ο καθένας παίρνει το βιβλίο εργασίας του και σημειώνει την 

επιλογή που κάνει για τον ελεύθερο χρόνο, σελίδα 1 του βιβλίου εργασίας. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος επανέρχεστε και ξανά βλέπετε όσα σημεία αναφέρθηκαν στην 

αρχή. Αυτό το κάνετε σε μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας το διάλογο. 

- Τι κάναμε σήμερα; 

- Τι επιλογές έκανες; 

- Είναι σημειωμένες στο βιβλίο εργασιών σου; 

- Πώς βιώσατε την εμπειρία αυτή και την εκπαίδευση; 

- Τι μάθατε; 

 

Την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, θα κάνουμε το δικό μας 

σχέδιο. Σκέψου: 

- ποιος είσαι εσύ;  

- τι κάνεις τώρα;  

- πώς ήταν η εβδομάδα σου; 

 

 

Άσκηση 1 Βιβλίο εργασιών  
Στόχος: δημιουργείστε μια 
πρώτη εικόνα για το τι 
είναι εφικτό, μάθετε να 
διαλέγετε. 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Προσωπικό σχέδιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
 

 Σύνοψη 
 

Δημιουργήστε το προσωπικό σχέδιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες έχοντας τη βοήθεια του βιβλίου εργασιών θα 

αναλογιστούν τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη εάν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια 

δραστηριότητα. 

Προετοιμασία 
 

Διάρκεια μαθήματος 
 

60 με 120 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 

Για αυτό το μάθημα θα χρειαστείτε: 

 Βιβλίο εργασιών για τον κάθε συμμετέχοντα, σελίδες 2 έως 6: Παράρτημα 7.9 

 Γραφική ύλη και χειροτεχνίες 

 Ραβδί συζήτησης 

 Powerpoint βιβλίο εργασιών  

 Υπολογιστής, προβολέας  

Επιπρόσθετη προετοιμασία για τον εκπαιδευτή 
 

Ο εκπαιδευτής γνωρίζει πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο εργασιών το μάθημα ‘’δημιουργήστε ένα 

πλάνο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων’’ και μπορεί να το εξηγήσει μέσω του powerpoint 

παρουσίασης του βιβλίου εργασιών. 

Δομή μαθήματος 
 
Πρώτη συνεδρία 

Διάρκεια: 70 λεπτά 

20 λεπτά 

Ξεκινήστε πάλι στον κύκλο με το ραβδί συζήτησης, και πάλι με αυτόν που έχει τη σκυτάλη. 

Αφήστε κάποιον να καταλάβει τι συνέβη στο προηγούμενο μάθημα και ενισχύστε όπου 

χρειάζεται, αλλά χρησιμοποιώντας τη φόρμα ερωτήσεων.  

- Τι άλλο έχουμε κάνει, ποιος μπορεί να το πει  

- Τι επέλεξες, επέλεξες περισσότερα; 

Εισαγωγή στο σημερινό μάθημα: Πείτε στους συμμετέχοντες τι πρόκειται να συμβεί σήμερα. 

Άσκηση 2 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος: βελτίωση της αυτο-
γνωσίας 
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-  Ζωγραφίστε τον εαυτό σας και σημειώστε τι σας ταιριάζει σχεδιάζοντας τον ελεύθερο 

χρόνο σας όπως τον φαντάζεστε σχεδιάζοντας/γράφοντας/κολλώντας/γράφοντας το σχέδιο 

της εβδομάδας σας/χαρτογραφώντας το δίκτυό σας, ποιος μπορεί να σας βοηθήσει, ποιον 

χρειάζεστε - ποια βήματα νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε για να κάνετε το όνειρό σας 

πραγματικότητα. Οι εργασίες αυτές από το βιβλίο εργασιών παρουσιάζονται με τη βοήθεια 

του powerpoint και εξηγούνται, ενώ ο κάθε συμμετέχων πηγαίνει σε μια ομάδα των τριών 

ατόμων έχοντας έναν επιβλέποντα. 

50 λεπτά: 

Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν τις εργασίες  

απο το βιβλίο εργασιών υπό επίβλεψη. 

 Ο επιβλέπων καθοδηγεί και κινητοποιεί  

τους συμμετέχοντες όπου χρειάζεται.  

Και σε αυτό το σημείο δίνεται έμφαση  

στις ερωτήσεις και στην καθοδήγηση:  

είσαι ικανοποιημένος, γιατί ή όχι, 

 τι άλλο μπορείς να κάνεις, 

 ποιος μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό.  

 

 

Διάλειμμα (ρόφημα και φρούτο): 15 λεπτά 

Δεύτερη συνεδρία 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

15 λεπτά 

Στον κύκλο, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν και εξηγούν τις εργασίες που έγιναν. Οι άλλοι 

μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό δίνοντας συμβουλές ή συνεισφέροντας με άλλες ιδέες. 

Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, η δραστηριότητα μπορεί να γίνει στον μεγάλο ή στον μικρό 

κύκλο. 

15 λεπτά: 

Οι συμμετέχοντες έχουν το χρόνο να κάνουν προσαρμογή στο σχέδιο ψυχαγωγικών  

δραστηριοτήτων τους, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έλαβαν σχετικές συμβουλές ή 

επειδή έμαθαν κάτι νέο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

• Στο τέλος αυτού του μαθήματος επανέρχεστε και ξανά βλέπετε όσα σημεία αναφέρθηκαν στην 

αρχή. Αυτό το κάνετε σε μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας το διάλογο. 

Άσκηση 3 Βιβλίο εργασιών 
 
Ο στόχος είναι να αντιληφθείτε πότε 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να 
ασχοληθείτε με ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  
 
Ερώτηση: Είναι ο συμμετέχων 
ευχαριστημένος με το εβδομαδιαίο 
του πρόγραμμα; Έχει γεμάτο 
πρόγραμμα ή οχι; 
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• Τι κάναμε σήμερα-τι επιλογές κάνατε -είναι σημειωμένες στο βιβλίο εργασιών-πώς βιώσατε 

την εμπειρία αυτή και την εκπαίδευση-τι μάθατε; 

• Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα μετατρέψουμε το 

σχέδιο απο ιδέα σε πράξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 Μετατρέποντας ένα προσωπικό σχέδιο ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων σε πράξη 

 

Σύνοψη: 
Σε αυτό το μάθημα, το προσωπικό σχέδιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων μετατρέπεται σε 

πράξη. Οπότε διαμορφώστε το όνειρό σας σε πραγματικότητα. 

Προετοιμασία 
 
Διάρκεια μαθήματος 
 

60 με 120 λεπτά 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Για αυτό το μάθημα θα χρειαστείτε: 

• Βιβλίο εργασίας για τον κάθε συμμετέχοντα: Παράρτημα 7.9 

 • Γραφική ύλη και χειροτεχνίες  

• Κάρτες συζήτησης: Παράρτημα 7.5 

• Powerpoint από το όνειρο στην πράξη   

• Υπολογιστής, προβολέας 

• Σχοινί ή ταινία και ερωτήσεις για το παιχνίδι "Εκτέλεσε τον στόχο σου": Παράρτημα 7.4 

Επιπρόσθετη προετοιμασία για τον εκπαιδευτή 

Άσκηση 4 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος είναι να μάθουν να επιλέγουν 
μια δραστηριότητα για το προσωπικό 
τους πλάνο ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

Άσκηση 5 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος είναι να γνωρίσετε το δίκτυο 
των συμμετεχόντων και να μάθετε 
ποιους θα ήθελαν να τους βοηθήσει. 
 
Σημείωση: Εάν αναφερθούν άτομα 
που είναι ήδη γνωστά, τότε μπορεί να 
βρεθούν νέα άτομα για να εμπλακούν. 

Άσκηση 6 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος: μάθετε πώς να προετοιμάζεστε 
για να ενεργήσετε 
 
Σημείωση: αφήστε τους συμμετέχοντες 
να σκεφτούν μόνοι τους 
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Ο εκπαιδευτής γνωρίζει πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο εργασιών το πλάνο δράσης και γνωρίζει 

τους κανόνες του "Εκτέλεσε τον στόχο σου". 

Δομή μαθήματος 
 

10 λεπτά: 

Εκτέλεσε τον στόχο σου: διαιρέστε την ομάδα σε δύο μέρη. Στη μέση του δωματίου σχεδιάζετε 

μια γραμμή με σχοινί ή ταινία. Η μία πλευρά της γραμμής είναι η σωστή απάντηση, η άλλη 

πλευρά της γραμμής είναι λάθος απάντηση. Η ομάδα στέκεται έτοιμη πίσω από ένα 

συγκεκριμένο σημείο  και όταν γίνει μια ερώτηση κατευθύνονται στην απάντηση που επιλέγουν 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

30 λεπτά: 

Σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων συζητάτε πάλι τις εργασίες που έχουν γίνει, τα όνειρα, το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το δίκτυο. Χρησιμοποιείτε τις κάρτες συζήτησης εδώ. Οι 

συμμετέχοντες ακούνε ο ένας τον άλλον και δίνουν ανατροφοδότηση και συμβουλές.  

Μετά από αυτή τη συζήτηση, μπορούν να γίνουν ορισμένες προσαρμογές στο βιβλίο εργασίας 

του κάθε συμμετέχοντα. 

Προσαρμόστε το σχέδιο. 

15 λεπτά: 

Πώς να φτιάξετε ένα σχέδιο δράσης 

Στον μεγάλο κύκλο, θα εξηγήσετε πώς να μετατρέπουμε μια ιδέα σε ένα σχέδιο δράσης, 

χρησιμοποιώντας σε αυτό το σημείο το powerpoint απο την ιδέα σε πράξη. 

15 λεπτά: Διάλειμμα (ρόφημα και φρούτο) 

50 λεπτά: 

Στις ίδιες μικρές ομάδες, όπως και στην αρχή του μαθήματος,  

θα κάνετε το σχέδιο δράσης. 

 Η πρόθεση είναι ότι το σχέδιο δράσης  

δημιουργείται όσο το δυνατόν 

 περισσότερο από τους συμμετέχοντες, 

 με την ενίσχυση και καθοδήγηση όπου 

 χρειάζεται. Αυτό το κάνετε θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις: 

 Που θα πας: έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις; Ποια ταινία, ποια συναυλία, ποιον κομμωτή, ποιο 

εστιατόριο κ.λπ. 

Δώστε προσοχή: 
 
Θέστε ανοιχτές ερωτήσεις, 
συμπληρώστε όσα λιγότερα μπορείτε 
για τους συμμετέχοντες.  
Αφήστε άλλους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν το πώς το κάνουν. 
 
Αυτός είναι ο τρόπους που μαθαίνουν 
ο ένας από τον άλλον. 
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 Γιατί πηγαίνεις: επειδή είναι διασκεδαστικά,γενέθλια, κάποιος άλλος λόγος να γιορτάσεις;  

 Με ποιον θα πας εκεί: με κάποιον φίλο, με έναν συμμαθητή, οικογένεια; 

 Πότε θα πας: έχεις καταλλήξει ήδη σε κάποια συγκεκριμένη μέρα; Ποια ημερομηνία, τι ώρα; 

 Ποιον χρειάζεσαι για να το κάνεις αυτό; Γονιός, παρέα, συγγενής; 

 Πώς θα πας; Έχεις σκεφτεί τον τρόπο που θα πας; Λεωφορείο, τραμ, μετρό, ταξί, δικό σου 

μεταφορικό μέσο; 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος επανέρχεστε και ξανά βλέπετε όσα σημεία αναφέρθηκαν στην 

αρχή. Αυτό το κάνετε σε μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας το διάλογο. 

• Τι κάναμε σήμερα-τι επιλογές έκανες-είναι σημειωμένες στο βιβλίο εργασιών σου-πώς βίωσες 

την εμπειρία αυτή και την εκπαίδευση-τι έμαθες; 

• Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά θα εφαρμόσουμε το 

σχέδιο δράσης αξιοποιώντας το παιχνίδι ρόλων. 

 

ΜΑΘΗΜΑ 4 Εξασκηθείτε στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες μέσω του 
παιχνιδιού ρόλων 

 

Σύνοψη: 
 
Σε αυτό το μάθημα θα εφαρμόσουμε τις ψυχαγωγικές  

δραστηριότητες.  

Με τη βοήθεια των καρτών ρόλων, θα γίνουν κάποια βήματα: 

 πρόσκληση, τηλεφωνική συζήτηση, ψώνια, πληρωμή κ.λπ. 

Προετοιμασία 
 

Διάρκεια μαθήματος 
 

60 με 120 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 7 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος: να διερευνήσετε τι 
γνωρίζουν ήδη οι 
συμμετέχοντες και τι μπορούν 
να κάνουν, να κάνουν ότι τους 
δυσκολεύει και να μάθουν ο 
ένας από τον άλλον 
 
Σημείωση: πρώτα ανακαλύψτε 
τι γνωρίζουν ήδη οι 
συμμετέχοντες/τι μπορούν να 
κάνουν/ τι τους δίνει 
αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να εφαρμόσετε το 
παιχνίδι ρόλων για να μάθουν 
όποια δεξιότητα τους 
δυσκολεύει. Δώστε στους 
συμμετέχοντες με τις 
περισσότερες δεξιότητες την 
ευκαιρία να αναδειχτούν και 
να δείξουν το παιχνίδι. 
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Απαιτούμενα υλικά 
 

Για αυτό το μάθημα θα χρειαστείτε: 

 Κάρτες παιχνιδιού ρόλων: Παράρτημα 7.6 

 Σχοινί ή ταινία και ερωτήσεις για το "Εκτέλεσε τον στόχο σου": Παράρτημα 7.4 

 Ραβδί συζήτησης: Παράρτημα 7.7 

Πρόσθετη προετοιμασία για τον εκπαιδευτή 
 

Ο εκπαιδευτής έχει τυπώσει τις κάρτες με τους ρόλους και γνωρίζει τους κανόνες του "Εκτέλεσε 

τον στόχο σου". 

Δομή μαθήματος 
 

10 λεπτά: 

Στο μεγάλο κύκλο συζητάτε τι έχει γίνει στο προηγούμενο μάθημα, το σχέδιο δράσης που έχει 

γίνει. Με τη βοήθεια του ραβδιού συζήτησης, δώστε σε όλους την ευκαιρία να μιλήσουν για το 

σχέδιο δράσης, αλλά και αν το έκαναν μόνοι τους ή με καθοδήγηση. Πώς θα μπορούσε να γίνει 

αυτό; θα μπορούσατε να το κάνετε μόνοι σας την επόμενη φορά; Αν ναι, τι χρειάζεστε; Έχει 

κανείς να προτείνει κάτι ως συμβουλή ή λύση; Αυτές είναι ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε, 

ώστε να κρατήσετε τους συμμετέχοντες ενεργούς στη συζήτηση 

25 λεπτά: 

Στον κύκλο συζητούνται οι κάρτες ρόλων και μερικές παίζονται από τους συμμετέχοντες ως 

παράδειγμα. Εάν οι συμμετέχοντες δεν τολμούν να το κάνουν, οι επόπτες μπορούν να παίξουν 

κάποιο παράδειγμα και να εμπλέξουν προσεκτικά τους συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να γίνει ως 

εξής: 

• Την πρώτη φορά παίξτε σωστά το παράδειγμα ρόλων και τη δεύτερη λάθος, έτσι ώστε να 

δώσετε στους συμμετέχοντες ανατροφοδότηση, 

• Ενεργείστε σαν να μην ξέρετε τι να κάνετε και αφήστε τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν 

το παιχνίδι 

10 λεπτά:  

Εκτέλεσε τον στόχο σου 

Χωρίστε την ομάδα σε δύο μέρη. Στη μέση του δωματίου σχεδιάζετε μια γραμμή με σχοινί ή 

ταινία. Η μία πλευρά της γραμμής είναι η σωστή απάντηση, η άλλη πλευρά της γραμμής είναι 

λάθος απάντηση. Η ομάδα στέκεται έτοιμη πίσω από ένα συγκεκριμένο σημείο  και όταν γίνει 

μια ερώτηση περπατούν στην απάντηση που επιλέγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

15 λεπτά: Διάλειμμα (ρόφημα και φρούτο) 
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Για το επόμενο μάθημα φτιάξτε μια πρόσκληση για την παρουσίασή σας έτσι ώστε να μπορούν 

να έρθουν οι φίλοι, η οικογένεια  και ο επιβλέπων και να την παρακολουθήσουν. 

50 λεπτά: 

Με τη βοήθεια των καρτών του παιχνιδιού ρόλων θα εξασκηθείτε μαζί με τους άλλους 

συμμετέχοντες, αυτό θα το κάνετε σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων και ενός επιβλέποντα.  

Θα εξασκηθείτε στο να: 

• κάνετε ένα τηλεφώνημα 

• αγοράσετε ένα εισιτήριο 

• επιλέξετε μια ταινία 

Στις κάρτες του παιχνιδιού ρόλων περιγράφεται μια σειρά ασκήσεων.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος επανέρχεστε στην αρχή και συζητάτε όποια δυσκολία 

αντιμετωπίσατε. Στο επόμενο μάθημα θα παρουσιάσουν την ιδέα τους, το πλάνο δράσης τους 

και οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν πραγματοποιήσει. 

- Πώς σου φάνηκε η εκπαίδευση; 

- Τι έμαθες; 

- Υπάρχει κάποια διαφορά λόγω αυτής της εκπαίδευσης; 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος επανέρχεστε και ξανά βλέπετε όσα σημεία αναφέρθηκαν στην 

αρχή. Αυτό το κάνετε σε μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας το διάλογο. 

- Τι κάναμε σήμερα-τι επιλογές κάνατε -πώς βιώσατε την εκπαίδευση αυτή-τι μάθατε-άλλαξαν 

καθόλου τα πράγματα χάρη σε αυτή την εκπαίδευση; 

- Την επόμενη φορά θα δουλέψουμε με την παρουσίαση σας. Θα παρουσιάσετε το πλάνο 

δράσης σας. 

ΜΑΘΗΜΑ 5 Παρουσιάζοντας το πλάνο δράσης 
 
Σύνοψη: 
 
Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιάστε το πλάνο δράσης σας, για παράδειγμα θα κάνετε μια 
αφίσα, ένα τραγούδι ή μια παρουσίαση powerpoint για να δείξετε στους άλλους τι πρόκειται να 
κάνετε και με ποιον τρόπο. 
 
Προετοιμασία 
 

Διάρκεια μαθήματος 
 

60 έως 120 λεπτά 
 
Απαιτούμενα υλικά 
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Για αυτό το μάθημα θα χρειαστείτε: 

 Υπολογιστής 

 Προβολέας 

 A3 φύλλα αφίσας 

 Γραφική ύλη και είδη χειροτεχνίας 

 Ραβδί συζήτησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιπρόσθετη προετοιμασία για τον εκπαιδευτή 
 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό υλικό για να κάνετε μια παρουσίαση, τα περιοδικά μπορούν να 
σας βοηθήσουν. 

 

Δομή μαθήματος 
 
20 λεπτά: 

Ξεκινάμε σε μεγάλο κύκλο και λέμε στους συμμετέχοντες το σκοπό αυτού του μαθήματος: 
δημιουργία μιας παρουσίασης: powerpoint, αφίσα, τραγούδι, ποίημα, ιστορία σχετικά με το 
σχέδιο δράσης και εάν έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν 
κάποιος έχει ήδη παρουσιάσει και αν μπορεί να το εξηγήσει. Αν όχι, τότε εξηγήστε ποιο θα 
πρέπει να είναι το περιεχόμενο της παρουσίασης 

20 λεπτά: 
 
Θα δουλέψουμε πάνω στην παρουσίαση σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων και ενός επιβλέποντα. 
Θα παρουσιάστε τις πληροφορίες με μια παρουσίαση στο powerpoint, ένα τραγούδι, μια 
ιστορία ή, για παράδειγμα, μια αφίσα. Το κείμενο και οι εικόνες θα πρέπει να ενισχύουν την 
ιστορία σας. Για αυτό τον λόγο το κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό. Επιπλέον, 
χρησιμοποιείστε μονοσύλλαβες λέξεις ή πολύ σύντομες προτάσεις. Τοποθετήστε τις λέξεις και 
τις φράσεις με αναλυτικό και ξεκάθαρο τρόπο και τυπώστε το κείμενο τόσο μεγάλο (μέγεθος 
γραμματοσειράς 20), ώστε να μπορούν όλοι να το διαβάσουν 

Πώς να προετοιμάσετε την παρουσίασή σας. 

 Κάντε ένα σχέδιο της παρουσίασής σας: εισαγωγή, μέση και κλείσιμο. 

Έπειτα αναλογιστείτε ποιες πληροφορίες πρέπει να αναφέρετε και πότε. 

 Δημιουργήστε την παρουσίαση ή την αφίσα σας στο powerpoint. 

Άσκηση 8 Βιβλίο εργασιών 
 
Στόχος:να εκφράσετε αυτό που 
θεωρείτε σημαντικό, να εμπλέξετε το 
δίκτυο στο πλάνο. 
 
Σημείωση: εάν είναι απαραίτητο κάντε 
εξάσκηση με τη δική σας ομάδα/ ή σε 
μικρές ομάδες  
 
Συμβουλή: προσκαλέστε όσα 
περισσότερα άτομα του δικτύου των 
συμμετεχόντων μπορείτε 
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 Κρατήστε σημειώσεις σε ένα φύλλο χαρτί  

 Κάντε εξάσκηση της παρουσίασής σας. 

 Ελέγξτε εάν λειτουργούν όλα τα εργαλεία σωστά.  

Πώς να οργανώσετε την παρουσίασή σας. 

 Μιλήστε ήρεμα και καθαρά.  

 Μιλήστε με έμφαση και ζωντάνια: έτσι η ιστορία σας είναι πιο ευχάριστη στο ακροατήριο. 

Προσέξτε την στάση σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης: 

 Σταθείτε όρθιοι με τα δύο πόδια στο έδαφος. 

 Μην βάζετε τα χέρια στις τσέπες σας. 

 Διατηρήστε οπτική επαφή με το ακροατήριό σας, κοιτώντας γύρω σας όσο περισσότερο 

γίνεται.  

 Μην προσπερνάτε τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αλλά να τις δείχνετε 

στην αφίσα σας ή στην παρουσίαση Powerpoint.  

 Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να δουν τις εικόνες που δείξατε από κοντά αφού 

ολοκληρωθεί η παρουσίαση.  

 Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον χώρο μπορούν να δουν τις εικόνες και 

φωτογραφίες σας. 

Παρουσιάστε το σχέδιο δράσης σας. 

Θα μιλήσετε για: 

 Ποιοι είστε 

 Τι θα κάνετε 

 Με ποιον θα το κάνετε 

 Πώς θα το κάνετε  

 Γιατί θα το κάνετε  

Η παρουσίαση διαρκεί περίπου 5 λεπτά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μια παρουσίαση, αλλά μπορείτε επίσης να 

δημιουργήσετε μια αφίσα ή απλά να πείτε μια ιστορία 

 
 
20 λεπτά: Διάλειμμα (ρόφημα και φρούτο) 
 
10 λεπτά:  
Ολοκλήρωση παρουσίασης. 

50 λεπτά: 
Παρακολουθήστε και ακούστε τις παρουσιάσεις των υπολοίπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Παράρτημα
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3. Παράρτημα 
3.1. Η συζήτηση στον κύκλο 

Η συζήτηση στον κύκλο είναι μια καλή αρχή για κάθε μάθημα. Στοχεύει στο να κάνετε πράγματα 

μαζί με άλλους, να μάθετε και να βιώσετε πράγματα μαζί τους, να σχεδιάσετε από κοινού και να 

δημιουργήσετε μια καλή εποικοδομητική ατμόσφαιρα μεταξύ σας. Οι συζητήσεις διεγείρουν την 

επιθυμία των ατόμων να επικοινωνούν. Στη σύγχρονη κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο εντατική 

χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και των ενηλίκων. Οι καλές και ανεπτυγμένες 

γλωσσικές δεξιότητες ενισχύουν την ωριμότητα και την ανεξαρτησία. 

Επιλέγεται η κυκλική διάταξη. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να έχουν όλοι οπτική 

επαφή με όλους, να εστιάζουν ο ένας στον άλλον και να μην μιλάνε σε αυτούς που κάθονται 

μπροστά ή πίσω τους. Αυτό παρέχει επίσης ευκαιρίες για απεριόριστη ανταλλαγή, ουσιαστική 

συμμετοχή και την εμπειρία της ισότητας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο αφηγητής μπορεί 

να πει την ιστορία του, χρησιμοποιείται το ραβδί της συζήτησης, όπου το άτομο που το κρατά θα 

πρέπει να αφηγηθεί τη δική του ιστορία. 

Είναι δύσκολο οι λέξεις να αποτυπώσουν πλήρως το νόημα των σκέψεων. Οι συμμετέχοντες  

αναζητούν λέξεις και διατυπώσεις. Μέσω της ομιλίας και της συζήτητησης χρησιμοποιούν τις 

γλωσσικές δεξιότητες των άλλων. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να ακουστείς και να γίνεις 

αντιληπτός. Μια προσωπική ιστορία προκαλεί πολλές εικόνες. Οι συμμετέχοντες βρίσκουν κατά 

αυτόν τον τρόπο ενδιαφέρων ο ένας τον άλλον. Χρησιμοποιούν τις ιστορίες των υπολοίπων απο 

την ομάδα για να αποκτήσουν τις δικές τους ιστορίες. Αφήγηση σημαίνει να μοιράζεσαι 

εμπειρίες και να μαθαίνεις πράγματα. Παρατηρούν ότι πολλά δεν είναι αυτονόητα. Οι 

συζητήσεις προσθέτουν κάτι στον κόσμο σκέψης τους και οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να 

αλλάζουν γνώμη. Μαθαίνουν να μιλούν και να ακούν, μαθαίνουν να επιλέγουν, να κλείνουν 

κάποιο ραντεβού και να τηρούν τους κανόνες. Αυτή η διαδικασία προβλέπει την ανασκόπιση και 

συζήτηση των όσων έχουν γίνει και τη δημιουργία νέων ιδεών.  Οι διαμάχες συζητούνται επίσης 

μέσα στα ασφαλή όρια του κύκλου. Συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν στην ομάδα. Το 

κάθε μέλος υπολογίζεται ισότιμα και δίνεται ευκαιρία σε αυτό να μιλήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο.  
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Πέρα από το ζήτημα οργάνωσης της ομάδας, ο εκπαιδευτής/επιβλέπων είναι αυτός που 

διαχειρίζεται κυρίως το περιεχόμενο των συζητήσεων και τον βαθμό εμπλοκής των 

συμμετεχόντων. Δείχνει στους συμμετέχοντες ότι τους ακούει και ότι τους καταλαβαίνει. Ο 

εκπαιδευτής/επιβλέπων μοιράζεται τις δικές τους παρόμοιες εμπειρίες και αφήνει τους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν τις πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται. Είναι έργο 

δικό του να κάνει αυτόν τον ομαδικό κύκλο να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

αποκομίζοντας κάθε είδους μαθησιακής εμπειρίας και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη 

σύνδεση με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ευκαιρίες για ουσιαστική μελλοντική δουλειά. 

Φροντίζει να περιορίζει το πόσο συχνά μιλάει και εάν κάποια στιγμή επικρατήσει σιωπή, οι 

συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο. Κάθε εκπαιδευτής/επιβλέπων έχει το νου 

να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες στη συζήτηση και όχι μόνο τους 

εξυπνότερους και ταχύτερους ή ομιλητικότερους απο αυτούς. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με 

αρνητικά σχόλια, με τον τρόπο που θέτει ερωτήσεις δίνει στους συμμετέχοντες περιθώριο να 

μιλήσουν περαιτέρω. Δίνει ένα καλό παράδειγμα στην αντιμετώπιση των συμμετεχόντων που 

παρουσιάζουν αδυναμία στη γλώσσα. 
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Σε κάθε κύκλο συζήτησης, η μετάβαση απο το ένα μέρος στο άλλο γίνεται αβίαστα. Ρίχνουμε μια 

ματιά στο τι έχει αναφερθεί, το ακούμε προσεκτικά, όπως ακούμε και τις ερωτήσεις που τίθενται 

σχετικά με αυτό. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ένα κείμενο, το διαβάζουμε με υπερηφάνεια, 

μιλάμε για αυτό, λέμε νέες ιστορίες ή κανονίζουμε μία έρευνα. Επιπλέον, εκφράστε και 

απεικονίστε αυτά που θέλετε να πείτε με σαφήνεια, διαβάστε, γράψτε, εστιάστε στην αξία της 

γλώσσας, στην ανάπτυξη λεξιλογίου, στην αριθμητική και στην εξερεύνηση του κόσμου. Αυτό 

εξασφαλίζει ποικιλία και ισχυρή εμπλοκή. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, 

συζητούνται και σχολιάζονται. Η ομάδα ελέγχει εάν έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις που έχουν 

θέσει σχετικά με τα προϊόντα και τη διαδικασία (πώς πήγαν τα πράγματα, μπορεί να είναι 

διαφορετικό την επόμενη φορά;). Είναι μία συλλογική προσπάθεια, με το βλέμμα μπροστά. 

  De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl  
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3.2. Ραβδί συζήτησης 
 

Αυτό το όργανο χρησιμοποιείται για την εξάσκηση των ακουστικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. 

Το ραβδί συζήτησης είναι πολύ χρήσιμο στην συζήτηση σε κύκλο. Το άτομο που μιλάει 

κρατάει το ραβδί ώστε όλοι ναγνωρίζουν ποιος μιλάει κάθε φορά και ποιον πρέπει να 

ακούν. 

 Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν 

ένα ραβδί συζήτησης για να διασφαλίσουν ότι ο καθένας είχε την ευκαιρία να μοιραστεί 

τις ιδέες και την γνώμη του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το άτομο που κρατούσε το 

ραβδί είχε το δικαίωμα να μιλήσει. Οι υπόλοιποι θα έπρεπε να τον ακούσουν με 

σεβασμό. Όταν ένα άτομο ολοκλήρωνε αυτό που ήθελε να πει, έδινε το ραβδί σε 

κάποιον άλλο.  

 Βάλτε τους συμμετέχοντες να καθήσουν σε κύκλο και δώστε το ραβδί σε κάποιον που 

νιώθει άνετα να μιλάει μπροστά σε μία ομάδα. Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να 

μοιραστεί κάτι στην τάξη. Μπορείτε να ορίσετε εσείς το θέμα συζήτησης ή να αφήσετε 

τους συμμετέχοντες να επιλέξουν οι ίδιοι. Όταν ο πρώτος ολοκλήρωσει αυτό που ήθελε 

να μοιραστεί, δίνει το ραβδί στον συμμετέχοντα που θέλει ο ίδιος να συνεχίσει. 

Εξηγήστε ότι όποιος δεν θέλει να μιλήσει μπορεί απλά να δώσει το ραβδί στον επόμενο. 

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να δίνουν ο ένας στον άλλο το ραβδί έως ότου να έχει 

δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες η ευκαιρία να μιλήσουν. Ίσως θέλετε οι 

συμμετέχοντες να δώσουν το ραβδί πάνω από μία φορά ώστε κάποιοι από αυτούς να 

έχουν και δεύτερη ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις τους αλλά μην επιμείνετε στο να 

μιλήσει κάποιος αν ο ίδιος δεν θέλει.  
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Ιδέα κατασκευής: 

Ένα ξύλινο κουτάλι είναι μια καλή βάση για ένα ραβδί συζήτησης. Μ 

ε τη βοήθεια κορδέλων, χρωμάτων και χαντρών του δίνεται μια πιο χαρούμενη χροιά. 

3.3. Κάνοντας διάλογο 

Συζητήσεις με νόημα  

 

Περιεχόμενα 

1. Τι είναι ο διάλογος; 

a. Διαφορές ανάμεσα σε ένα ντιμπέιτ και μια συζήτηση 

b. Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένας διάλογος; 

2. Η ουσία του διαλόγου  

c. Κύρια στάση 

d. Βασικές αρχές 

e. Η ιστορία του τυφλού και του ελέφαντα  

3. Κανόνες του παιχνιδιού του διαλόγου  

4. Εφαρμογή του διαλόγου 

5. Μέθοδος: καταξιωτική έρευνα 

6. Εξάσκηση: καθοδηγώντας το διάλογο 

7. Λίστα καθηκόντων του επιβλέποντα 

8. Πηγές 
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Τι είναι διάλογος 
 
a. Η διαφορά ανάμεσα στο ντιμπέιτ και τη συζήτηση 

 

Ένας διάλογος είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων με τους οποίους 
μιλάς προσωπικά και υιοθετείς μια στάση ενεργούς ακρόασης. Ο διάλογος αποτελεί μέρος 
ενός ντιμπέιτ ή μιας συζήτησης. Δεν έχει να κάνει με το να πείσεις τον συνομιλητή σου, 
αλλά με το να μοιραστείς εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές.   
Δεν πρόκειται για σκηνή μάχης, αλλά για πεδίο έρευνας. 
 
b. Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένας διάλογος; 

 

Ένας διάλογος μπορεί να καλύψει μεγάλο έυρος θεμάτων. Μια συζήτηση γίνεται διάλογος 
όταν συστήνεις τον εαυτό σου ως μεμονωμένο άτομο και ταυτόχρονα επιθυμείς να είσαι 
ανοιχτός στις εμπειρίες και τις προοπτικές των άλλων. Οι συνομιλητές λειτουργούν ως 
καθρέπτης. 
 

  
 
Ουσία του διαλόγου 

 

Όταν σε μια συζήτηση ή ένα ντιμπέιτ ο ένας συνομιλητής προσπαθεί να πείσει τον άλλον 
συνομιλητή για το ποια είναι η αλήθεια που πιστεύει ο ίδιος, ο διάλογος γίνεται για την 
αλήθεια που βρίσκεται στη μέση. Βασική μας στάση είναι ότι είναι ψευδαίσθηση να 
πιστεύουμε ότι η αλήθεια που βιώνουμε είναι και η πραγματική αλήθεια. 
 
a. Κύρια στάση 

 

Η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχουν τατόχρονα περισσότερες από μια αλήθειες είναι 
θεμελιωδώς διαφορετική απο τη βασική στάση που υιοθετούμε στη συζήτηση ή στο 
ντιμπέιτ. Η βασική στάση που υιοθετούμε στον διάλογο οδηγεί στην επιθυμία: 

 να διερευνήσουμε μαζί 

 να είμαστε ανοιχτοί σε ευκαιρίες που δεν είχαμε φανταστεί 

 να δημιουργούμε και να δρούμε ατομικά και/ή συλλογικά: (συν-) δημιουργία  
 
b. Βασικές αρχές 
 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα όπου θα μπορείτε να μιλάτε και 
να ακούτε υπό αυτή την βασική στάση, υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές.  
Στο διάλογο προσκαλούμε ο ένας τον άλλον να:  
- Ακούμε προσκεκτικά 
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- Εκτιμάμε τις ερωτήσεις 
- Αναβάλλουμε την κριτική  
- Μιλάμε αυθεντικά 
 
c. Η ιστορία του τυφλού και του ελέφαντα  

 
Ένα παραμύθι από την 
Ινδία διδάσκει την 
διαπολιτισμική συνείδηση 
αποτυπώνοντας πώς 
διαφορετικές οπτικές 
οδηγούν σε ξεχωριστές 
απόψεις. 
 
Πέρα από το Ghor ήταν μια 

πόλη των οποίων οι 

κάτοικοι ήταν όλοι τυφλοί. 

Μια μέρα ένας βασιλιάς 

μαζί με τη συνοδεία του και τον στρατό του ήρθαν σε αυτή την πόλη και έστησαν το 

στρατόπεδό τους εκεί. Αυτός ο βασιλιάς είχε έναν ελέφαντα, ο οποίος συνήθιζε να 

προκαλεί δέος στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να δουν τον ελέφαντα και 

κάποιοι τυφλοί έτρεχαν μπροστά για να ανακαλύψουν τι ήταν. Και επειδή δεν είχαν ιδέα 

για το σχήμα ή την εμφάνιση του ελέφαντα, συγκέντρωσαν πληροφορίες αγγίζοντας ο 

καθένας ένα διαφορετικό μέρος του ελέφαντα. Ο καθένας από αυτούς πίστευε ότι είχε 

καταλάβει κάτι, γιατί είχε εξετάσει ένα κομμάτι του ελέφαντα. 

Όταν επέστρεψαν στους συμπολίτες τους και τους διηγήθηκαν τα νέα, περικυκλώθηκαν 

αμέσως από ανθρώπους που ζητούσαν με ανυπομονησία να μάθουν ποια πιστεύουν ότι 

είναι η αλήθεια. Ρωτούσαν σχετικά με το σχήμα και την εμφάνιση του ελέφαντα και 

άκουγαν αυτά που τους έλεγαν. Αυτός που είχε αγγίξει το αυτί του ελέφαντα, όταν του 

ζητήθηκε να περιγράψει τη φύση του ελέφαντα είπε: "Είναι ένα μεγάλο, τραχύ πράγμα και 

έχει το μέγεθος ενός χαλιού". Αυτός που είχε αγγίξει την προβοσκίδα του ελέφαντα, είπε: 

«Ξέρω τι είναι. Είναι ένας ευθύς και κοίλος σωλήνας, φοβερός και τρομακτικός». Εκείνος 

που είχε αγγίξει το ένα πόδι είπε: "Είναι δυνατό και σταθερό, σαν στύλος". Κάθε άτομο 

περιέγραψε τον ελέφαντα σύμφωνα με μια προηγούμενη εμπειρία του, κάτι με το οποίο 

μπορούσε να συγκρίνει τον ελέφαντα. Στη συνέχεια άρχισαν να συζητούν. "Ο ελέφαντας 

σας δεν ήταν ο πραγματικός, ήταν μία ψευδαίσθηση  ο δικός μου είναι η μόνη πραγματική 

αλήθεια" και ούτω καθεξής. 

Αργότερα ο οδηγός τους εξήγησε: «Κανείς δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του 

ελέφαντα. Το μόνο που μπορείτε  να κάνετε είναι να συλλέξετε όλες τις διαφορετικές 
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εμπειρίες του ‘’ελέφαντα’’ και από όλες αυτές τις εμπειρίες να φανταστείτε ένα νέο πλάσμα 

γνωστό ως ‘’ ελέφαντας’’. 

Αυτό που αντιπροσωπεύει ολοκληρωτικά το πλάσμα ‘’ελέφαντας’’ είναι το άθροισμα όλων 

αυτών των μερών και κάτι παραπάνω. 

 Κανόνες του παιχνιδιού του διαλόγου 
 
Για να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ δύο ατόμων θα πρέπει οι ομιλητές να είναι 
πρόθυμοι να μιλήσουν διαλογικά. Προκειμένου να ξεκινήσουμε μια συζήτηση έχοντας τα 
ίδια σημεία εκκίνησης, έχουμε διαμορφώσει τους αποκαλούμενους «κανόνες για τον 
διάλογο». 
 
Πριν από τη συνέντευξη, είναι σημαντικό να θέσετε τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι ώστε 
να ελέγξετε εάν είναι ξεκάθαροι σε όλους και έαν όλοι είναι προετοιμασμένοι να μιλήσουν 
σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.  
 
Κανόνες του παιχνιδιού: 
 

 Ακούστε με πραγματικό ενδιαφέρον  

 Εκτιμήστε την ιστορία, πείτε την άποψή σας σχετικά με αυτή  

 Μιλήστε προσωπικά για τις δικές σας εμπειρίες  

 Σιγουρευτείτε ότι όλοι παίρνουν τον λόγο  
 
 Εφαρμογή του διαλόγου 
 
a. Ενίσχυση της αυτογνωσίας 
 
Οι συζητήσεις που περιέχουν διάλογο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την 
αυτογνωσία σας ως άτομο, ως ομάδα ή ως οργανισμό: πως τα πάει η ομάδα μου/μας, ποιο 
είναι το όραμά μας ως οργάνωση, πώς σχετίζομαι (ως οργάνωση) με ένα συγκεκριμένο 
θέμα; Οι συζητήσεις που περιέχουν διάλογο είναι αποτελεσματικές για την επίλυση 
κάποιας διαμάχης, κατά τη διάρκεια της ένωσης μιας ομάδας, και χρησιμοποιούνται σε 
συνεδρίες δημιουργίας ομάδων και σε υπουργικά συμβούλια. 
 
b. Αύξηση της συνοχής, η βάση για τη συν-δημιουργία 
 
Όταν επικοινωνείτε με διάλογο μεταξύ σας, ως ομάδα δημιουργείτε τα κατάλληλα θεμέλια 
για να δημιουργήσετε μαζί. Ανακαλύπτετε με ποιον έχετε να κάνετε. Είτε πρόκειται για 
ομάδα έργου, σχολική τάξη είτε σχέση προμηθευτή-πελάτη. Εκείνοι που ακούν πραγματικά 
χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες δυνατότητες και αφήνουν το 
άλλο πρόσωπο στην αξία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο διάλογος παρέχει μια σταθερή βάση 
για τις διαδικασίες συν-δημιουργίας. 
 
c. Θέματα εμβάθυνσης 
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Ο διάλογος ως μορφή επικοινωνίας είναι επίσης κατάλληλος για την διερεύνηση θεμάτων 
από κοινού με άλλους, αλλά και κατά τη διάρκεια διαδικασιών αξιολόγησης και χάραξης 
πολιτικής. 
 
 Μέθοδος: καταξιωτική έρευνα 
 
Ο τρόπος για να συντονίσετε μια εποικοδομητική συζήτηση βασισμένη στις κύριες αρχές 
του διαλόγου είναι η μέθοδος της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry). 
 
a. Από τη σύνδεση στην πράξη 

 

Προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορετικές πτυχές ενός θέματος ή ενός ζητήματος σε μια 
ομάδα, με στόχο να ενισχυθεί η επιθυμία για δράση ή δημιουργία, διακρίνουμε ορισμένες 
διαφορετικές φάσεις στη συζήτηση. 
 
b. Τέσσερις φάσεις 

 

1. ΣΥΝΔΕΣΗ (γνωριζόμαστε μεταξύ μας και με το θέμα)  
2. ΙΣΤΟΡΙΕΣ (μοιραζόματε τις προσωπικές μας εμπειρίες και ιστορίες με τους άλλους)  
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (μοιραζόμαστε τις επιθυμίες, τα όνειρα και τους στόχους μας με τους 

άλλους)  
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (διερευνούμε τι είναι απαραίτητο για να αναλάβουμε δράση) 
 
Καθοδηγούμε κάθε φάση με μία κεντρική ερώτηση: 
1. Ποιος είσαι, ποιες είναι οι προθέσεις σου;  
2. Διαμοιρασμός προσωπικών εμπειριών σχετικά με ένα θέμα, μιλώντας αφηγηματικά  
3. Τι επιθυμείς σχετικά με το θέμα αυτό και πώς το αντιλαμβάνεσαι απο τη δική σου 

οπτική;  
4. Τι και ποιον χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στο πρώτο βήμα;  
  
 Άσκηση: καθοδηγώντας τον διάλογο 
 
Η σχέση με τον συμμετέχοντα 
 
15 λεπτά 
 
Συναντώ / συνδέω 
Κινηθείτε δεξιόστροφα και ζητήστε προτάσεις: 

 Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε κάποια δραστηριότητα; 

 Ποια ήταν αυτή η δραστηριότητα και πώς ένιωσες; 
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15 λεπτά 
 

Εμβαθύνω  
Κινηθείτε δεξιόστροφα ή τυχαία και ζητήστε προτάσεις: 

 Θα σου άρεσε να ξανά συμμετάσχεις στη δραστηριότητα αυτή;  

 Γιατί θα ήθελες/δεν θα ήθελες να ξανά συμμετάσχεις στη δραστηριότητα αυτή;   
 
20 με 25 λεπτά 
 
Φαντάζομαι 
Ξεκινάτε με αυτόν που δείχνει έντονη επιθυμία και αλληλεπιδρά με τους άλλους.  
Ζητήστε προτάσεις: 

 Ποια είναι για σένα η ιδανική δραστηριότητα; (σχηματίστε στο μυαλό σας μια 
εικόνα και περιγράψτε την) 

 Τι θα σου άρεσε πραγματικά να κάνεις; Τι ονειρεύεσαι; 

 Τι θέση έχει ο διάλογος σε αυτό που κάναμε σήμερα; 
 

15 λεπτά 
 

Πετυχαίνω 
Κινηθείτε με τυχαία σειρά και ζητήστε προτάσεις: 

 Ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έκανες για να το συνειδητοποιήσεις; 

 Πώς θα το παρατηρήσουν οι υπόλοιποι αυτό; 

 Ποιον και τι χρειάζεσαι; 
 
5 λεπτά 
 
Ολοκληρώνω 
Κινηθείτε με τη σειρά αριστερόστροφα και ζητήστε προτάσεις: 

 Πώς σου φάνηκε η συζήτηση αυτή; 

 Τι κέρδισες απο τη συζήτηση αυτή;  
 
 
Λίστα καθηκόντων του επιβλέποντα 
 
Χώρος 

• Εστιάστε στον χώρο εργασίας προσεκτικά, σύμφωνα με τον στόχο του διαλόγου.  
• Εάν χρειάζεται, δώστε μολύβια, λευκές κόλλες, σύμβολα ομιλίας, ροφήματα και 

σνακ. 
• Ευθυγραμμίστε την απόσταση μεταξύ των καθισμάτων και τοποθετήστε τα σε μια 

κατάλληλη απόσταση, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν και να ακούσουν 
ο ένας τον άλλον καλά. 

• Φροντίστε ο χώρος να είναι τακτοποιημένος (να μην υπάρχουν πολλά αντικείμενα 
πάνω στα τραπέζια, να μην υπάρχει ακαταστασία κ.λπ) 
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Διαδικασία 
• Ανακοινώστε τι πρόκειται να κάνετε και βοηθήστε τους συμμετέχοντες να 

συμμετάσχουν σε αυτό ενεργά (εισαγωγική φάση, τηλέφωνα κ.λπ). 
• Εξηγήστε τους κανόνες. 
• Ορίστε τον ρόλο σας ως επιβλέποντα. 
• Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι έχουν την ελευθερία να μιλούν και/ή να μην 

μιλούν και ότι όλα όσα συζητούνται στον κύκλο είναι εμπιστευτικά. 
• Φροντίστε να τηρούνται οι αρχές: όλοι μιλούν με τη σειρά, τηρείται ο κύκλος, μιλώ 

για τον εαυτό μου κ.λπ 
• Επιλέξτε το εάν θέλετε οι συμμετέχοντες να μιλούν με τη σειρά ή τυχαία 
• Ρυθμίστε τον χρόνο από μόνοι σας ή ζητήστε από κάποιον να το αναλάβει 
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για τη δική σας προετοιμασία. 
• Αναλάβετε δράση όπου χρειάζεται: συνοψίστε όσα έχουν ειπωθεί, θέστε ερωτήσεις, 

επιβραδύνετε, δώστε ζωντάνια, επιβάλλετε την ησυχία  
 
Περιεχόμενο 

• Τολμήστε να αποκλίνετε από το σενάριο σας αν προκύψει κάτι σημαντικό  
• Συστηθείτε ως επιβλέπων και αναφέρετε τις προσωπικές σας εμπειρίες  
• Ελέγχετε συχνά το βαθμό στον οποίο το περιεχόμενο της συζήτησης ανταποκρίνεται 

στην αρχική ερώτηση που τέθηκε 

 
 Πηγές 
 
Βιβλιογραφία 
Kessels, Boers and Mostert Vrije Ruimte, philosophize in organizations 
Massink and Ijbema. The appreciative workbook. Appreciative Inquiry in practice 
Scharmer, C. Otto. Theory U. Leadership from the future that presents itself. 
Senge, Peter (et al). Presence, a journey of discovery into profound change in people and 
organizations. 
Bohm, David. On Dialogue. 
Buber, Martin. Dialogic life. 
Jaworski, Joseph. The origin. 
Kahane, Adam. Power and Love. 
Ιστοσελίδες: 

• www.lerenindialoog.nl 
• www.gigidingler.nl 
•  

Μην δημοσιοποιείτε αυτό το υλικό αναφοράς εκτός του εργαστηρίου χωρίς συστονισμό με τη 
Μάθηση με Διάλογο. 
  

3.4. Παιχνίδι μνήμης 
 

Κανόνες παιχνιδιού μνήμης 

 
Παίκτες 

http://www.gigidingler.nl/
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Παίξτε το παιχνίδι με 2 έως 4 παίκτες. Εάν έχετε περισσότερα άτομα, δημιουργήστε υπο-
ομάδες. 
 
Στόχος 
Προσπαθήστε να βρείτε όσες περισσότερες κάρτες που απεικονίζουν το ίδιο περιεχόμενο. 
 
Προετοιμασία 
Ανακατέψτε τις κάρτες και τοποθετήστε τες με την εικόνα στραμμένη προς τα κάτω. 
Ανάλογα με τους συμμετέχοντες μπορείτε να ξεκινήσετε με 2 ή 3 ζευγάρια. Αυτό μπορεί να 
επεκταθεί, καθώς κατανοούν καλύτερα το παιχνίδι και θυμούνται ευκολότερα τις εικόνες 
που απεικονίζονται. 
 
Παιχνίδι 
Παίξτε ξεκινώντας με την κατεύθυνση του ρολογιού. Όταν είναι η σειρά σας, επιλέξτε και 
γυρίστε μια κάρτα. Στη συνέχεια, γυρίστε μια δεύτερη κάρτα. Εάν οι κάρτες είναι ίδιες, 
πάρτε τις δύο κάρτες από το τραπέζι και τοποθετήστε τες δίπλα σας. Τώρα μπορείτε να 
παίξετε ξανά! Μέχρι να έχετε γυρίσει δύο κάρτες που δεν σχηματίζουν ζευγάρι. 
 
Εάν γυρίστε δύο κάρτες που δεν είναι ίδιες, τις γυρνάτε ξανά προς τα κάτω (αφού τις έχουν 
δει όλοι). Αφήνετε τις κάρτες στην ίδια θέση. Στη συνέχεια παίζει ο επόμενος παίκτης.  
 
Συνεχίστε μέχρι να βρεθούν όλα τα ζευγάρια καρτών. Ο παίκτης που βρίσκει τα 
περισσότερα ζευγάρια κερδίζει. 
 
Συμβουλές 
 

1. Δώστε προσοχή - ακόμα και αν δεν είναι η σειρά σας. Θυμηθείτε ποιες κάρτες 
αποκαλύπτονται και ποια είναι η θέση τους στο τραπέζι.  
 

2. Τοποθετήστε εκ των προτέρων τις κάρτες σε ομοιόμορφες σειρές. Έτσι θα είναι 
ευκολότερο να τις θυμηθείτε. Εκτός και αν θέλετε να ανεβάσετε το επίπεδο 

δυσκολίας τότε τοποθετήστε τις κάρτες στο τραπέζι σταυρωτά.  



                                                                                              ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 40 

 

Κάρτες για το παιχνίδι μνήμης 
Κόψτε τις κάρτες ώστε να τις ξεχωρίσετε. 
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Κάρτες για το παιχνίδι μνήμης με χρήματα 
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3.5. Εκτέλεσε τον στόχο σου 
 
Σκεφτείτε μια σειρά δύσκολων και κατάλληλων ερωτήσεων και απαντήσεων εκ των 
προτέρων. Συνδέστε τες με ένα θέμα του μαθήματος. Σκεφτείτε δύο απαντήσεις για κάθε 
ερώτηση, μία από τις οποίες είναι η σωστή απάντηση. Βάλτε τις δύσκολες και εύκολες 
ερωτήσεις μαζί, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να παραμένουν σε εγρήγορση. 
 
Χρησιμοποιώντας ταινία ή σχοινί, οριοθετείστε δύο μεγάλα διαστήματα στο έδαφος ένα 
για τη σωστή απάντηση και ένα για τη λάθος απάντηση, σημαδέψτε αυτό το διάστημα με 
κόκκινο ή πράσινο χρώμα. 
 
Εξηγήστε στον συμμετέχοντα τον σκοπό του παιχνιδιού. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν δύο 
απαντήσεις. Θα πρέπει να δοκιμάσουν να διαλέξουν τη σωστή απάντηση (αναπτυξιακή 
διέγερση). Με το σήμα ‘’ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΣOY’’… μπορούν να τρέξουν όσο το δυνατόν 
το συντομότερο στην πλευρά που θεωρούν ότι είναι η σωστή απάντηση.  Ανακοινώστε τις 
ερωτήσεις και απαντήσεις καθαρά και αργά έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να 
ακούν καλά και σκεφτούν ποιο μέρος θα επιλέξουν. Πείτε τους να μην πηγαίνουν στη μεριά 
που στέκονται οι περισσότεροι συμμετέχοντες (σεβασμός στην αυτονομία). 
 
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν υπάρχουν αποχωρήσεις, ο κάθε συμμετέχων μπορεί 
να συνεχίσει να συμμετέχει στο παιχνίδι.  
 
Το παιχνίδι παίζεται καλύτερα με δύο επιβλέποντες. Ο ένας θέτει τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις, και ο άλλος παρατηρεί εάν το παιχνίδι διεξάγεται με ασφάλεια. Να κάνετε 
ξεκάθαρο στους συμμετέχοντες πως από τη στιγμή που επιλέγουν μια απάντηση δεν 
μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους. Σημειώστε επίσης ότι οι συμμετέχοντες μπορούν 
να ξεκινήσουν να τρέχουν μόνο αφού δοθεί το σήμα.  
 
Κάντε το παιχνίδι πιο συναρπαστικό μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα εκκίνησης και δίνοντας 
τη σωστή απάντηση.  
 
Επαινέστε τους συμμετέχοντες ή τις ομάδες. Πείτε στους συμμετέχοντες ότι χαίρεστε με το 
ότι συμμετέχουν στο παιχνίδι με ενθουσιασμό.  
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Λάθος 
Σωστό 

Λάθος 

Εκτέλεσε 

τον 
Στόχο 
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Ερωτήσεις "Εκτέλεσε τον στόχο σου" 
 
Μάθημα 3 
 

Ερώτηση Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση 

Παίξατε το παιχνίδι μνήμης; Ναι Όχι 

Πόσες κάρτες ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων θα 
μπορούσατε να επιλέξετε; 

3 1 

Κάνατε το σχέδιο βήμα-προς-
βήμα με τα πόδια; 

Ναι Όχι 

Πόσες ζευγάρια καρτών 
βρήκατε; 

1 3 

Ζωγραφίσατε τον εαυτό σας; Ναι Όχι 

Χρησιμοποιείτε το ραβδί 
συζήτησης; 

Ναι Όχι 

 

Μάθημα 4 
 

Ερώτηση  Σωστή απάντηση Λάθος απάντηση 

Εξασκηθήκατε με τα χρήματα; Ναι Όχι 

Εξασκηθήκατε με τις 
μετακινήσεις; 

Όχι Ναι 

Δημιουργήσατε μια 
πρόσκληση; 

Ναι Όχι 

Θα πάρετε τον λόγο την 
επόμενη φόρά; 

Ναι Όχι 

Εξασκηθήκατε με τα ψώνια; Ναι Όχι 

Εξασκηθήκατε για το πώς 
ζητάμε βοήθεια; 

Ναι Όχι 
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3.6. Κάρτες συζήτησης 

Διπλώστε την κάρτα στη μέση 

 

 

Στάδιο, αθλήματα 

 

- Που πηγαίνεις; 

- Πρέπει να κάνεις κράτηση; 

- Πόσο θα κοστίσει; 

- Πόσα χρήματα θα πάρεις μαζί σου; 

- Ποια μέσα μετακίνησης θα χρησιμοποιήσεις; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πας; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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Πάρτυ, πικνικ 

- Τι θα κάνεις; 

- Πρέπει να πας για ψώνια; 

- Πόσο κοστίζουν; 

- Πότε είναι αυτό; 

- Πρέπει να ετοιμάσεις κάποια πρόσκληση; 

- Ποιο μέσο μετακίνησης θα επιλέξεις; 

- Πρέπει να αγοράσεις κάποιο δώρο; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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Ψώνια 

 

- Που πηγαίνεις; 

- Πρέπει να κάνεις κάποια κράτηση; 

- Πόσο θα κοστίσει; 

- Πόσα χρήματα θα πάρεις μαζί σου; 

- Ποια μέσο μετακίνησης θα επιλέξεις; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πας; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσείο 

 

- Που θας πάς; 

- Πόσο θα κοστίσει; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πας; 

- Ποια μέσο μετακίνησης θα χρησιμοποιήσεις; 

- Πώς θα αγοράσεις εισιτήρια; 
- Πώς θα ντυθείς; 
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Συναυλία, Ντίσκο 

 

- Που θας πας; 

- Πρέπει να κάνεις κράτηση; 

- Πόσο κοστίζει; 

- Πόσα χρήματα θα πάρεις μαζί σου; 

- Ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιήσεις; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πάς; 

- Πώς θα αγοράσεις τα εισιτήρια; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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Κομμωτήριο 

 

- Που θας πας; 

- Πρέπει να κάνεις κράτηση; 

- Πόσο κοστίζει; 

- Πόσα χρήματα θα πάρεις μαζί σου; 

- Ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιήσεις; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πάς; 

- Πώς θα αγοράσεις τα εισιτήρια; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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Εστιατόριο, απογευματινό τσάι 

 

- Που θας πας; 

- Πρέπει να κάνεις κράτηση; 

- Πόσο κοστίζει; 

- Πόσα χρήματα θα πάρεις μαζί σου; 

- Ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιήσεις; 

- Πότε θα πας; 

- Με ποιον θα πάς; 

- Πώς θα αγοράσεις τα εισιτήρια; 

- Πώς θα ντυθείς; 
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3.7. Κάρτες παιχνιδιού ρόλων 

 

Παιχνίδι ρόλων - Τηλεφώνημα 
 

Παίκτης A Παίκτης B 

Καλημέρα/καλησπέρα, μπορώ να σας 
βοηθήσω; 

- Καλημέρα/καλησπέρα θα ήθελα να 
αγοράσω εισητήρια για : 
κινηματογράφο, θέατρο, συναυλία, 
αθλητικό αγώνα  

- Καλημέρα/καλησπέρα θα ήθελα να 
κλείσω ένα ραντεβού 

- Καλημέρα/καλησπέρα θα ήθελα να 
κάνω μια κράτηση 

- Καλημέρα/καλησπέρα ενδιαφέρομαι 
για: αθλήματα 

 

Ναι φυσικά, πώς σας λένε παρακαλώ; Ονομάζομαι... 

Πόσα άτομα θα είστε; 

Πόσα εισιτήρια θέλετε; 

Θα είμαστε...άτομα 

Θα ήθελα...εισιτήρια 

Ποια μέρα θα θέλατε να έρθετε; Θα ήθελα να έρθω στις... 

Και τι ώρα; 

Γνωρίζετε την ώρα που ξεκινάει; 

Γύρω στις ... 

Ξεκινάει στις ... 

Έχετε άλλες ερωτήσεις; Πόσο κοστίζει και πώς μπορώ να πληρώσω; 

 

 Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο μέσο 
μαζικής μεταφοράς για να έρθω; 

Υπάρχει κάποια στάση ταξί; 

Σημείωσα όλα αυτά που μου είπατε, καλή 
συνέχεια, γεια σας! 

Ευχαριστώ, γεια σας! 

 



                                                                                              ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 57 

 

 

Παιχνίδι ρόλων -  Ψώνια 
 

Παίκτης A Παίκτης B 

Πρέπει να κάνω ψώνια για: πάρτι, πικνικ, 
γενέθλια. 

Πότε είναι; 

Μπορείς να με βοήθησεις να κάνουμε μια 
λίστα; 

Φυσικά, τι θα χρειαστεί να πάρουμε; 

Φαγητό, ροφήματα και τούρτα. Πόσα άτομα κάλεσες; 

Κανέναν/ Έχω καλέσει ... άτομα. - Δεν πρέπει να σκεφτείς πόσα άτομα 
θα καλέσεις; 

- 10 άτομα, άρα μια τούρτα θα είναι 
αρκετή 

Πατατάκια και αναψυκτικά Τότε θα πάρουμε ... σακούλες πατατάκια 
και ... αναψυκτικά 

Θεωρείς ότι θα είναι αρκετά; Τι σου άρεσει περισσότερο; 

 

Πόσο θα κοστίσουν; Νομίζω θα κοστίσουν... 

Μπορείς να κάνεις τα ψώνια για μένα; Φυσικά, μπορούμε να πάμε άυριο. 

 
 
 
Παιχνίδι ρόλων - Πρόσκληση 
 

Παίκτης A Παίκτης B 

Γεια, θα ήθελα να σε προσκαλέσω να 
πάμε... 

Γεια, ναι ακούγεται ενδιαφέρον. Για πότε 
λες; 

Σκέφτομαι για το επόμενο Σάββατο. Ωραία, τι ώρα; 

Γύρω στις.... Έντάξει, θα σε πάρω. 

Ναι παρακαλώ. Ναι θα σε πάρω. 
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Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε. 

 
 
 
Παιχνίδι ρόλων - Χρήματα 
 
 

Παίκτης A Παίκτης B 

Μπορώ να πληρώσω παρακαλώ; Ναι παρακαλώ, είναι 8 ευρώ. 

Έχω ρέστα; Ναι μου έδωσες 10 ευρώ, άρα πρέπει να 
σου δώσω 2 ευρώ ρέστα. 

Ευχαριστώ, γεια σας. Αντίο 

  

 
Φτιάξτε το δικό σας 
  

Παίκτης Α Παίκτης B 
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3.8. Χρήματα  
 

Μάθετε τα διαφορετικά χρήματα και πώς να τα μετράτε.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι ρόλων με χρήματα για να μάθετε πώς να 
πληρώνετε και πώς να δίνετε ρέστα. 
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3.9. Βιβλίο εργασιών 
 

ΜΑΘΗΜΑ 1 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥ ΧΡΟΝΟ; 
 
Τι θα σου άρεζε να κάνεις; Διάλεξε 3 δραστηριότητες. Σημείωσε τις επιλογές σου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 2  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. 

Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 

ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ή ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ 

ΣΕΛΙΔΑ.  

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ! 

 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΑ; 

 ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ; 

 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ; 

 ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΣ; 

 ΠΟΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ; 

 ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; 
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΟΥ; 

ΕΧΕΙΣ ΗΔΗ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. 

ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ: 

 ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

ΓΕΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΖΑΝΤΕΣ. 

Ημέρα Πρωί  Απόγευμα  Βράδυ  

ΔΕΥΤΕΡΑ    

ΤΡΙΤΗ    

ΤΕΤΑΡΤΗ    

ΠΕΜΠΤΗ    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

ΣΑΒΒΑΤΟ    

ΚΥΡΙΑΚΗ    
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥ ΧΡΟΝΟ; 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΛΕΞΕΣ 3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΒΑΛΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΣΕΙΡΑ. 

ΓΕΜΙΣΕ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΣ: 

1. ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ! 

2. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ 

3. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 66 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΠΟΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ; 

ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥ ΧΡΟΝΟ. 

 

ΒΗΜΑ 1 

 ΒΗΜΑ 2 

 ΒΗΜΑ 3 

 ΒΗΜΑ 4 

 ΒΗΜΑ 5 
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; 

ΣΚΕΨΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΙΣ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΩ 
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ΜΑΘΗΜΑ 3 
ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΑΝΟ ΣΕ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΛΕΞΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥ ΧΡΟΝΟ.  

 

    ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ; 

 

 

 

    ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ; 

 

 

 

                                               

                   ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ; 

 

 

 

 

 

  ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ; 

 

 

 

  ΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ; 
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                   ΔΕΣ ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

                ΠΟΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ; 

 

 

 

  

                ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΞΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ. 

 ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ; 

 

- ΠΩΣ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; 

- ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; 

- ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ; 

- ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙ; 

- ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ; 

-  ΠΩΣ ΖΗΤΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ; 

- ΠΩΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ; 

- ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ; 

- ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ; 

- ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ; 

- ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ; 

 

 ΣΥΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. 

 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΥ; 
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ΜΑΘΗΜΑ 5 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΥ 

ΕΞΗΓΗΣΕ: 

- ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ 

- ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

- ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 

- ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ  

- ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 

- ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 5 ΛΕΠΤΑ.  

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΟΥ , ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΑΦΙΣΑ, 

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.  
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ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE 
NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 
 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.com 

 

Το υλικό παρήχθη με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτού του 
υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και ο Εθνικός Φορέας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών. 

 

 
Το DS LEISURE 

προάγει  τη 
συμμετοχή των 

ατόμων με 
σύνδρομο down 
σε  ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
DS LEISURE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

DOWN 
ΜΕΣΩ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚ
ΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΩΝ 

DS LEISURE 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Α ΓΙΑ ΤΗ 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

