
2020-1-LV01-KA201-077505 

KIDPreneurship – ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

 

 
 

Έργο: ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας στα παιδιά 
μας 

Αριθ. 2020-1-LV01-KA201-077505 
 
 
 

Διανοητική παραγωγή #2: Ενότητα 
KIDpreneurship για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών 

 
 
 

Σύνολο 30 δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν δεξιότητες 
σημαντικές για την επιχειρηματική νοοτροπία 

 

 
 

 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 
 
 
 
 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 

KIDPreneurship – ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

 

 

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1 Εισαγωγή ................................................................................................................................... 3 

2 Πλαίσιο δεξιοτήτων των δραστηριοτήτων ............................................................................... 4 

2.1 Περιέργεια ........................................................................................................................ 4 

2.2 Δημιουργικότητα .............................................................................................................. 5 

2.3 Μαθαίνοντας από τα λάθη ............................................................................................... 6 

2.4 Ανάληψη πρωτοβουλιών .................................................................................................. 6 

2.5 Ομαδική εργασία και επικοινωνία .................................................................................... 7 

2.6 Πώς να ορίσετε έναν στόχο .............................................................................................. 8 

2.7 Οικονομικός αλφαβητισμός .............................................................................................. 8 

3 Σύνολο δραστηριοτήτων ........................................................................................................... 9 

3.1 Χρωματίζοντας Μαζί ......................................................................................................... 9 

3.2 Παιχνίδι μετρήματος ....................................................................................................... 11 

3.3 Το πρώτο ......................................................................................................................... 12 

3.4 Ορισμός στόχου .............................................................................................................. 14 

3.5 Μαθαίνοντας από τα λάθη μας ...................................................................................... 15 

3.6 Μικροί Δεσμοί ................................................................................................................. 17 

3.7 Ο στόχος μου είναι SMART (έξυπνος) ............................................................................. 18 

3.8 Ο άνθρωπος και το νόμισμα ........................................................................................... 20 

3.9 Η ικανότητα του να κάνετε ερωτήσεις ........................................................................... 21 

3.10 Μπορώ να βασιστώ πάνω μου ....................................................................................... 23 

3.11 Διερεύνηση εφευρέσεων ................................................................................................ 24 

3.12 Πόσα μαθαίνω από τα λάθη! .......................................................................................... 26 

3.13 Μικρός κόσμος, μεγάλος κόσμος .................................................................................... 28 

3.14 Επιτυχημένα προϊόντα .................................................................................................... 30 

3.15 Τι είδος ανθρώπου θέλω να είμαι; Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου ........... 31 

3.16 Ενέργειες και  συνέπειες ................................................................................................. 32 

3.17 Βιομίμηση ......................................................................................................................... 1 

3.18 Ομαδικές Ιδέες .................................................................................................................. 2 

3.19 Κοσμήματα από  τη Φύση ................................................................................................. 2 

3.20 Πώς φαίνομαι στα μάτια των άλλων; ............................................................................... 1 

3.21 Θα πουλήσει αυτό το προϊόν ή όχι; .................................................................................. 6 

3.22 Το μαγικό ραβδί ................................................................................................................ 8 

3.23 Από δύο μολύβια –  εκατομμυριούχος ........................................................................... 12 

3.24 "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;" για παιδιά ..................................................... 14 



2020-1-LV01-KA201-077505 

KIDPreneurship – ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

 

3.25 «Υπαίθρια Αγορά» .......................................................................................................... 19 

3.26 Ο Κύριος και η Κυρία Ορθή ............................................................................................. 21 

3.27 Παγκόσμιο Καφέ ............................................................................................................. 24 

3.28 Νέοι πολίτες υπεύθυνοι .................................................................................................. 27 

3.29 Παιχνίδι καρτών: Ποια είναι η αξία; ............................................................................... 30 

3.30 Εσύ οδηγείς, εγώ ακούω ................................................................................................. 32 

 
 
 
 
 
 

1 Εισαγωγή 
 
 
Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών με σκοπό τη 
μετατροπή τους σε οικονομική ή κοινωνική αξία για την κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει δεξιότητες 
όπως η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η ικανότητα διαχείρισης πόρων και πολλά άλλα. Το 
σύνολο των δραστηριοτήτων θα αναπτύξει επιχειρηματικές δεξιότητες που βοηθούν τα παιδιά να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητας, συνεργασίας, κριτικής 
σκέψης και διαχείρισης έργων. Το μάθημα αποτελείται από 24 δραστηριότητες που απευθύνονται 
σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών. Οι δραστηριότητες αποτελούνται από παιχνίδια, καθοδηγούμενες 
εμπειρίες, δραστηριότητες και συγκεκριμένες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην τάξη και θα 
υλοποιηθούν κυρίως σε ομάδες: κάθε δραστηριότητα είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη μιας ή 
περισσότερων δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για την επιχειρηματική νοοτροπία.  
 
Όλες οι δραστηριότητες του έργου είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και διαφέρουν ως προς το 
χρονοδιάγραμμα, τη δυναμική, τα υλικά και, προφανώς, τους στόχους. Οι διάφορες προτεινόμενες 
δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν σε μικρό βαθμό ανάλογα με τις υλικοτεχνικές και 
χρονικές συνθήκες που υπάρχουν στην τάξη και κατά τη στιγμή των δραστηριοτήτων, καθώς και 
στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς παρόλο που το ηλικιακό χάσμα είναι μόνο 2 χρόνια, τα παιδιά 
αναπτύσσονται πολύ γρήγορα από 8 έως 10 ετών.   
 
Η Σύμπραξη σας συμβουλεύει να προγραμματίσετε τις δραστηριότητες εκ των προτέρων, 
προμηθεύοντας τα σχετικά υλικά και βρίσκοντας την καταλληλότερη τοποθεσία για την 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Συνεπώς, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μια μικρή ευελιξία 
στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων, διατηρώντας όμως τον κύριο στόχο! 
Η προσφερόμενη σειρά δραστηριοτήτων είναι προαιρετική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
δραστηριότητες με τη σειρά που προτιμάτε, δεν είναι υποχρεωτικό να εκτελέσετε όλες τις 
δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα αποκλειστικά και μόνο είναι ωφέλιμη για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας των παιδιών. 
 
Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν από τους ακόλουθους οργανισμούς: 
 

• "Art-Smart" - Λετονία 
• "Ίδρυμα Patrizio Paoletti" - Ιταλία 
• "Synthesis" - Κύπρος 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - Αυστρία 
• Ίδρυμα "Αξίες, αρετές, ακεραιότητα" - Βουλγαρία 
• Ιδιωτικό νηπιαγωγείο "Mazais Princis" - Λετονία 
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• "Future Focus" - Μάλτα 
 
 

2 Πλαίσιο δεξιοτήτων των δραστηριοτήτων 

2.1 Περιέργεια 
Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η κρυφή δύναμη που διεγείρει τη μάθηση είναι η περιέργεια: η χαρά 
της εξερεύνησης ενεργοποιεί την κριτική σκέψη και τον συλλογισμό. Επομένως, η περιέργεια 
ενισχύει τη μάθηση. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ένα χάσμα μεταξύ αυτών που γνωρίζουν και αυτών 
που θα ήθελαν να γνωρίζουν, ανεξάρτητα από το αν θέλουν να επιτύχουν άμεσα αποτελέσματα ή 
καλούς βαθμούς. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι τα περίεργα παιδιά έχουν πλούσια ζωή και καλύτερη 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Έχει επίσης προκύψει ότι σημαντικές προσαρμοστικές 
συμπεριφορές, όπως η μη κριτική στάση, η ανοχή στο άγχος, τα θετικά συναισθήματα, το χιούμορ, 
σχετίζονται με την περιέργεια. Συσχέτιση με την ευτυχία: Η διανοητική περιέργεια κάνει τον 
άνθρωπο ζωτικό και η ζωτικότητα, με τη σειρά της, τον κάνει ευτυχισμένο.  
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ  
1. Ενίσχυση της περιέργειας: Συχνά ο πειρασμός είναι να επιβραβεύουμε τους μαθητές όταν η 
περιέργεια οδηγεί σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ή σε έναν καλό βαθμό, αλλά είναι πιο σημαντικό 
να παρατηρούμε και να ενισχύουμε την περιέργεια όταν τη βλέπουμε σε δράση, για παράδειγμα 
ενισχύοντας τους μαθητές όταν κάνουν ερωτήσεις.  
2. Διδάξτε στους μαθητές πώς να κάνουν "ποιοτικές" ερωτήσεις. Οι "ποιοτικές" ερωτήσεις 
αποτελούν ζωτικό εργαλείο για την περιέργεια. Οι καλές ερωτήσεις περιέχουν το "γιατί;", το "τι;" και 
το "πώς;".  
3. Διαδώστε την περιέργεια. Η περιέργεια είναι μεταδοτική: δημιουργήστε ευκαιρίες για ομαδικές 
δραστηριότητες για τους μαθητές, ώστε να εμπλέξετε ακόμη και τους λιγότερο περίεργους μαθητές.  
4. Συνεχίστε να ενημερώνετε τις γνώσεις σας. Οι τρέχουσες ειδήσεις μπορούν να οδηγήσουν τους 
μαθητές να θέσουν προληπτικές ερωτήσεις που βοηθούν να έρθει στο φως αυτό που βρίσκεται 
κάτω από την επιφάνεια των προβλημάτων της κοινωνίας.  
5. Διδάξτε στους μαθητές να είναι σκεπτικιστές. "Σκεπτικός" που σημαίνει "παρατηρώ, εξετάζω". 
Ένα σκεπτικιστικό άτομο απαιτεί περαιτέρω αποδείξεις προτού αποδεχτεί τις δηλώσεις κάποιου ως 
αληθινές. Είναι πρόθυμο να αμφισβητήσει το status quo με ανοιχτό μυαλό και μέσω υγιούς 
συζήτησης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
Δραστηριότητες στην τάξη με περιγραφικές κάρτες 
1. Παρατηρήστε, για ομάδες, απολύτως κοινά αντικείμενα (π.χ.: μια καρέκλα, μια κιμωλία, ένα 
μηχάνημα για σνακ, ένα ρούχο, ένα τρόφιμο) και εκπαιδευτείτε να κάνετε στον εαυτό σας όσο το 
δυνατόν περισσότερες νέες ερωτήσεις σχετικά με αυτά, στις οποίες δεν γνωρίζετε τις απαντήσεις. 
Η ερώτηση σχετικά με το ποιος εφηύρε το αντικείμενο και η υπόθεση σχετικά με τον σκοπό της 
εφεύρεσης είναι ουσιώδεις. Σε ένα δεύτερο βήμα θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα αν και γιατί η 
εφεύρεση λειτούργησε, πώς ωφελήθηκε η κοινωνία από αυτήν, πώς ο εφευρέτης είχε όφελος από 
αυτήν (επίσης οικονομικό). Η εργασία αυτή θα συνοδεύεται από έρευνα και σε επιπλέον σχολικό 
χρόνο.  
2. Για ομάδες, ξεκινώντας πρώτα από τις τοπικές εφημερίδες, στη συνέχεια από τον εθνικό τύπο 
και καταλήγοντας στον διεθνή τύπο, επιλέξτε μία από τις πρωτοσέλιδες ειδήσεις και εκπαιδεύστε 
με τις πέντε βασικές ερωτήσεις (Ποιος; Τι; Πότε; Πού; Πώς; Γιατί).  
3. Επαναλάβετε την άσκηση 2 σε ένα γεγονός που αφορά την καθημερινή σχολική ζωή (ένα 
συνηθισμένο επεισόδιο της ημέρας). Ο στόχος είναι να επεκτείνετε τη διαδικασία σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα κοινά γεγονότα, ανακαλύπτοντας τον πλούτο του προβληματισμού που μπορεί να 
προσφέρει κάθε μεμονωμένο γεγονός. Η εργασία αυτή θα συνοδευτεί από έρευνα ακόμη και εκτός 
σχολικού ωραρίου, που σχετίζεται με επεισόδια της οικογενειακής ζωής. 
4. Μελέτη της στάσης μεγάλων περίεργων ανθρώπων που άλλαξαν την ιστορία: Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, Ισαάκ Νεύτων, Λουίτζι Γκαλβάνι, Καμίλο Γκόλγκι, Αλεξάντερ Φλέμινγκ*. Εξαγωγή της 
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στάσης τους, και άσκηση στην τάξη: "Αν ήμουν ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι τι θα έκανα παρατηρώντας 
... (τη βροχή, τα σύννεφα, μια ομπρέλα, ένα έντομο στο παράθυρο, κ.λπ. ...) 
(1Α, 2Α, 3Α, 4Α)  
Μετά από κάθε μία από τις ασκήσεις στην τάξη ή στο σπίτι, αναρωτηθείτε πώς έχουν τροποποιήσει 
και εμπλουτίσει τις διαδικασίες σκέψης, για παράδειγμα, μέσω των ακόλουθων ερωτήσεων: Τι ξέρω 
που δεν ήξερα πριν; Ποιες ερωτήσεις έκανα στον εαυτό μου που συνήθως κάνουν οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες; Ποια ερώτηση του συμμαθητή μου με εντυπωσίασε ιδιαίτερα; Γιατί; Τι φαντάζομαι 
ότι θα συνέβαινε σε μένα και στη ζωή μου αν είχα αυτή τη στάση συνεχώς; Είναι σημαντικό να 
συνοδεύσετε τους νέους στη λήψη αναφορών σχετικά με τη συναισθηματική τους κατάσταση και τις 
ευεργετικές επιδράσεις μιας στάσης περιέργειας: Πώς αισθάνθηκα ενώ έκανα στον εαυτό μου αυτές 
τις ερωτήσεις; 6. Μαρτυρία ενός επιχειρηματία που οφείλει τα πάντα στην περιέργεια. 
 

2.2 Δημιουργικότητα 
Η δημιουργικότητα εντάσσεται πλήρως στην πρώτη δεκάδα, που καταρτίστηκε από το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ (WEF), των δεξιοτήτων που οι υπεύθυνοι προσλήψεων και, γενικά, ο κόσμος 
της εργασίας θα αναζητούν περισσότερο στο μέλλον. Η ικανότητα αυτή κατέχει, μάλιστα, την τρίτη 
θέση δεδομένης της σημασίας της στο πλαίσιο του οργανισμού. Αν και η δημιουργικότητα συχνά 
συνδέεται με τον καλλιτεχνικό τομέα, αυτή η ήπια δεξιότητα είναι στην πραγματικότητα μια ζωτική 
μορφή νοημοσύνης, η οποία ωθεί τους ανθρώπους να ανακαλύπτουν κάτι νέο σε διάφορους τομείς, 
αναγνωρίζοντας, στις σκέψεις και τα αντικείμενα, νέες συνδέσεις που οδηγούν σε καινοτομίες, 
λύσεις και αλλαγές. Η δημιουργικότητα, στην πραγματικότητα, συνδέεται στενά με την καινοτομία, 
δηλαδή με τη μεταμόρφωση που προκαλείται από την εισαγωγή καινοτομιών, οι οποίες μπορούν 
να λύσουν προβλήματα και να βελτιώσουν προϊόντα, διαδικασίες και καταστάσεις. Είναι ακριβώς η 
σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας που εξηγεί γιατί η πρώτη αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο στον σημερινό κόσμο της εργασίας. 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ  
Η εστίαση δεν είναι τόσο στο πώς να "διδάξουμε τη δημιουργικότητα" στα παιδιά, αλλά στο πώς να 
δημιουργήσουμε ένα γόνιμο περιβάλλον στο οποίο η δημιουργικότητά τους θα ριζώσει, θα 
αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί.  
1. Φανταστείτε: Δείξτε παραδείγματα για να δώσετε ιδέες Όταν προτείνουμε μια δραστηριότητα, 
ξεκινάμε πάντα με την παρουσίαση παραδειγμάτων έργων, για να δώσουμε μια ιδέα των 
δυνατοτήτων και να δώσουμε ιδέες για το πώς να ξεκινήσετε. Αρχικά το παιδί μπορεί να 
επικεντρωθεί στη μίμηση των παραδειγμάτων που προσφέρονται, στη συνέχεια θα ενθαρρυνθεί να 
αλλάξει ή να τροποποιήσει τα παραδείγματα, προσθέτοντας τη δική του προσωπική πινελιά. 
 2. Προσφέρετε ποικιλία υλικών: παρέχετε ένα ευρύ φάσμα υλικών για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Όσο πιο ποικίλα είναι τα υλικά, τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες για 
δημιουργικά έργα.  
3. Καλωσορίστε όλους τους τύπους "πράξης"  
4. Δώστε μεγαλύτερη σημασία στη διαδικασία παρά στο προϊόν. Είναι σημαντικό να ρωτάτε τους 
μαθητές ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν και από τι εμπνεύστηκαν, ενθαρρύνοντας τον 
πειραματισμό, μοιραζόμενοι επίσης τα ενδιάμεσα στάδια των έργων, μιλώντας για το τι σκοπεύουν 
να κάνουν στη συνέχεια και γιατί.  
5. Προσφέρετε άφθονο χρόνο για εργασία σε έργα Για ουσιαστική ανατροφοδότηση, δίωρες 
συνεδρίες για έργα, για ένα πιο ριζοσπαστικό αποτέλεσμα, κρατήστε ημέρες ή εβδομάδες κατά τις 
οποίες οι μαθητές εργάζονται αποκλειστικά σε έργα.  
6. Ενδιάμεση και κοινή χρήση Ενήλικες και παιδιά συνεργάζονται πραγματικά σε έργα. Τα παιδιά 
διεγείρονται από την ομαδική εργασία.  
7. Αναστοχασμός σχετικά με τη διαδικασία Είναι σημαντικό τα παιδιά να βυθίζονται στα έργα, ακόμη 
πιο σημαντικό όμως είναι να αναστοχάζονται σχετικά με το τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, "Πώς σας 
ήρθε η ιδέα για αυτό το έργο;" και "Τι σας εξέπληξε περισσότερο;".  
8. Ανταλλαγή προβληματισμών Ανταλλαγή με τα παιδιά των δικών τους διαδικασιών σκέψης: είναι 
χρήσιμο για αυτά να γνωρίζουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιείτε για να εργαστείτε στα έργα και 
να εξετάσετε τα προβλήματα. Θα είναι πιο πρόθυμα να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους 
σκέψη και θα έχουν ένα καλύτερο μοντέλο για να το κάνουν.  
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9. Περισσότερες λύσεις για το ίδιο πρόβλημα Να εκπαιδεύσουν, μόνοι τους και μαζί με τους 
μαθητές, να βρουν διάφορες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που είναι δομημένα σε διδακτικές δραστηριότητες. 
 

2.3 Μαθαίνοντας από τα λάθη  
Τα λάθη αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της εμπειρίας της ζωής μας και προεδρεύουν κάθε 
μαθησιακής διαδικασίας. Το να προσποιούμαστε ότι το λάθος δεν υπάρχει παρά μόνο για να 
διορθωθεί είναι η λανθασμένη προσέγγιση. Το να θέλουμε να αποφύγουμε το λάθος σημαίνει να 
σταματήσουμε και να αναστείλουμε τη μάθηση. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
μια ατμόσφαιρα στην οποία επιτρέπεται να βιώνει κανείς το συναίσθημα χωρίς φόβο και στην οποία 
θεωρείται ως μέσο για να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η διαδικασία 
διόρθωσης πρέπει να ενταχθεί σε μια ανθρωπιστική- συναισθηματική αντίληψη της διδακτικής: το 
λάθος είναι φυσικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και ο μαθητής πρέπει να βρει στον καθηγητή, 
στους συμμαθητές του, στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα την απαραίτητη κατανόηση ώστε το 
λάθος να μην οδηγήσει σε καταστάσεις άγχους- είναι απαραίτητο να προωθηθούν μορφές 
διόρθωσης που οδηγούν στην ενθάρρυνση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοδιόρθωσης του 
μαθητή και να αυξηθεί η κριτική του αυτονομία και στη διαχείριση του λάθους. 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ  

1. Αναγνώριση των σφαλμάτων και των λόγων που συνέβησαν.  
2. Προκειμένου να μάθουν από τα λάθη, είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να συνοδεύσουμε 

τους μαθητές στην αναγνώρισή τους και στην κατανόησή τους. Μερικές φορές είναι δύσκολο 
να τα αναγνωρίσουμε επειδή υπάρχει μια γνωστική ασυμφωνία, μια κατάσταση 
ψυχολογικής και συναισθηματικής έντασης: η παραδοχή ενός λάθους συχνά βρίσκεται σε 
ασυμφωνία με την αυτοεκτίμησή μας, σε σημείο που να βρίσκουμε τον εαυτό μας να το 
δικαιολογεί ή να το αποδίδει σε κάποιον άλλο, προκειμένου να μην αμφισβητήσουμε βαθιές 
απόψεις για τον εαυτό μας. Η αναγνώριση του λάθους σχετίζεται με την αιτία του: γνωρίζει 
ο μαθητής τον σωστό τρόπο ή είναι αφηρημένος;  

3. Μην δραματοποιείτε τα λάθη, χρησιμοποιήστε τα ως μια χαρούμενη ευκαιρία για ομαδική 
μάθηση (επαναλαμβανόμενο λάθος στην τάξη, συλλογικό και γενικό) και προνομιακή 
(ατομική και ειδική). 

4. Επανεκτιμήστε τα λάθη, κάθε λάθος μπορεί πραγματικά να είναι δημιουργικό, καθώς 
δημιουργεί μια ευκαιρία να επανεξετάσετε τη διαδικασία, την ανθεκτικότητα ή να εξαγάγετε 
άλλες δεξιότητες. Να τονίζετε πάντα τι μάθατε από αυτό το λάθος!  

5. Κάντε λάθη: κάντε τα σκόπιμα. Εξασκηθείτε στην εισαγωγή σας σε ένα σύστημα 
ελεγχόμενων λαθών. Μια πρόσκληση να μην βλέπετε το λάθος ως εχθρό αλλά ως 
αναπόφευκτο και πολύτιμο σύντροφο.  

6. Χρησιμοποιήστε το λάθος δημιουργικά για να μην το ξεχάσετε ποτέ ξανά και να 
διασκεδάσετε με την ικανότητα. "Σε κάθε λάθος κρύβεται η δυνατότητα μιας ιστορίας" G. 
Rodari. es: η αλλαγή των φωνηέντων αλλάζει τα πράγματα και γεννιούνται ιστορίες.  

7. Μελέτη Παραδείγματα επιφανών σφαλμάτων. es Η ανακάλυψη της Αμερικής είναι το 
αποτέλεσμα ενός σφάλματος: Ο Χριστόφορος Κολόμβος πείστηκε να φτάσει στις Ινδίες. Ο 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, η κατ' εξοχήν ιδιοφυΐα, πέτυχε στόχους και δημιούργησε 
αριστουργήματα, παρόλο που - ή καλύτερα: χάρη στο γεγονός ότι - συγκέντρωσε πολλά 
λάθη (οι ιπτάμενες μηχανές, όλες απέτυχαν, ή η τεχνική ζωγραφικής που χρησιμοποιήθηκε 
για τον Μυστικό Δείπνο, για να δώσουμε μόνο μερικά παραδείγματα. 

2.4 Ανάληψη πρωτοβουλιών 
Το αίσθημα πρωτοβουλίας σημαίνει να ξέρεις πώς να μετατρέπεις τις ιδέες σε δράση. Αυτό 
περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, 
καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για την επίτευξη στόχων. Είναι 
απαραίτητο να μπορεί κανείς να αξιολογεί τις θετικές και αρνητικές πτυχές των διαφόρων επιλογών 
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και τις πιθανές συνέπειες, αλλά και να συζητά και να επιχειρηματολογεί σε ομάδες για τα κριτήρια 
και τα κίνητρα των επιλογών, επισημαίνοντας τα γεγονότα, τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και 
ακούγοντας τα κίνητρα των άλλων. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σχετίζεται με την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων ατομικά και σε ομάδες, αξιολογώντας μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και 
αιτιολογώντας τα κριτήρια επιλογής, αξιολογώντας τα υπέρ και τα κατά, τους κινδύνους και τις 
ευκαιρίες και αιτιολογώντας την τελική επιλογή. Τα προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας έχουν πολλαπλές αξίες στη βελτίωση των παιδιών, εκτός από την 
προετοιμασία για τον κόσμο της εργασίας, επίσης για τη συμμετοχή, τα κίνητρα και τις επιδόσεις 
στο σχολείο και στη ζωή- πτυχές που επηρεάζουν θετικά τη μείωση των απογοητεύσεων, τη μείωση 
των εντάσεων και των συγκρούσεων. 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ 

1. Προώθηση πλαισίων όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να εστιάζουν στην ακρόαση και 
ανάγνωση των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων των φίλων τους  

2. Διδασκαλία τεχνικών ακρόασης 
3. Υποστήριξη των μαθητών στο να καθορίσουν με σαφήνεια το στόχο που θέλουν να 

επιτύχουν στην επικοινωνία Εκπαίδευση των μαθητών σε θετική και ενεργητική στάση 
ακόμη και υπό πίεση  

4. Εκπαιδεύστε τους μαθητές να εκφράζουν την άποψή τους 
5. Προτιμούν τα πλαίσια όπου "κερδίζει" η ομάδα και όχι το άτομο  
6. Υποστήριξη των μαθητών στη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε η 

ψηφιακή επικοινωνία να μην αντικαθιστά την ενσυναισθητική σχέση (τι δεν πρέπει να 
επικοινωνείται μέσω των μέσων), αλλά αντίθετα να μπορεί να ενισχύσει την επαφή (όταν τα 
μέσα φτάνουν εκεί που δεν φτάνουμε εμείς, για παράδειγμα παρέχοντας γνώσεις). 

2.5 Ομαδική εργασία και επικοινωνία 
Η δεξιότητα αυτή προϋποθέτει επομένως υπομονή, ευγένεια και ενσυναίσθηση. Το να έχετε 
δεξιότητες ομαδικής εργασίας σημαίνει τόσο να είστε σε θέση να μεσολαβείτε και να συναντάτε τους 
άλλους, όσο και να μπορείτε να ζητάτε βοήθεια. Η ικανότητα αυτή συνεπάγεται να μπορείς να 
μοιράζεσαι επιτυχίες και δυσκολίες, να μαθαίνεις από τα λάθη, να ξέρεις πώς να αναλαμβάνεις την 
ευθύνη χωρίς να τη ρίχνεις στους άλλους και να ξέρεις πώς να "δένεις" με το πλαίσιο. Είναι ζωτικής 
σημασίας η συνεργασία με τους άλλους για να ξέρει κανείς πώς να επικοινωνεί και να είναι 
προετοιμασμένος για βελτίωση και αυτοδιόρθωση. Η συνεργατική μάθηση είναι μια συγκεκριμένη 
μεθοδολογία διδασκαλίας μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν σε μικρές ομάδες, βοηθώντας ο 
ένας τον άλλον και νιώθοντας συνυπεύθυνοι ο ένας για τον άλλον. Η επικοινωνία είναι το κύριο 
εργαλείο για την κατανόηση και την εμπλοκή σε μια σχέση μεταξύ τους και με την κοινότητα. Η 
διαδικασία της επικοινωνίας υπερβαίνει την απλή πράξη της μεταφοράς ενός μηνύματος: 
συνεπάγεται την ικανότητα "επίτευξης ενός στόχου". Η επικοινωνία αποτελείται επίσης από 
θεμελιώδη παρα-λεκτικά στοιχεία, τον τόνο της φωνής, το πρόσωπο, τις χειρονομίες, το λεξιλόγιο, 
τη γραμματική.  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Υποστηρίξτε τους μαθητές να) 

1. Προώθηση πλαισίων όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να εστιάζουν στην ακρόαση και 
ανάγνωση των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων των φίλων τους 

2. Διδασκαλία τεχνικών ακρόασης  
3. Υποστήριξη των μαθητών να καθορίσουν με σαφήνεια τον στόχο που θέλουν να επιτύχουν 

στην επικοινωνία 
4. Εκπαίδευση των μαθητών σε θετική και ενεργητική στάση ακόμη και υπό πίεση 
5. Εκπαιδεύστε τους μαθητές να εκφράζουν την άποψή τους 
6. Προτιμούν τα πλαίσια όπου "κερδίζει" η ομάδα και όχι το άτομο 
7. Υποστήριξη των μαθητών στη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε η 

ψηφιακή επικοινωνία να μην αντικαθιστά την ενσυναισθητική σχέση (τι δεν πρέπει να 
επικοινωνείται μέσω των μέσων), αλλά αντίθετα να μπορεί να ενισχύσει την επαφή (όταν τα 
μέσα φτάνουν εκεί που δεν φτάνουμε εμείς, για παράδειγμα παρέχοντας γνώσεις). 
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2.6 Πώς να ορίσετε έναν στόχο 
Συνδεδεμένη με την ικανότητα καθορισμού στόχων είναι η ουσιαστική ικανότητα να δίνεται "νόημα" 
στη ζωή, μια διαδρομή που αποτελείται από έναν αστερισμό μικρο-στόχων, μια θεμελιώδη 
διαδικασία για να βιώνονται θετικά συναισθήματα, ικανοποίηση για την επιτυχία και τη συμμετοχή. 
Ο εγκέφαλός μας έχει εξελιχθεί υπό το πρίσμα της δραστηριότητας: να θέτουμε νέους στόχους και 
να τους επιτυγχάνουμε με επιμονή και επίλυση προβλημάτων. Η απουσία στόχων δεν είναι στο 
DNA μας και στην πραγματικότητα μας κάνει να βιώνουμε μια βαθιά αίσθηση κενού. Η γνώση του 
πώς να δίνουμε στόχους δίνει νόημα στη ζωή, δρα άμεσα στην ευημερία, αυξάνει την αυτοεκτίμηση, 
μας κάνει να ανακαλύπτουμε νέα ενδιαφέροντα και να διοχετεύουμε δράσεις με στρατηγικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Η επιδίωξη στόχων φέρνει τελικά ενήλικες και παιδιά σε επαφή με άλλους 
ανθρώπους και την οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων (κοινός σκοπός).  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Υποστηρίξτε τους μαθητές να) 

1. Μάθετε τι αγαπούν ή το πρόβλημα που θέλουν να λύσουν: η αρχική φάση της διαδρομής 
κατά την οποία πρέπει να εντοπίσουμε τα ενδιαφέροντά μας - αν δεν τα γνωρίζουμε ήδη - 
μέσα από ερωτήσεις όπως "Τι με ενδιαφέρει πραγματικά;", "Τι μου αρέσει να σκέφτομαι;", 
Οι στόχοι του παιδιού πρέπει να είναι δικοί του (όχι των ενηλίκων αναφοράς).  

2. Καθορισμός του στόχου, Το πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός στόχου είναι ο ακριβής 
προσδιορισμός του. 

3. Διευκρινίστε προσεκτικά τον στόχο: ζητήστε από το παιδί να επικεντρωθεί και να γράψει 
γιατί θέλει να επιτύχει αυτόν τον στόχο.  

4. Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων  
5. Καθορίστε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος . Οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι θα έχουν μελλοντικές προθεσμίες σε σύγκριση με τους 
βραχυπρόθεσμους στόχους, γι' αυτό και είναι σημαντικό να "χωρίσετε" τους 
μακροπρόθεσμους στόχους σε βραχυπρόθεσμους στόχους. (π.χ. Το να μάθετε να παίζετε 
τις κλίμακες στο πιάνο σε δύο εβδομάδες είναι ένας συγκεκριμένος στόχος με προθεσμία). 

6. Καταγράψτε τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου: Υποστηρίξτε τους 
μαθητές να κατανοήσουν πώς θα επιτύχουν το στόχο τους. Για έναν μακροπρόθεσμο στόχο, 
πρέπει να εστιάσετε σε ενδιάμεσους στόχους που είναι επίσης παρακινητικοί. 

 

2.7 Οικονομικός αλφαβητισμός 
Η εκμάθηση των οικονομικών ήδη από την ηλικία των 5 ετών, θα τους επιτρέψει να είναι ενεργοί 
πολίτες σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις, όχι μόνο όσον αφορά τις έννοιες, αλλά και τις 
συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με βασικές ηθικές επιλογές και που καθορίζουν τις "μικρές" 
κινήσεις της αγοράς, της αποταμίευσης, του χρέους, της αναβολής δαπανών, της πρόνοιας και της 
αλληλεγγύης. Ο προβληματισμός σχετικά με τη χρήση του χρήματος πρέπει να ξεκινήσει από βαθιά 
αποκλίνουσες περιπτώσεις: την οικονομική κρίση, την αποϋλοποίηση του χρήματος, την 
αγοραστική ικανότητα των οικογενειών. Είναι θεμελιώδες, από μικρή ηλικία, να κατανοήσουμε την 
αξία του χρήματος και τους μηχανισμούς που καθοδηγούν την οικονομία, στις απλούστερες μορφές 
της: κέρδος, αποταμίευση, επένδυση, δώρο. Το χρήμα πρέπει να κατανοηθεί ως μέσο ενός 
ευρύτερου σχεδιασμού, ικανό να αγκαλιάσει τις διάφορες σφαίρες δράσης της οικονομίας. 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ 
 Εισαγωγή στα μαθήματα θεμάτων και έργων προσέγγισης και κατανόησης των οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών μέσω της γνώσης και του πειραματισμού τριών μακροεννοιών στις οποίες 
αντιστοιχούν τόσα πολλά εννοιολογικά περιβάλλοντα:  

1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Θέματα όπως το εργατικό κόστος, η δημιουργία των 
τιμών, ο τρόπος μετεγκατάστασης της παραγωγής, η ποιότητα των πρώτων υλών. Τα 
παιδιά σκέφτονται γιατί ένα συγκεκριμένο αγαθό έχει μια συγκεκριμένη τιμή 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Το δημόσιο αγαθό και οι φόροι. Τα δημόσια αγαθά 
δεν μπορούν να πωληθούν, όχι επειδή δεν έχουν τιμή, αλλά επειδή ανήκουν σε όλους: 
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κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα πουλήσει και να τα αγοράσει. και βρίσκονται με ένα μέρος 
της πόλης.  

3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με την εισαγωγή τριών οικονομικών υποκειμένων: 
αποταμιευτές, τράπεζες και επιχειρήσεις, εξετάζοντας κοινές έννοιες όπως ΑΤΜ, τράπεζα, 
πιστωτική κάρτα, υποθήκη, δάνειο, τόκος, μισθοδοσία. 

 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 
1. Δραστηριότητες "η αγορά" (π.χ.: η τάξη χωρίζεται σε πωλητές και αγοραστές και τα παιδιά 
παίζουν στην αγορά, πουλώντας και αγοράζοντας πακέτα ζυμαρικών, αποφασίζοντας την τιμή, 
πληρώνοντας τους εργάτες. Αναδημιουργείται ολόκληρη η αλυσίδα: κάθε προϊόν πρέπει να 
αγοραστεί από τον χονδρέμπορο σε μια συγκεκριμένη τιμή και να μεταπωληθεί σε υψηλότερη τιμή. 
Οι αγοραστές έχουν χρήματα στη διάθεσή τους και αποφασίζουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν).     
2. Δραστηριότητες "δημόσιου συμφέροντος" (π.χ: Ας μιλήσουμε για παράδειγμα για τις πόλεις, οι 
οποίες πρέπει να είναι καθαρές. Αλλά ποιος πληρώνει για την καθαριότητά τους ή για να φτιάξει 
έναν χαλασμένο δρόμο Εισάγεται το θέμα των φόρων. Τα παιδιά πρέπει να αποφασίσουν πόσα 
από τα χρήματά τους θα ξοδέψουν για να διατηρηθεί η πόλη καθαρή ή για να κατασκευαστεί ένας 
νέος δρόμος. Το συζητούν μαζί και αποφασίζουν ένα ποσό, το συγκεντρώνουν και το 
χρησιμοποιούν για να αγοράσουν κομμάτια ενός μεγάλου παζλ που αναπαριστά τους δρόμους, το 
σχολείο, το πάρκο. Αλλά αν το ποσό είναι πολύ χαμηλό τα παιδιά μπορούν να αγοράσουν μόνο 
ένα μέρος των απαραίτητων κομματιών κ.λπ.  
3. Δραστηριότητες "Κύκλος της οικονομίας" (π.χ.: ένας κύκλος εντός του οποίου αναπτύσσεται ο 
οικονομικός κύκλος. Οι πολίτες συγκεντρώνουν τις αποταμιεύσεις, τις δίνουν στις τράπεζες οι 
οποίες τις διαθέτουν σε επιχειρήσεις που απασχολούν πολίτες. Προσομοίωση του κύκλου μέσω 
συγκεκριμένων εμπειριών, π.χ. η ανάγκη αγοράς ενός σπιτιού ή έναρξης μιας επιχείρησης).                        
4. Για κάθε φάση καλέστε έναν εκπρόσωπο/επιχειρηματία να πει πώς λειτουργεί 
 

3 Σύνολο δραστηριοτήτων 
 

3.1 Χρωματίζοντας Μαζί 

 
	

OΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ	

Χρωματίζοντας Μαζί	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Art Smart	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Ομαδική Εργασία και Επικοινωνία	
8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Ακόμα και αν κάποιος έχει περιορισμένους  πόρους (εδώ:  χρώματα), η 

συνεργασία με άλλους μπορεί να εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό τελικό 
αποτέλεσμα.	
	
Η δραστηριότητα καλλιεργεί την ομαδική εργασία, συγκεκριμένα 
δεξιότητες όπως:	

● Δυνατότητα κατανομής καθηκόντων και πόρων, 	
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● Επικοινωνία και ακρόαση (συμπεριλαμβανομένου του να μην 
μιλάμε ταυτόχρονα, όλα τα μέλη της ομάδας)·	

● Εύρεση κοινής συμφωνίας για το πώς να προχωρήσουμε	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 ● Εξοπλισμός σχεδίασης ή βαφής	
	

	
	
	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
	

● Ο δάσκαλος δίνει μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με την 
ομαδική εργασία και τους κύριους λόγους για τους οποίους σε 
ομάδες μπορούμε πάντα να επιτύχουμε περισσότερα. 	

● Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3 μελών η κάθε μία. 	
● Κάθε μέλος της ομάδας έχει 2 χρώματα, με τα οποία πρέπει να 

εργαστεί. Τα μέλη της τάξης μπορούν να επιλέξουν το καθένα 
τα χρώματα με τα οποία θα εργαστούν. 	

● Πρόσθετη επιλογή: εάν εργάζονται με χρώματα, τα μέλη της 
ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον εξοπλισμό 
ζωγραφικής αλλά να μην τον αλλάζουν με άλλα μέλη της 
ομάδας.	

● Η αλλαγή των χρωμάτων μεταξύ των μελών της ομάδας δεν 
επιτρέπεται.	

● Ο δάσκαλος δίνει την εργασία ή το θέμα για να εργαστεί η 
ομάδα	

● Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρεί την 
επικοινωνία της ομάδας – ενθαρρύνει την ηγεσία και 
προσπαθεί να περιορίσει το χάος μέσα στην ομάδα.	

● Κάθε ομάδα εργάζεται για την ανάπτυξη ενός σχεδίου.	
	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

● Εξοπλισμός σχεδίασης και βαφής, εάν εργάζεστε με χρώματα, 
εξοπλισμός για την προστασία της τάξης από τα χρώματα (π.χ. 
πλαστικές μεμβρανές)	

● Προτιμώμενα χρώματα που προσφέρονται: Μαύρο, Λευκό, 
Κίτρινο, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε	

● Ένα θέμα ή θέμα για το έργο – αρκετά απλό για παιδιά ηλικίας 
8-10 ετών και ένταση χρώματος (π.χ. η πόλη μας, η τάξη μας, 
εμείς, κλπ)	

	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
● Βελτιώθηκε η ικανότητα συνεργασίας εντός των ομάδων κατά 

τη διάρκεια της εργασίας; 	
● Κατάφεραν τα μέλη της τάξης να εργαστούν με 

περιορισμένους πόρους; 	
● Οι ομάδες κατάφεραν να λύσουν προκλήσεις έλλειψης πόρων 

(π.χ. το γεγονός ότι συνολικά στην αρχή έχουν μόνο 6 
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χρώματα, τα άλλα χρώματα μπορούν να αναμιχθούν μέσω 
συνεργασίας)	

● Πήρε κάποιο από τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλία να 
καθοδηγήσει και να ηγηθεί της διαδικασίας του σχεδίου/ 
ζωγραφικής; 	

 

3.2 Παιχνίδι μετρήματος 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Παιχνίδι μετρήματος 	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ArtSmart	
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤAΞΗ	

Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός	
8-10 ετών	

ΔΙAΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά	
ΣΤOΧΟΙ	 Iκανότητα καταμέτρησης και συλλογής. 	

	
ΥΛΙΚΑ	 • 1-3 λέξειs	

• Επιφάνεια ζαριών (παράρτημα 1.1)	
• Μάρκες (στο παράρτημα 1.3.) Ή χρησιμοποιήστε μερικά 

διαθέσιμα υλικά, όπως κοχύλια, φασόλια, ξύλινα ραβδιά, 
μικρούς βράχους, βελανίδια, αυτοκόλλητα 	

	
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Οι μαθητές ρίχνουν τα ζάρια με προκαθορισμένη σειρά (π.χ. 
όλοι κάθονται σε κύκλο και κυλούν με τη σειρά του ρολογιού.	

• Κάθε μαθητής παίρνει ένα πίνακα για να κρατάει το σκορ με το 
ποσό που έχουν δείξει τα ζάρια. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η 
καταμέτρηση της βαθμολογίας και να σηκώνουν οι μαθητές χέρι 
μόλις επιτευχθεί πλήρης αριθμός (π.χ. 15, 20 ή 25 ). Για να 
κάνουν το παιχνίδι πιο δύσκολο, όταν οι παίκτες λαμβάνουν τον 
πίνακα βαθμολογίας τους, θα πρέπει να τον κρατήσουν κλειστό, 
έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν και τη μνήμη τους. Αρχίζουν να 
μετρούν από την αρχή (αν ανακοινώσουν ότι έχουν φτάσει στο 
σκορ, αλλά κάνουν λάθος, θα πρέπει επίσης να αρχίσουν να 
μετρούν από την αρχή (ή κατόπιν συμφωνίας της τάξης 
λαμβάνουν άλλη λιγότερο σκληρή ποινή).	

• Όταν κάποιος έχει φτάσει στον συμφωνημένο αριθμό βαθμών, 
λαμβάνει μια μάρκα (ο κύκλος πρέπει να παίζεται μέχρι το 
τέλος, έτσι ώστε ο μαθητής που έριξε πρώτος τα ζάρια,  να μην  
έχει  πλεονέκτημα)	

• Ο νικητής είναι ο μαθητής που παίρνει τις περισσότερες μάρκες 
ή που φτάνει πρώτα σε έναν  προηγουμένως συμφωνημένο 
αριθμό token (π.χ. 3)	
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ΓΡΑΦΙΚΆ	
	
Εικόνες/	
βίντεο κλιπ	
	

Πίνακες βαθμολογίας – παράρτημα 1.1	
Ζάρια (δεν περιλαμβάνονται) Ή κόψτε και κολλήστε ζάρια από το 
παράρτημα.1.2 
Παραδείγματα μάρκας – παράρτημα 1.3	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	
	

Προετοιμάστε υλικά για το παιχνίδι - Scorecards, ζάρια και μάρκες. 
Αποφασίστε μέχρι ποια καταμέτρηση θα φτάσει ο κάθε γύρος (π.χ. 15, 
20, 25), αποφασίστε αν οι παίκτες θα δουν τους πίνακες βαθμολογίας 
τους ή όχι (θα προπονηθεί και η μνήμη) και πότε θα τελειώσει το 
παιχνίδι. 	
Σκεφτείτε κάποιες ομοιότητες στην πραγματική ζωή και τα οικονομικά 
της πραγματικής ζωής, π.χ. όπως η συλλογή τώρα σημείων είναι σαν να 
εξοικονομείτε χρήματα για μερικούς μεγαλύτερους στόχους. 	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

Έχει αναπτύξει το παιχνίδι τις δεξιότητες καταμέτρησης; 	
Έχει αναπτύξει το παιχνίδι τη μνήμη αν οι πίνακες βαθμολογίας είναι 
κρυμμένοι; 	
Μήπως οι συζητήσεις σχετικά με την καταμέτρηση  πυροδότησαν 
ερωτήσεις  στα  παιδιά, συνειδητοποίησαν ότι η αποταμίευση  είναι 
στην πραγματικότητα τόσο εύκολη όσο αυτό το παιχνίδι (ή οποιοσδήποτε 
άλλος προβληματισμός ή συζήτηση); 	
	

 

3.3 Το πρώτο 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Το πρώτο	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ΑρτΣμαρτ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

Ανάληψη Πρωτοβουλίας	
8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 Εισαγωγή στη δραστηριότητα 10 λεπτά	
Άθροισμα των αποτελεσμάτων στο τέλος της ημέρας/εβδομάδας 5 
λεπτά (σύνολο 20-25 λεπτά)	

ΣΤΟΧΟΙ	 Για να αυξηθεί η αίσθηση της πρωτοβουλίας στην τάξη.  
Η δραστηριότητα θα πρέπει επίσης να αυξήσει την αίσθηση του 
συναγωνισμού, καθώς οι συμμετέχοντες στην τάξη όχι μόνο 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να απαντήσουν στις ερωτήσεις ή να 
επιτελέσουν καθήκοντα, αλλά και να διαγωνιστούν μεταξύ τους ποιος θα 
κάνει τι περισσότερες φορές.	
	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 Η δραστηριότητα δεν απαιτεί συγκεκριμένα υλικά: μόνη ανάγκη είναι να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχει "επιβράβευση" για όσους έρχονται πρώτοι 
(μικροί μαγνήτες, αυτοκόλλητα)	
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Ο δάσκαλος εισάγει τον μαθητή στην έννοια της δραστηριότητας  
- είναι ο πρώτος που σηκώνει το χέρι για να απαντήσει στην 
ερώτηση: στην τάξη παίρνει ένα σήμα.	

• Η δραστηριότητα συνεχίζεται για μια εβδομάδα ή ένα μήνα (οι 
εκπαιδευτικοί αποφασίζουν) με  το  άθροισμα των 
αποτελεσμάτων  να ανακοινώνεται στο τέλος κάθε ημέρας ή  
εβδομάδας.  	

• Τα μαθήματα  που παρέχονται μπορούν να είναι είτε μόνο τα 
μαθήματα του δασκάλου (είτε  αν συμφωνηθεί και άλλα 
μαθήματα).	

• Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη της τάξης που 
σηκώνουν χέρι, δώστε τη δυνατότητα να λογοδοτήσετε σε όλους 
και να δώσετε το "σήμα" σε  όλους (ανεξάρτητα από το αν η 
απάντηση είναι λάθος)	

• Για ενθάρρυνση της συμμετοχής λιγότερο δραστήριων και λίγο  
ντροπαλών μελών της τάξης	
	

	
ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο δάσκαλος θα πρέπει να προετοιμάσει τα "σήματα" και τον πίνακα 
όπου θα συλλεχθούν αυτά για κάθε μαθητή 
	
Εισαγωγή σχετικά με τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλίας και 
συμμετοχής  	
	
	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

• Τα μέλη της τάξης φοβούνται λιγότερο  να ρίξουν με το χέρι τους 	
• Μήπως η τάξη συνολικά έχει λίγα πολύ ενεργά μέλη; Εάν 

υπάρχουν  μόνο μερικά ενεργά μέλη,  έχει βοηθήσει η 
δραστηριότητα; (τα λιγότερο ενεργά/ντροπαλά μέλη της τάξης 
άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας); 	

• Τα μέλη της τάξης εκτίμησαν ότι η πρωτοβουλία μπορεί να 
οδηγήσει στο "να πάρετε αυτό που θέλετε",  είναι μια διαδικασία 
διεκδίκησης,  π.χ. όπου υπάρχουν μέλη της τάξης που ήταν πολύ 
ντροπαλά ή ανενεργά στην αρχή, στο πλαίσιο αυτής της 
δραστηριότητας, συνειδητοποίησαν ότι η ανάληψη 
πρωτοβουλίας μπορεί να τους οδηγήσει στην επίτευξη της 
επιθυμίας ή του στόχου τους; 	
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3.4 Ορισμός στόχου 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Ορισμός στόχου	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Art	Smart	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Πώς να ορίσετε έναν στόχο	
8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά (συνδυασμός από πολλές σύντομες συνεδρίες)	
ΣΤΟΧΟΙ	 Η δραστηριότητα θα διδάξει στα παιδιά να ορίζουν στόχους, να τους 

ακολουθούν και να αξιολογούν το επίπεδο επίτευξης των στόχων τους.	
ΥΛΙΚΑ	 Πίνακας ή κάποια άλλη επιφάνεια όπου οι στόχοι μπορούν να 

καταγραφούν και να παραμείνουν ορατοί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. 	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Ο δάσκαλος διοργανώνει μια σύντομη διάλεξη εισαγωγής 
σχετικά με το ποιος είναι ο στόχος και γιατί είναι σημαντικό να 
θέτουμε στόχους. 	

• Στην αρχή της ημέρας, ο δάσκαλος ζητά από  την τάξη  να 
καταγράψει  έναν  ακριβή, μετρήσιμο στόχο για την ημέρα. 
Δεδομένου ότι η δραστηριότητα διαρκεί πολλές ημέρες, ο 
δάσκαλος μπορεί να υπενθυμίσει τα κύρια διδάγματα που 
αντλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες (π.χ. ανυπολόγιστοι ή μη 
στόχοι) έτσι ώστε τα προηγούμενα λάθη να μην 
επαναλαμβάνονται.  	

• Στο τέλος της ημέρας, η τάξη συζητά το επίπεδο επίτευξης των 
καθιερωμένων στόχων, αν ο στόχος  επιτεύχθηκε, αυτό που 
βοήθησε τους μαθητές να το επιτύχουν, ποια ήταν τα εμπόδια 
και οι κύριοι λόγοι  για τη μη επίτευξή τους.	

• Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται για 2-4 εβδομάδες ή  για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ξεκινώντας από την εβδομάδα 
#2, η τάξη μπορεί να προσθέσει έναν ορισμό του στόχου της 
εβδομάδας.	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

• Εισαγωγή διάλεξης για τον καθορισμό στόχων με βάση τα υλικά 
του μαθήματος "KIDpreneurship"	

• Πίνακας ή κάποια άλλη επιφάνεια όπου οι στόχοι μπορούν να 
καταγραφούν και να παραμείνουν ορατοί καθ' όλη τη διάρκεια 
της δραστηριότητας	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

• Η τάξη αντιλήφθηκε γιατί είναι καλό να θέτουμε στόχους;  	
• Οι στόχοι τους ήταν  ακριβείς  και  μετρήσιμοι; Αν όχι,  βελτιώθηκαν  

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;	
• Η αξιολόγηση των στόχων βοήθησε να τίθενται περισσότερο 

«προσγειωμένοι» στόχοι τις επόμενες ημέρες; 	
• Έμαθε η τάξη από τα λάθη που έγιναν; Βελτιώθηκαν η ποιότητα των 

στόχων κατά τη διάρκεια  της δραστηριότητας;	
• Εάν η δραστηριότητα διήρκεσε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, μήπως η 

τάξη κατάλαβε πώς να επιτευχθεί ένας εβδομαδιαίος στόχος και πώς 
να επιτευχθούν μικρότεροι (καθημερινοί στόχοι);	

 
 

3.5 Μαθαίνοντας από τα λάθη μας 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  Μαθαίνοντας από τα λάθη μας 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Synthesis 

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤAΞΗ 

Μαθαίνοντας από λάθη 
Τάξεις: 8-10  ετών 

ΔΙAΡΚΕΙΑ  1 ώρα 

ΣΤOΧΟΙ - Για να ενισχυθεί η κατανόηση των μαθητών ότι τα λάθη είναι 
ανθρώπινα και σημαντικά για τη μάθηση. 

- Προώθηση δεξιοτήτων ανθεκτικότητας  
- Στρατηγικές μαθητών για να αντιμετωπίσουν την αποτυχία 

ΥΛΙΚΑ - Εικόνες που συνοδεύουν την αφήγηση της ιστορίας (σε απευθείας 
σύνδεση ή τυπωμένες)  

- Μολύβια με γόμα για να δώσετε ως δώρο στους μαθητές 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Ο/η εκπαιδευτικός θα αφηγηθεί την ακόλουθη ιστορία στους μαθητές: 
 
"Ο Γιώργος ήταν καλός μαθητής, καλός  ποδοσφαιριστής,  καλός  
κιθαρίστας και καλός φίλος. Πολλά  από  τα  παιδιά στο σχολείο 
αγαπούσαν τον Γιώργο, και τα πήγαιναν καλά με τους γονείς του και τη 
μικρή του αδερφή. Απ’ έξω, φαινόταν ότι  ο Γιώργος είχε πολλά για να 
χαίρεται. Αλλά  ο Γιώργος δεν ένιωθε τυχερός. Ένιωθε ανήσυχος όλη την 
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ώρα. Αν και τα  είχε σχεδόν όλα,  δεν ήταν εξαιρετικός στους βαθμούς 
του. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε καλά ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε να  
σκοράρει  μερικές φορές. Αν και ήταν καλός  κιθαρίστας  και στο σχολικό 
ροκ συγκρότημα, δεν ήταν τόσο καλός όσο θα ήθελε να είναι. Δεν έχει 
σημασία πόσα κατάφερε ο Γιώργος, ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει λάθη, 
και αυτό τον γέμιζε με άγχος. Όταν άρχισε να πονάει το στομάχι του 
σχεδόν κάθε μέρα, η μητέρα του τον πήγε στο γιατρό. 
 
Ο γιατρός δεν μπορούσε να βρει κάτι σωματικά λάθος με τον Γιώργο, 
οπότε τον ρώτησε πώς πάει η ζωή του. Ο Γιώργος παραδέχτηκε ότι 
περνούσε δύσκολες στιγμές. Ήταν πάντα  αγχωμένος, πιέζοντας τον 
εαυτό του να φτάσει στην τελειότητα. Ο γιατρός εκείνη την ώρα έβγαλε 
ένα μολύβι από το συρτάρι του γραφείου του και ρώτησε τον Γιώργο τι 
βλέπει στην άκρη του μολυβιού. Ο Γιώργος απάντησε, "Μια γόμα-ένα 
σβηστήρι". "Σωστά", είπε ο γιατρός, "και  γνωρίζεις ότι τα μολύβια 
κατασκευάζονται με ενσωματωμένες γόμες επειδή θεωρείται σίγουρο 
ότι όποιος χρησιμοποιεί μολύβι θα κάνει λάθος κάποια στιγμή;" Ο 
γιατρός  τόνισε ότι τα μολύβια με γόμες πωλούνται  σε όλους και όχι 
μόνο σε μερικούς ανθρώπους. Κανείς δεν ερωτάται όταν αγοράζει ένα 
μολύβι: "Κάνετε λάθη; Εάν ναι, πρέπει να αγοράσετε το μολύβι με τη 
γόμα. Αν όχι, μπορείτε να πάρετε το μολύβι χωρίς γόμα." 
 
Ο γιατρός είπε στον Γιώργο ότι το μολύβι με γόμα είναι μια 
καταπληκτική υπενθύμιση του ανθρώπινου ελαττώματος. Ανεξάρτητα 
από το πόσο έξυπνος, συνετός ή έμπειρος είναι ένας άνθρωπος σε 
οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή, δεν είναι και δεν μπορεί να 
είναι άψογος. Χρειάζεται γόμα στα μολύβια του. Είπε στον  Γιώργο να 
το θυμάται αυτό, και να δοκιμάσει να απολαμβάνει τη ζωή στο εξής, με 
όλες τις ατέλειές της. Από εκείνη τη μέρα, ο Γιώργος είχε ένα μολύβι 
μαζί του όπου κι αν πήγαινε. Αποφάσισε να αλλάξει τον στόχο του από 
το να προσπαθεί να είναι άψογος.  
 
Αφού τελειώσει την ιστορία, ο/η δάσκαλος/δασκάλα θα συζητήσει με 
τους μαθητές για τα μήνυματα της ιστορίας. Η δασκάλα/δάσκαλος 
μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να μοιραστούν τις ιστορίες 
αποτυχίας τους και να συζητήσουν τα συναισθήματά τους καθώς και 
πώς κατάφεραν να ξεπεράσουν  τυχόν αρνητικά συναισθήματα. Το πιο 
σημαντικό,  είναι να συζητήσουμε τι έχουν μάθει από αυτό το 
περιστατικό. Στο τέλος, σε όλους τους μαθητές θα δοθεί ένα μολύβι με 
γόμα ως δώρο. 

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

Δ/Y 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
Ο δάσκαλος θα πρέπει να βρει και να επιλέξει εικόνες που θα 
συνοδεύουν την ιστορία κατά την ανάγνωσή  της στην τάξη. 
- Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν την ιστορία στους 

συμμαθητές τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να επιλέξει τους μαθητές που θα διαβάσουν  (έναν μαθητή 
ανά  χαρακτήρα). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

- Ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει:  
- Οι μαθητές κατανόησαν το νόημα της ιστορίας;  
- Συγκεντρώθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της αφήγησης της 

ιστορίας;  
- Επέδειξαν μηχανισμούς διαχείρισης της αποτυχίας;  
- Οι μαθητές ανέπτυξαν στρατηγικές  για να αντιμετωπίσουν την 

αποτυχία και το άγχος;  

 

3.6 Μικροί Δεσμοί 
 

OΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  Μικροί Δεσμοί  

ΑΡΙΘΜΌΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 SYNTHESIS 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Ομαδική εργασία και επικοινωνία  
Τάξεις: 8-10 ετών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα 

ΣΤΟΧΟΙ - Για την προώθηση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών 
- Για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών 

 

ΥΛΙΚΑ - Αυγα 
 
Ή 
 

- Μπαλόνια γεμάτα με νερό  
- Εργαλεία καθαρισμού σε περίπτωση που σπάσει το εύθραυστο 

δοχείο  
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και τους εξηγεί τι θα πρέπει 
να κάνουν σε αυτή τη δραστηριότητα.	
	
Τα μέλη της ομάδας πρέπει να φανταστούν ότι εργάζονται για τις 
μυστικές υπηρεσίες και έχουν μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνουν. 
Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση μυστικών σημαντικών πληροφοριών 
που περιέχονται σε ένα πολύ εύθραυστο δοχείο (ένα αυγό ή ένα μπαλόνι 
γεμάτο με νερό). Πρέπει να σχεδιάσουν μια μέθοδο για τη μεταφορά των 
μυστικών πληροφοριών έξω από ένα κτίριο με ασφάλεια (μπορεί να είναι 
μια συγκεκριμένη θέση στην αυλή του σχολείου). Ο τρόπος για να 
αποθηκεύσετε τις πληροφορίες είναι να τις περάσετε μέσα από ένα 
παράθυρο με ασφάλεια. Αλλά να θυμάστε ότι οι μυστικές πληροφορίες 
φυλάσσονται με ασφάλεια σε ένα πολύ εύθραυστο δοχείο,  και... το 
δοχείο δεν πρέπει να σπάσει καθώς οι πληροφορίες θα διαρρεύσουν.	
	
Μόλις εξηγηθεί η αποστολή, ο δάσκαλος θα δώσει σε κάθε ομάδα το 
εύθραυστο δοχείο. Οι μαθητές σε κάθε ομάδα θα πρέπει να συζητήσουν 
ένα σχέδιο για το πώς θα μεταφέρουν το δοχείο με ασφάλεια έξω από την 
τάξη τους. Πριν εκτελέσουν το σχέδιό τους, θα πρέπει να το μοιραστούν  
με τον δάσκαλο. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
εκτέλεση του σχεδίου είναι ασφαλής για τους μαθητές και να δώσει 
έγκριση για να προχωρήσουν. 	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

		 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει μέλη για κάθε ομάδα εκ των 
προτέρων, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητά τους.	
- Αποφασίστε τον τύπο του εύθραυστου δοχείου (αυγό ή μπαλόνι με 

νερό).	
- Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα των εργαλείων καθαρισμού.	
- Ρούχα προστασίας για τους μαθητές σε περίπτωση που σπάσει το 

εύθραυστο δοχείο. 	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Οι μαθητές επέδειξαν	
- επικοινωνιακές δεξιότητες 	
- δεξιότητες εργασίας σε ομάδα μαθητών 	

 
 

3.7 Ο στόχος μου είναι SMART (έξυπνος) 
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ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σ 

  Ο στόχος μου είναι SMART (έξυπνος) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 SYNTHESIS 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Πώς να ορίσετε έναν στόχο  
Τάξεις: 8-10 ετών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα 

ΣΤΌΧΟΙ - Για να διδάξετε στους μαθητές πώς να θέτουν έξυπνους στόχους. 
- Πώς να αξιολογήσουν τους στόχους τους. 
- Για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στο σχεδιασμό στόχων.  

ΥΛΙΚΑ - Παλιά περιοδικά 
- Ψαλίδι  
- Κόλλα 
- A3 χαρτόνια  
- Παρουσίαση σημείου τροφοδοσίας 
- Υπολογιστής με προβολέα ή έξυπνο πίνακα  

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν έναν στόχο (ο στόχος 
μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως η επίσκεψη σε άλλη χώρα, η επίτευξη 
ενός καλύτερου βαθμού). Μόλις επιλέξει τον  στόχο του, ο/η 
εκπαιδευτικός τους εξηγεί το εργαλείο ρύθμισης στόχων SMART 
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες  ερωτήσεις:	
													
S – Είναι συγκεκριμένος ο στόχος; Τι θέλεις να συμβεί; Τι θα ήθελες να 
πετύχεις;	
	
Μ – Είναι μετρήσιμος ο στόχος; Πώς θα παρακολουθείς τον στόχο σου; 
Πώς θα ξέρετε πότε θα έχετε επιτύχει το στόχο σας; Ποιος μπορεί να σε 
βοηθήσει; 	
	
Α – Είναι εφικτός ο στόχος; Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να σας 
σταματήσει από την επίτευξη του στόχου σας; Έχετε ορίσει αρκετό χρόνο 
για να το επιτύχετε αυτό; Έχετε τις δεξιότητες ή τα εργαλεία που 
χρειάζεστε;	
	
R – Είναι ρεαλιστικός ο στόχος; Γιατί είναι αυτός ο στόχος σημαντικός 
για σένα; Γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό; 	
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T – Πόσος χρόνος δεσμεύεται; Πότε θα ολοκληρώσεις τον στόχο σου; 
Πόσο καιρό θα σου πάρει να πετύχεις τον στόχο σου;                                                                        	
	
Μόλις θέσουν έναν στόχο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι 
μαθητές θα χρησιμοποιήσουν παλιά περιοδικά και θα κόψουν εικόνες για 
να δημιουργήσουν τον πίνακα οραμάτων τους.	
	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

		 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

- Ο δάσκαλος θα πρέπει να συλλέξει παλιά περιοδικά για να τα κόψουν 
οι μαθητές για τον πίνακα οράσεών τους.	

- Εναλλακτικά, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να 
φέρουν τα δικά τους παλιά περιοδικά.	

- Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει μια παρουσίαση 
σχετικά με το εργαλείο ρύθμισης στόχων SMART.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει: 	
- Η κατανόηση των μαθητών για το εργαλείο ρύθμισης στόχων 

SMART. 	
- Η ικανότητα των μαθητών να θέτουν έξυπνους στόχους.	
	

 

3.8 Ο άνθρωπος και το νόμισμα 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο άνθρωπος και το νόμισμα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 SYNTHESIS 

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤAΞΗ 

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση  
Τάξεις: 8-10  ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1ώρα 

ΣΤΟΧΟΙ - Για την ενίσχυση των αριθμητικών δεξιοτήτων των μαθητών 
- Για την προώθηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά 
με τις αξίες των κερμάτων 
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ΥΛΙΚΑ - Κέρματα διαφορετικής αξίας  
- Κόλλα 
- 4 χαρτόνια  

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

Ο/η εκπαιδευτικός θα εξετάσει με τους μαθητές τα κέρματα και την αξία 
τους.	
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα δώσει σε κάθε μαθητή ένα χαρτόνι, κόλλα 
και ένα σωρό νομίσματα. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν τους δικούς τους  
κερματάνθρωπους χρησιμοποιώντας όσα νομίσματα επιθυμούν. Ο 
δάσκαλος θα εξηγήσει ότι κάθε νομισματικός άνθρωπος πρέπει να έχει 
ένα κεφάλι, χέρια, πόδια και ένα σώμα. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
αποφεύγει τη θέσπιση άλλων κανόνων ή περιορισμών σχετικά με τη 
μορφή ή το σχήμα του νομίσματος. Μόλις οι μαθητές τελειώσουν με τη 
δημιουργία του ανθρώπου-νομίσματος, θα πρέπει να υπολογίσουν τη 
συνολική αξία του. 
   	
Θα πρέπει να υπολογίζουν τον αριθμό των σεντς στα χέρια, τα πόδια και 
το κεφάλι του ανθρώπου και να γράφουν τις τιμές σε ένα φύλλο χαρτιού.	
	

ΓΡΑΦΙΚΆ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

		 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

- Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συγκεντρώσει νομίσματα 
διαφορετικής αξίας ή μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να φέρουν 
κέρματα από το σπίτι τους.	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 	
- Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για την αξία των 
κερμάτων; 	
- Οι μαθητές βελτίωσαν την αριθμητική τους ικανότητα; 	
	

 

3.9 Η ικανότητα του να κάνετε ερωτήσεις 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Η ικανότητα του να κάνετε ερωτήσεις	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 FPP	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

Παρατηρήστε και  εκπαιδεύστε τον εαυτό σας να κάνει όσο το δυνατόν 
περισσότερες ερωτήσεις για πράγματα που δεν γνωρίζετε. Το έργο αυτό 
θα συνοδεύεται επίσης από έρευνα.	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30' – 40' λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 - να ενισχύσουμε την ικανότητα των παιδιών να κάνουν ερωτήσεις	
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- να διεγείρουν τους μαθητές στην κατανόηση του «κόσμου» πίσω από 
οποιοδήποτε αντικείμενο, εφεύρεση, ιδέα.	
	
- κατανόηση της προσπάθειας και της πρόθεσης να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κοινά, καθημερινά αντικείμενα, 
εφευρέσεις και ιδέες. 	
		

ΥΛΙΚΑ	 5 αντικείμενα κοινής χρήσης, π.χ. τηλέφωνο, PC, ηλεκτρισμός, 
τηλεχειριστήριο.	
	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Ο/η εκπαιδευτικός θα γράψει 5 ερωτήσεις για τον μαυροπίνακα (ο/η 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει μια προκαταρκτική ιδέα για τις 
απαντήσεις): 
	
Ποιος εφηύρε το αντικείμενο;	
Ποιος είναι ο σκοπός της εφεύρεσης;	
Γιατί δούλεψε η εφεύρεση;	
Πώς επωφελήθηκε η κοινωνία από αυτό;	
Πώς επωφελήθηκε ο εφευρέτης από αυτό; 
	
Ο δάσκαλος θα παρουσιάσει τα αντικείμενα ένα ένα και εκείνη τη στιγμή 
θα ζητήσει από τους μαθητές να σκεφτούν τις ερωτήσεις στον πίνακα.	
Ο δάσκαλος θα επισημάνει όλες τις ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμη 
απάντηση και θα προτείνει πόσα πράγματα μπορούμε ακόμα να 
ανακαλύψουμε για τον κόσμο γύρω μας.	
	
Ο/η εκπαιδευτικός θα αναθέσει σε κάθε μαθητή μια μικρή έρευνα για 
ένα αντικείμενο που θα επιλέξει ο μαθητής με τον δάσκαλο. Στη 
συνέχεια, το παιδί θα απαντήσει στις ερωτήσεις με κάθε εργαλείο που 
έχει στη διάθεσή του (συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με γονείς 
και οικογένεια).	
	
Το έργο συνοδεύεται από μια τελευταία ερώτηση: τι μάθατε 
αναζητώντας την απάντηση σε αυτές τις απλές ερωτήσεις;	
	
Αυτό το τελευταίο μέρος της εργασίας μπορεί να σχολιαστεί στην τάξη.	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

Οι μαθητές, στο προσωπικό τους έργο μπορούν να εμπλουτίσουν την 
έρευνα με εικόνες. 	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Πριν παρουσιάσετε τα αντικείμενα στην τάξη βρείτε τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που προτείνονται  από τους μαθητές.	
	
Ο/η εκπαιδευτικός θα επικεντρωθεί στην αίσθηση της περιέργειας και 
στην τόνωση μιας ενδιαφερόμενης προοπτικής για το περιβάλλον.	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

- Είναι ακριβείς είναι οι απαντήσεις;  	
- Η προσπάθεια για την εκπλήρωση του καθήκοντος έχει τονώσει την 
περιέργεια; 	
	

 
 

3.10 Μπορώ να βασιστώ πάνω μου 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μπορώ να βασιστώ πάνω μου	

ΑΡΙΘΜOΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Fondazione Patrizio Paoletti	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Κατηγορία: 8-10 έτη	
	
Ανάληψη πρωτοβουλίας: Τα παιδιά θα αρχίσουν να εξοικειώνονται με τις δεξιότητές 
τους (τόσο ανθρώπινες όσο και σχολικές). Η τάξη μαζί θα επιλέξει την κύρια ποιότητα 
του καθενός από τους μαθητές, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί από το ίδιο το παιδί. 
Έχοντας λάβει σχόλια σχετικά με την ικανότητα / ποιότητά τους, ο καθένας μπορεί να 
επικεντρωθεί στα αποτελέσματα. Π.χ.: "δεδομένου ότι έχω αυτή την ικανότητα, μπορώ 
να κάνω: 1,2,3,4,5...". Μπορούν να διαβάσουν τις δεξιότητές τους ή να τις πουν στην 
τάξη (όλα ή μόνο μερικά από αυτά).	

ΔΙΆΡΚΕΙΑ Φάση 1: 30'	
Φάση 2: 15'	
φάση 3: με την πάροδο του χρόνου, ενισχύουν τις προθέσεις και τις αντιλήψεις του 
μαθητή στις περιπτώσεις που μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία	

ΣΤOΧΟΙ 	
- Αναγνωρίζοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του	
- Σύνδεση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κάποιου με 
εργασίες	
- Κερδίζοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του για να αναλάβει 
πρωτοβουλία	

ΥΛΙΚA Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει τόσα φύλλα χαρτιού όσα οι συμμαθητές του και ένα μεγάλο 
φάκελο στον οποίο θα γράψει το όνομά του για να λάβει σχόλια.	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

Φάση 1: Οργανώστε την τάξη σε κύκλο. 	
Με σειρά, κάθε μαθητής σηκώνεται και όλοι οι συμμαθητές του καλούνται να γράψουν 
τις δεξιότητες και τα ταλέντα του σε ένα φύλλο χαρτιού. Αυτά μπορεί να είναι 
ικανότητες στα σχολικά μαθήματα, τον αθλητισμό, τις σχέσεις ή την προσωπικότητα.	
Όλα παραδίδονται στον μαθητή, ο οποίος τα βάζει στο φάκελο του.	
Στο τέλος του "γύρου", κάθε μαθητής μπορεί να μοιραστεί με την τάξη 
ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει λάβει στο οποίο βλέπει τον εαυτό 
του και που τον/την κάνει ευτυχισμένο/η.	
Η φάση θα τελειώσει με τον δάσκαλο να δίνει έμφαση στην αίσθηση της 
ευημερίας που πηγάζει από τη γνώση ότι οι ιδιότητες κάποιου 
αναγνωρίζονται και πώς αυτό μας κάνει δυνατούς. 
	
Φάση 2:	
Κάθε μαθητής θα κληθεί να επικεντρωθεί σε ένα φύλλο χαρτιού σχετικά με τη 
χρησιμότητα και την αξία των ιδιοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αναγνωριστεί ότι έχει. 
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Στη συνέχεια, θα καταγράψει τις καταστάσεις στις οποίες θα είναι σε 
θέση να αναλάβει την πρωτοβουλία χάρη σε αυτές τις ιδιότητες.	

ΓΡΑΦΙΚA	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

- Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία, εκτός από άμεση προσοχή και όλοι οι 
μαθητές να λαμβάνουν θετική ανατροφοδότηση.	
- Θα είναι σημαντικό να ελεγχθεί ότι τα σχόλια που λαμβάνονται 
από ομοτίμους είναι συγκεκριμενοποιημένα και μεταφράζονται σε 
ευκαιρίες δράσης και πρωτοβουλίας.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

- Ήταν ευχαριστημένοι οι μαθητές από τα σχόλια της τάξης; 	
- Εξεπλάγησαν; 	
- Ήταν ατομικά σε θέση να μεταφράσουν τις δεξιότητές τους σε 
ευκαιρίες δράσης; (αυτό το βασικό βήμα θα απαιτήσει περισσότερο την 
προσοχή του δασκάλου). 	
	

 

3.11 Διερεύνηση εφευρέσεων 

 
OΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 

Διερεύνηση εφευρέσεων	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Fondazione Patrizio Paoletti	
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Κατηγορία: 8-10	
	
Μια σειρά από εφευρέσεις που έχουν αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας 
παρουσιάζονται για λίγο στην τάξη. Στην ομάδα, τα παιδιά θα μπορούν να επιλέξουν 
την αγαπημένη τους εφεύρεση και να συμμετάσχουν σε διαφορετικά ερευνητικά 
βήματα προκειμένου να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε περιέργεια μπορεί να έχουν: αυτη 
μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το άτομο που συνέλαβε την ιδέα, 
ερωτήσεις γύρω από την ιστορική περίοδο που σχετίζεται με τη λειτουργία της 
εφεύρεσης και όλες τις χρήσεις που έχουν γίνει από αυτήν. Θα είναι απαραίτητο να 
τονώσουμε δημιουργικά ερωτήματα όπως: τι επέτρεψε αυτή η εφεύρεση; Πώς θα ήταν 
ο κόσμος χωρίς αυτή την εφεύρεση; Σε ποιες καταστάσεις θα ζούσαμε χωρίς αυτό; Και 
τι ιδέες σου φέρνει αυτή η έρευνα; Τι πρόοδο μπορεί ακόμα να κάνει η ανθρωπότητα;	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15' παρουσίαση	
Έρευνα (2h στην τάξη ή στην εργασία)	
45' ομαδική παρουσίαση της έρευνας στην τάξη	
15' σχολιασμός στην τάξη	
	

ΣΤΟΧΟΙ 	
- Τόνωση περιέργειας και απορίας στα παιδιά	
- Επίγνωση του πλαισίου που δημιουργεί μιαν ιδέα	
- Επίγνωση του πώς μια ιδέα μπορεί να συμβάλει στην κοινωνία 	

ΥΛΙΚΑ Εάν οι ερευνητικές εργασίες διεξάγονται στην τάξη, είναι σημαντικό να παρέχεται σε 
μεμονωμένες ομάδες η δυνατότητα να σερφάρουν στο Διαδίκτυο και (εάν η έρευνα σε 
χαρτί είναι επιθυμητή) να εκτυπώσουν εικόνες και υλικά. 	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

Διαιρέστε την τάξη σε 4/5 ομάδες 
Ο δάσκαλος παρουσιάζει εν συντομία στην τάξη 10 εφευρέσεις που 
έχουν αλλάξει την ιστορία (παραδείγματα: ο τροχός, το ποδήλατο, το 
τυπωμένο χαρτί, τα έργα ύδρευσης, ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο, η 
τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα φάρμακα που έχουν λύσει τις πανδημίες, 
θα μπορούσε κανείς επίσης να επιλέξει μόνο εκείνα που θα 
μπορούσαν να μας βοηθήσουν να σώσουμε τον πλανήτη: π.χ. το 
κόσκινο για να φιλτράρει το θαλασσινό νερό, σφουγγάρια που 
απορροφούν λάδι,  οικολογικά αυτοκίνητα κ.λπ.)  
Κάθε ομάδα επιλέγει την εφεύρεση για την οποία είναι πιο 
παθιασμένη, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει επανάληψη στην επιλογή. 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να γράψει μια ερευνητική εργασία απαντώντας 
στις ακόλουθες ερωτήσεις: Πώς λειτουργεί η εφεύρεση; Ποιο άτομο ή 
ομάδα συνέλαβε την ιδέα; Σε ποια ιστορική περίοδο σχεδιάστηκε η 
εφεύρεση; Τι ανάγκες είχε/έχει η ιστορική περίοδος; Ποιες χρήσεις 
έχουν ή μπορούν να γίνουν από την εφεύρεση; Βελτίωσε τον κόσμο; 
Το έκανε πιο δύσκολο; Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς αυτή την 
εφεύρεση; Σε ποιες καταστάσεις θα ζούσαμε; Και τι ιδέες μας φέρνει 
αυτή η έρευνα; Τι πρόοδο μπορεί να κάνει ακόμα η ανθρωπότητα; Τι 
θα θέλατε να δείτε να εφευρίσκεται σε αυτόν τον τομέα; 
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δουλειά της στην τάξη. Σε αυτό το 
σημείο, ο δάσκαλος θα πρέπει να επισημάνει πόσα νέα πράγματα 
έχουν ανακαλυφθεί ως αποτέλεσμα της έρευνας των μαθητών. 
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ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες για να εμπλουτίσουν το ερευνητικό 
τους έργο στο σπίτι. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
Ο/η εκπαιδευτικός θα επιλέξει 10 εφευρέσεις που μπορούν να 
εμπλέξουν την τάξη.  
Κατά τη διαίρεση της τάξης σε ομάδες, θα ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι 
να μπορούν να συνεισφέρουν. 
Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξετάσει εάν το έργο μπορεί να 
εκτελεστεί στο σχολείο (εάν υπάρχουν μέσα και χρόνος) ή αν μπορεί 
να ανατεθεί στο σπίτι (εάν οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν). 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Πόσο διεξοδική είναι η ερευνητική εργασία;  
- Συνοδεύεται από εις βάθος μελέτη;  
- Πόση επίγνωση της αξίας της δημιουργικότητας για την 
ανθρωπότητα έχει επιτευχθεί;  

 

 
 

3.12 Πόσα μαθαίνω από τα λάθη! 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πόσα μαθαίνω από τα λάθη!	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Fondazione Patrizio Paoletti	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Κατηγορία: 8-10	
	
Μαθαίνοντας από λάθη: Κάθε παιδί καλείται να επικεντρωθεί στα δικά του λάθη. Όλοι 
καλούνται να αναρωτηθούν σχετικά με το λάθος: σε ποια κατάσταση κάνω ή έχω κάνει 
αυτό το λάθος; Στη συνέχεια, μπορεί κανείς να γράψει τουλάχιστον πέντε λόγους για 
τους οποίους είναι ευγνώμων για αυτό το λάθος. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό 
να ολοκληρώσω τη δουλειά με τη φράση του Snoopy: "Έχω μάθει τόσα πολλά από τα 
λάθη μου που σκέφτομαι να συνεχίσω να τα κάνω".	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30'	
Η ίδια άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκετές φορές με την πάροδο του χρόνου.	

ΣΤΟΧΟΙ 	
- Μην αντιμετωπίζετε τα λάθη αρνητικά, αλλά ως ένα βήμα προς την 
κατεύθυνση να γίνετε όλο και πιο ικανοί: τα λάθη είναι ένας μεγάλος δάσκαλος!	
- Δημιουργήστε επίγνωση ότι κάθε δημιουργική διαδικασία 
προϋποθέτει πρόοδο, αλλά κάθε φορά που κάνω κάτι νέο και σημαντικό 
θα υπάρχει πιθανότητα να κάνω λάθος! Είναι συνταξιδιώτης μου το 
λάθος. "Μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει λάθος".	
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ΥΛΙΚΑ Ο/η εκπαιδευτικός θα επιλέξει μια μεμονωμένη εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί από 
την τάξη.	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

1) Επιλέξτε μια εργασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί από τους μαθητές όπου 
υπάρχει τουλάχιστον ένα σημαντικό σφάλμα. Εάν είναι δύσκολο να επιλέξετε μια 
κατάλληλη εργασία από αυτές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί 
να προετοιμάσει μια δραστηριότητα ειδικά για τον σκοπό αυτό. 	
2) Οι μαθητές θα κληθούν από τον δάσκαλο να επιλέξουν το λάθος 
που θέλουν να διερευνήσουν (ο/η εκπαιδευτικός θα τους βοηθήσει να 
επιλέξουν εκείνους που είναι πιο κατάλληλοι για τη δραστηριότητα).	
3) Όλοι καλούνται να σκεφτούν τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με 
το λάθος: Είναι κάτι που δεν κατάλαβα; Το λάθος οφείλεται στο 
συναίσθημα; (για παράδειγμα, όταν είμαι ταραγμένος για μια εξέταση) 
Είναι το λάθος λόγω απόσπασης της προσοχής; σε ποια κατάσταση κάνω 
ή έχω κάνει αυτό το λάθος;	
4) Αφού εντοπίσει το είδος του λάθους, κάθε παιδί θα γράψει αυτό 
που θα πρέπει να κάνει / άσκηση για να μην κάνει ξανά το λάθος.	
5) Τι έμαθα από το λάθος μου; Ότι πρέπει να εμβαθύνω τη γνώση 
του θέματος; Ότι πρέπει να χαλαρώσω περισσότερο; Ότι πρέπει να είμαι 
πιο συγκεντρωμένος;	
6)  Στη συνέχεια, μπορούν να γράψουν τουλάχιστον πέντε λόγους 
για τους οποίους είναι ευγνώμων για αυτό το λάθος. 	
7) Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό να ολοκληρώσω τη 
δουλειά με τη φράση του Snoopy: "Έχω μάθει τόσα πολλά από τα λάθη 
μου που σκέφτομαι να συνεχίσω να τα κάνω".	
	

ΓΡΑΦΙΚΆ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τα σφάλματα που πρέπει να διερευνηθούν. 
Προσφέρονται για τη δραστηριότητα: 
- λάθη που μπορούν να "αντιμετωπιστούν" από το παιδί και για τα 
οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, και στη συνέχεια να αυξήσουν την 
ικανότητά του για αντοχή να αντιμετωπίσουν πιο σημαντικά σφάλματα 
- είναι σημαντικό για τον δάσκαλο να τονίσει πολύ έντονα τη σημασία 
των ανακαλύψεων που θα κάνει ο καθένας για τα δικά του λάθη, 
αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη και την αίσθηση της ικανότητας 
- Για να βοηθήσει στην εδραίωση της κατανόησης, ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί συχνά να αναλάβει τη διαδικασία της «διορατικότητας» που 
δημιουργείται από την άσκηση όταν συμβαίνουν σφάλματα στο μέλλον. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Αναγνώρισαν οι μαθητές την αιτία και το πλαίσιο του λάθους τους; (εάν δεν 
έχουν ακόμη κατανοήσει το λάθος, επαναλάβετε την άσκηση με άλλα υλικά 
εργασίας) 

-    Κατάφερε ο μαθητής να έχει μια θετική στάση απέναντι στο λάθος;  
- Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η αξιολόγηση του σφάλματος με 

την πάροδο του χρόνου (έχει μειωθεί το σφάλμα;)  
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3.13 Μικρός κόσμος, μεγάλος κόσμος 

 
 

OΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ	

Μικρός κόσμος, μεγάλος κόσμος	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Fondazione Patrizio Paoletti	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Περιέργεια	
Κατηγορία: 8-10	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 15' παρουσίαση	
30' εργασία σε ομάδες	
15' σχολιασμός στην τάξη	
Εργασία 	

ΣΤΟΧΟΙ	 	
- Προσεγγίζοντας την επικαιρότητα με μια στάση περιέργειας και ενδιαφέροντος.	
- Να ξεκινήσει στα παιδιά η σημαντική διαδικασία υποβολής 

κρίσιμων ερωτήσεων σχετικά με τα γεγονότα.	

ΥΛΙΚΑ	 	

! τοπική	εφημερίδα·	
! διεθνής	Τύπος	
! 4-5	φωτοτυπίες	της	πρώτης	σελίδας	κάθε	μιας	από	τις	2	
εφημερίδες	(ανάλογα	με	τον	αριθμό	των	ομάδων)	
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		

Ο δάσκαλος παρουσιάζει στην  τάξη τα πρωτοσέλιδα των τριών εφημερίδων. Όλα τα 
πρωτοσέλιδα των τριών εφημερίδων διαβάζονται μαζί. Σχόλιο με όλη την τάξη 
σχετικά με το πώς τα θέματα στα πρωτοσέλιδα διαφέρουν μεταξύ τους σε κλίμακα 
έρευνας.  
Στη συνέχεια, η δασκάλα θα διαβάσει τις λεπτομέρειες του κομματιού 
που έχει επιλέξει για κάθε εφημερίδα. 
Στη συνέχεια, η τάξη θα διαιρεθεί  σε 4-5 ομάδες. 
Κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να απαντήσει (εν συντομία με μία ή δύο 
γραμμές για κάθε ερώτηση) τις 5 ερωτήσεις για κάθε άρθρο. 
Οι ομάδες θα ερωτηθούν: Τι ήταν ευκολότερο και τι ήταν πιο δύσκολο; 
Τι βρήκες  ότι ήδη ήξερες; Τι ανακάλυψες ότι δεν ήξερες; 
Θα δοθεί μια εργασία για το σπίτι (ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 
αποφασίσει αν θα δώσει αυτή την έρευνα μεμονωμένα ή σε ομάδες 
ανάλογα με τις συνθήκες): Αγοράστε μια εθνική εφημερίδα, επιλέξτε 
μια είδηση που είναι η προτίμηση του μαθητή (ή της ομάδας), 
επαναλάβετε την ίδια έρευνα διευρύνοντας την ποιότητα και το βάθος 
των απαντήσεων (τουλάχιστον 5 γραμμές για κάθε απάντηση). Θα 
παράγουν μια ερευνητική εργασία που θα συνδέεται με το επιλεγμένο 
άρθρο και, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να εισάγουν πρόσθετα 
στοιχεία (εικόνες, περισσότερες λεπτομέρειες του ίδιου θέματος 
κ.λπ.). 

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες για να εμπλουτίσουν το ερευνητικό 
τους έργο στο σπίτι. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο/η εκπαιδευτικός θα εξετάσει τα πρωτοσέλιδα των τριών εφημερίδων και θα επιλέξει 
ένα ειδησεογραφικό άρθρο κατάλληλο για το έργο που πρέπει να γίνει (αρκετά 
σύντομα άρθρα όπου είναι δυνατόν να απαντηθούν οι 5 ερωτήσεις. Είναι σημαντικό οι 
ειδήσεις που επιλέγονται στην τοπική εφημερίδα να είναι για την περιοχή και οι 
ειδήσεις στην εθνική εφημερίδα να είναι για τον κόσμο ή την ήπειρο).	
	
Ο δάσκαλος θα τονίσει τη σημασία της έρευνας για αυτό που είναι 
άμεσα γύρω μας για να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο, τους 
ανθρώπους και τα γεγονότα. 	
Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 
κλίμακα (με το διεθνές περιοδικό), τόσο πιο περίπλοκη θα είναι η 
εργασία και τόσο λιγότερα εργαλεία θα έχουν οι μαθητές να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα, αλλά 
μάλλον μια ευκαιρία να αναλογιστούμε πόσα μπορούμε ακόμα να 
ανακαλύψουμε και πόσο συναρπαστικό είναι να ενδιαφερόμαστε για το 
τι είναι "μεγαλύτερο" και όχι άμεσα αντιληπτό.	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

- Η εργασία στην  τάξη βοήθησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την 
έννοια της «κλίμακας ενδιαφέροντος» (μικρές εκδηλώσεις γύρω σας έναντι μεγάλων 
γεγονότων στον κόσμο); 	
- Ήταν συμμετοχική η ομαδική εργασία; 	
- Ήταν ακριβής η εργασία; 	
	

	
	

3.14 Επιτυχημένα προϊόντα  
 

OΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 

Επιτυχημένα προϊόντα  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

IO2 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Πώς να ορίσετε έναν στόχο, να πάρετε την πρωτοβουλία, να εργαστείτε σε 
ομάδες και να επικοινωνήσετε 
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, επιλέγουν ένα αντικείμενο που τους 
ενδιαφέρει, επιλέγουν ένα σλόγκαν για να το προωθήσουν, ορίζουν ποιος 
μπορεί να ενδιαφέρεται για αυτό και γιατί. 
 
Ο δάσκαλος συζητά την εργασία με όλη την τάξη. Ο δάσκαλος κάνει στα 
παιδιά διεγερτικές ερωτήσεις. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Φάση 1: 30' 
Φάση 2: 30’ 

ΣΤΟΧΟΙ - Γνωρίστε την ιδέα ότι για να λειτουργήσει κάτι πρέπει να έχει καλή 
επικοινωνία 
- Προσδιορίστε τα βασικά ερωτήματα για την επιτυχία ενός προϊόντος μέσα 
από τις σωστές ερωτήσεις (στόχος, διάχυση, κρισιμότητα) 

ΥΛΙΚΑ 10-15 Εικόνες εμπορικών αντικειμένων διαφόρων τίτλων και πολύ 
διαφορετικών (ένα παπούτσι, ένα κόσμημα, ένα τρακτέρ, ένα μουσικό 
όργανο, ένα σύνολο χρωμάτων, ρούχα για ένα μικρό παιδί, τροφή για γάτες 
κ.λπ.) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

φάση 1) 
- ο δάσκαλος παρουσιάζει τα αντικείμενα ένα προς ένα, λέγοντας μόνο τα 
ονόματά τους. 
- η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες. κάθε ομάδα επιλέγει ένα αντικείμενο από 
αυτά που παρουσιάζονται (είναι πιθανό το ίδιο αντικείμενο να επιλέγεται από 
περισσότερες από μία ομάδες). 
- η τάξη επιλέγει ένα σλόγκαν για να πουλήσει το αντικείμενο. 
- κάθε ομάδα παρουσιάζει το προϊόν και το σύνθημά της στην τάξη. 
 
βήμα 2) ο δάσκαλος θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις με βάση την εργασία της 
ομάδας: 
- Γιατί επιλέξατε αυτό το προϊόν; 
- Γιατί επιλέξατε αυτό το σύνθημα; 
- Γιατί να αρέσει στον κόσμο; 
- Ποιος θα το ήθελε συγκεκριμένα; 
- Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει; Ποιος μπορεί να το αγοράσει; 
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- Πού θα έπρεπε να διαφημίσετε αυτό το προϊόν για να το δει η ομάδα-στόχος 
σας; 
(το σημαντικό είναι να ενθαρρύνετε τα παιδιά να κάνουν πολλές ερωτήσεις 
σχετικά με τη διαδικασία και επίσης να εντοπίσουν τυχόν δυσκολίες που 
μπορεί να συναντήσουν). 

ΓΡΑΦΙΚΑ  
Εικόνες/ βίντεο 
 

Στο τέλος της εργασίας, εάν τα εργαλεία και οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα 
είναι δυνατό να εμφανιστεί στους μαθητές μια διαφήμιση για ένα επιτυχημένο 
προϊόν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

- προετοιμασία φύλλων αντικειμένων 
- προετοιμασία ερωτήσεων 
- επιλογή μιας επιτυχημένης διαφήμισης (αν είναι δυνατόν, δείξτε την στην 
τάξη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να 
αναφέρουν τις διαφημίσεις που βλέπουν στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο ή στο 
δρόμο) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

- Οι ερωτήσεις κέντρισαν την περιέργεια της τάξης; 

	
	
 

3.15 Τι είδος ανθρώπου θέλω να είμαι; Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό 
μου 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τι είδος ανθρώπου θέλω να είμαι; Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τον 
εαυτό μου;	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΤΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Fondazione Patrizio Paoletti	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

Κατηγορία: 8 - 10	
	
Πώς να ορίσετε έναν στόχο: ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές 
φιλοδοξίες, μάθετε να ακούτε τις προτιμήσεις κάποιου και 
επιβεβαιώστε τα ταλέντα σας.  
Ατομικές ασκήσεις:  
«Τι άτομο θέλετε να είστε όταν μεγαλώσετε;  
Τι ιδιότητες έχεις ήδη;  
Τώρα καθορίστε πώς να κάνετε αυτές τις ιδιότητες ακόμα ισχυρότερες 
στους διάφορους τομείς της ζωής (στην τάξη, στο σπίτι, στον 
αθλητισμό, με φίλους).  
Τι μπορείτε να κάνετε αν αναπτύξετε αυτές τις ποιότητες ακόμα 
περισσότερο.  
Στη συνέχεια, προσπαθήστε να τοποθετήσετε αυτό το αποτέλεσμα σε 
ένα χρονικό πλαίσιο. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού θα είναι πολύ 
σημαντική τόσο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων όσο και για τον 
καθορισμό στόχων σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. Εάν το παιδί το 
επιθυμεί, μπορεί να μοιραστεί τους στόχους του με την τάξη.	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1ώρα	
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ΣΤΟΧΟΙ - προσδιορίζοντας τις βαθύτερες φιλοδοξίες κάποιου	
- ενισχύοντας τα ταλέντα κάποιου	
- να επικεντρώνονται σε δράσεις που κάνουν χρήση δεξιοτήτων και 
επιθυμιών.	
	
Όσον αφορά την ηλικία των παιδιών και τον σκοπό της 
δραστηριότητας, είναι σημαντικό το έργο να μην προσανατολίζεται 
άμεσα προς μια επαγγελματική διέξοδο, αλλά να παραμένει πιο 
ανοιχτό σε ήπιες δεξιότητες: τι άτομο θέλω να γίνω; Τι ταλέντα έχω;	

ΥΛΙΚΑ n/a	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Ανάθεση της ανάπτυξης του θέματος/έρευνας: 
	
Τι είδος ανθρώπου θέλω να είμαι;  
Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου;	
1) Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τις ανθρώπινες ιδιότητες 
που είναι πιο σημαντικές για αυτούς. 	
2) Πώς μπορώ να εκδηλώνω αυτές τις ιδιότητες ήδη σήμερα με την 
οικογένειά μου; με φίλους και στο σχολείο;	
3) Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου σε αυτά τα πλαίσια να 
είναι ακόμα πιο ικανή σε αυτές τις ιδιότητες; Δώστε παραδείγματα.	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
 

n/a	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

- Δεν είναι απαραίτητο για το παιδί να εργάζεται μόνο του (χωρίς 
βοήθεια). Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει προσοχή στο να 
βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ αυτού που 
θέλουν και του τι μπορούν να κάνουν. 	

	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΩΝ 

- Αναγνωρίστηκαν εύκολα οι πιο σημαντικές ανθρώπινες ιδιότητες;	
- Είναι σαφές στα παιδιά πώς μπορούν να εκδηλωθούν; 	
- Είναι σαφές στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν για να τις ενισχύσουν; 	
	

 
 

3.16 Ενέργειες και  συνέπειες 

 
ΟΝΟΜΑ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Ενέργειες	και		συνέπειες	

ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ	ΣΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ	
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
ΚΑΙ		ΤΑΞΗ	

Μαθαίνοντας	μέσα	
από		λάθη			
8-10	ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30	λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος:	Μαθαίνοντας		μέσα	από	τα	λάθη	

 
Άλλα:	Ομαδική		εργασία		και		επικοινωνία.		
	
Δημιουργικότητα	

 
Ο	στόχος	της	άσκησης	είναι	να	παρακινήσει	τα	παιδιά	
να	εντοπίσουν	τι	έμαθαν		από		τα	λάθη		τους 

ΥΛΙΚΑ	  
• Έγγραφα	
• Μολύβια	

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Α)	Οι	εκπαιδευτικοί	δείχνουν	το	videoclip	και	τις	
εικόνες	στους	μαθητές	και	ενθαρρύνουν	τους	μαθητές	
να	δώσουν	τη	γνώμη	τους	για	τα		γραφικά 
Β)	Οι	μαθητές	καλούνται	να	σκεφτούν	και	να	
γράψουν	απλές	λέξεις	που	σχετίζονται		με	ένα		λάθος		
που		έκαναν		τα		παιδιά 
Γ)	Καλούνται	να	μοιραστούν	με	την	ομάδα,	πώς	
έμαθαν	από	το	λάθος		τους 
Δ)	Οι	μαθητές		μπορούν	να		χρησιμοποιήσουν		
διαφορετικές		μεθόδους	για	να		αφηγηθούν	τις	ιστορίες		
τους,		συμπεριλαμβανομένου	του		σχεδίου		εικόνων,	του	
τραγουδιού,	της	ανάγνωσης		και		ούτω	καθεξής. 
Ε)	Οι	άλλοι		μαθητές		ενθαρρύνονται		να		μοιραστούν	τις	
εμπειρίες	τους και	να	προβούν		σε		παρεμβάσεις 
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ΓΡΑΦΙΚΑ	

 
Εικόνες/βίντεο	

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=10s	
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

• Για	την		προετοιμασία	των	υλικών	που	απαιτούνται		για	τη	
διεξαγωγή	της	δραστηριότητας			

• Για	να	βρείτε		ενημερωτικό		υλικό	σχετικά	με	τον	τρόπο						
αντιμετώπισης		των	λαθών	

ΔΑΣΚΑΛΟΣ	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	

 
• Βοήθησε	αυτή	η	δραστηριότητα	τους	μαθητές	να	

αποδεχτούν	ότι	τα	λάθη	είναι	κοινά	σε		όλους;	
• Έχει	βοηθήσει	η	δραστηριότητα		τους	μαθητές	να		

παραδεχτούν	τα	λάθη	τους;			
• Πώς	βοήθησε	τους	μαθητές	να	βρουν	μια	εναλλακτική	

λύση	σε		πράξεις		που	οδηγούν		σε		λάθη;		
• Η	 δραστηριότητα	 βοήθησε	 τους	 μαθητές	 	 να				

συνειδητοποιήσουν	τις		συνέπειες		των		λαθών	τους	και		να		
μάθουν	από	αυτά;		

 
 

3.17 Βιομίμηση 

 
ΟΝΟΜΑ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Βιομίμηση	

ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Μελλοντική	εστίαση	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	 Περιέργεια	

Κατηγορίες:	8-10		ετών	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30	λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος:	

Περιέργεια	

ΥΛΙΚΑ	 • Σύνολο	καρτών		–		ζωικό	πακέτο	
• Σύνολο	καρτών		–		πακέτο		αντικειμένων	
• Σχέδια	χαρτιών	
• Μολύβια	
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Ο	δάσκαλος	δίνει	μια	σύντομη	εξήγηση	για	το	θέμα	της	βιομιμητικής	
και		δείχνει		στους	μαθητές		εικόνες	/	video		πάνω	σε	αυτό	το		θέμα.	
	
Στους	 μαθητές	 δίνονται	 αρκετές	 κάρτες	 με	 φωτογραφίες	 ζώων.	
Αυτές	περιλαμβάνουν	π.χ.:	 σκύλο,	 γάτα,	 πουλί,	 έντομα	 κλπ.	 Στους	
μαθητές	δίνεται	ένα	άλλο	πακέτο	καρτών	με	εικόνες	αντικειμένων				
όπως	αεροπλάνο		κλπ.	
	
Ο	 στόχος	 εδώ	 είναι	 να	 εισαχθεί	 το	 θέμα	 της	 βιομιμητικής	 στους	
μαθητές.	Οι	μαθητές	καλούνται	να	ταιριάξουν	εικόνες	μεταξύ	τους,		
από	 κάθε	 πακέτο.	 Για	 παράδειγμα,	 το	 πουλί	 ταιριάζει	 με	 το		
αεροπλάνο.	
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 Ο	μαθητής	καλείται	κάθε	φορά	να	δώσει	έναν	λόγο	για	τον	οποίο	

πιστεύει	ότι	οι	δύο	εικόνες	ταιριάζουν	μεταξύ	τους.	Άλλοι	μαθητές	
μπορούν		επίσης	να	δώσουν		τη	γνώμη	τους.	
	
Αυτό	 θα	 βοηθήσει	 τους	 μαθητές	 να	 βελτιώσουν	 την	 ικανότητα		
περιέργειάς	τους	σχετικά	με	τις	φυσικές	ιδιότητες	γύρω	μας.			
	
Η	δραστηριότητα	μπορεί	να	μεταφερθεί	σε	υψηλότερο	επίπεδο:	οι	
μαθητές	 μπορεί	 να	 κληθούν	 να	 προτείνουν	 τρόπους	 για	 το	 πώς	
μπορεί	 να	 εφαρμοστεί	 η	 φύση	 για	 να	 βοηθήσει	 σε	 καθημερινά	
σενάρια,	 εκτός	 από	 τα	 παραδείγματα	 που	 υπάρχουν	 ήδη	 στις		
κάρτες.	 Εδώ	οι	 μαθητές	μπορούν	 να	δημιουργήσουν	 τα	δικά	 τους	
ζευγάρια	κάρτες	για	να		απεικονίσουν	την	ιδέα	τους.	Αυτά	τα	νέα	σετ	
καρτών	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 ως	 ένα	 παιχνίδι.	 Αυτό	 το		
μέρος	της	δραστηριότητας	εκτός	από	την	ενίσχυση	της	περιέργειας,	
θα	 βοηθήσει	 επίσης	 	 στη	 βελτίωση	 της	 ικανότητας	 της		
δημιουργικότητας.	
	
Στάδια			της		Δραστηριότητας:	
	
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:	 Σε	 αυτό	 το	 στάδιο	 οι	 μαθητές	 θα	 εξετάσουν	 τυχόν	
εικόνες	/	βίντεο	 	και	θα	ακούσουν	την	εξήγηση	που	παρέχεται	από			
τον		δάσκαλο	

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ:	Κατά	τη	διάρκεια		αυτού		του	σταδίου,		οι	μαθητές		
θα		συγκεντρώσουν				όλες		τις		πληροφορίες	που	απέκτησαν		και	θα	
είναι	σε	θέση		να		κατανοήσουν	περισσότερα.	

ΙΔΕΕΣ:	Οι	μαθητές	σκέφτονται	την	εμπειρία	και	χρησιμοποιούν	τις	
πληροφορίες	 για	 να	 	 προσπαθήσουν	 να	 συνδέσουν	 	 τις	 	 εικόνες	
μεταξύ	τους.	
	
ΔΕΙΞΕ:	Οι	μαθητές	ενθαρρύνονται	να	μιλήσουν	για	την	εμπειρία,	να	
κάνουν	 ερωτήσεις	 και	 να	 προσπαθήσουν	 να	 καταλήξουν	 	 σε		
περισσότερα	παραδείγματα.	

ΤΕΣΤ:	Κατά	τη	διάρκεια		αυτού	του	τελευταίου		σταδίου		οι	μαθητές				
θα		μπορούν				να	απαντήσουν		σε		ερωτήσεις	που	σχετίζονται	με		τη		
δραστηριότητα.	
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ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

 

	

 

	
	

	
	
	
	
			https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	 	
1. Να	προετοιμάσετε		πακέτα		καρτών	για		τη		δραστηριότητα	
2. Βρείτε		βιντεο/εικόνες		που	σχετίζονται	με				τη		

δραστηριότητα	

ΔΑΣΚΑΛΟΣ	 	
• Μπορούν	οι	μαθητές	να			καταλήξουν				σε		ταιριαστά		

ζευγάρια		εικόνων;		
• Μπορούν	οι		μαθητές	να	μιλήσουν	για	τη		σύνδεση	μεταξύ		

των		δύο		εικόνων;		
• Μπορούν	τα		παιδιά		να	καταλήξουν	σε	περισσότερες	ιδέες		

εκτός	από	αυτές	που		υπάρχουν		στα		χαρτιά;		
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3.18 Ομαδικές Ιδέες 

 
ΟΝΟΜΑ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Ομαδικές	Ιδέες	

ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ	ΣΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	 Κατηγορίες:	8-10		ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30	λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος:	Ομαδική	εργασία		και		επικοινωνία	

	
Άλλοι:	Μαθαίνοντας		από		λάθη.		
Ανάληψη		πρωτοβουλίας·	Πώς		να		ορίσετε		έναν		στόχο 

ΥΛΙΚΑ	 	
• Εικόνες	και	βίντεο	που	σχετίζονται	με	τη	δραστηριότητα	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

a) Ο/η	εκπαιδευτικός		ενθαρρύνει	την	έναρξη	της	συζήτησης		
δείχνοντας	σχετικές	εικόνες/βιντεο	

b) Ο	δάσκαλος	ζητά	από	τους	μαθητές	να	αφηγηθούν		
ιστορίες	που	δείχνουν	ότι	πήραν	πρωτοβουλία	

c) Αυτές	οι	ιστορίες		θα	μπορούσαν	να				χωριστούν		σε		
παραδείγματα		κατηγοριών	

	
i. πρωτοβουλία	στο		σχολείο	
ii. πρωτοβουλία	στο		σπίτι	
iii. πρωτοβουλία	για		τη	μείωση	των		συγκρούσεων	

	
d) Οι	μαθητές				χωρίζονται		σε		μικρότερες		ομάδες		σύμφωνα		

με		την		προτιμώμενη		κατηγορία		τους	
e) Οι	μαθητές	σε		κάθε		ομάδα		ξεκινούν		μια		συζήτηση		και		

μοιράζονται		ιδέες		για	το	θέμα	της		κατηγορίας		τους	
f) Οι	ομάδες		έχουν				ένα		χρονικό	διάστημα		για	να		αφηγηθούν	

τις		ιστορίες		τους	
g) Άλλες	ομάδες		σχολιάζουν		και		κάνουν	τις	δικές		τους		

παρεμβάσεις	
	
Θα					ακολουθήσει		μια		εβδομάδα				ταξικών		δραστηριοτήτων		γύρω		
από	 	 το	 	 θέμα	 της	 	 	 πρωτοβουλίας	με	 την	 καλή	 	 πρωτοβουλία	 να	
ανταμείβεται		με		αστέρια		σε		επιτροπή.	
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 Οδηγία	προς		τον	δάσκαλο:		Οι		ομάδες		πρέπει		να		συμφωνήσουν,		

κατά	τη	διάρκεια	του		καταιγισμού	ιδεών/κοινής	χρήσης,		σχετικά	με	
το	 σε	 ποια	 συγκεκριμένη	 πτυχή	 πρόκειται	 να	 αναλάβουν				
πρωτοβουλία. 

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

	

https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE	

 

	

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
Εμφανίστε	εικόνες		και	βίντεο	στην		τάξη		και		ενθαρρύνετε	την		
έναρξη	του	brainstorming	και	της	συζήτησης	μέσα	στην	τάξη.	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
• Έχει		ενθαρρύνει		αυτή		η		δραστηριότητα		την	επικοινωνία		

μέσα		στην		τάξη;	ΝΑΙ	
• Υπήρξε	επικοινωνία		από	τους	μαθητές	με	τον		δάσκαλο;	ΝΑΙ	
• Έχει	αυξηθεί		η		επικοινωνία		μεταξύ		των		μαθητών;	ΝΑΙ	
• Η	κατηγοριοποίηση		των	ιδεών		έφερε		τη		δημιουργία		

ομάδων;		ΝΑΙ	
• Οι	μαθητές		με				παρόμοιες		ιδέες		συνεργάστηκαν	ως		ομάδα;	

ΝΑΙ	
• Η			ανταλλαγή		παρόμοιων		ιδεών		βοήθησε		τους	μαθητές		να		

επικοινωνούν		καλύτερα		με	άλλους		μέσα	στην		τάξη;		ΝΑΙ	

 
 
 
 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 

KID_Preneurship – ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων 

 

 
 

3.19 Κοσμήματα από  τη Φύση 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Κοσμήματα από  τη Φύση	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

 
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	   FUTURE FOCUS	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Δημιουργικότητα	
Κατηγορίες: 8-10  ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Δημιουργικότητα	

 
Άλλα: Ομαδική  εργασία  και  επικοινωνία.  
Περιέργεια	

ΥΛΙΚΑ	 	
• Πηλός	
• Κεραμικά εργαλεία	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	 

Επιτόπια δραστηριότητα 
Η τάξη πηγαίνει στο  πλησιέστερο πεδίο/δάσος 

 
Οι μαθητές:   

a) Παρατηρήστε το  περιβάλλον  γύρω σας 
b) Συλλέξτε κλαδιά,  φύλλα,  μικρές  πέτρες 

 
Δραστηριότητα που βασίζεται σε τάξη 

a) Στους μαθητές  δίνονται εργαλεία πηλού και 
αγγειοπλαστικής 

b) Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει εικόνες για να εμπνεύσει 
δημιουργικές ιδέες από τον μαθητή 

c) Οι μαθητές ως ομάδα καταλήγουν σε ιδέες για το τι 
μπορούν να δημιουργήσουν 

d) Οι μαθητές σχεδιάζουν κοσμήματα από τον πηλό 
χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα που συλλέγονται  ως 
έμπνευση για να δημιουργήσουν  το δικό  τους 
αντικείμενο 

e) Ο καθηγητής αγγειοπλαστικής θα βοηθήσει τους 
μαθητές να ενσωματώσουν τις ιδέες τους για να  
κάνουν  το  σχέδιο  που  έχουν  σχεδιάσει. 
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Ο στόχος αυτής  της δραστηριότητας  είναι  να  ενθαρρύνει  τα  παιδιά να 
παρατηρήσουν  και  να  δημιουργήσουν,  εμπνεόμενα από  τα πράγματα  
γύρω  τους. 

ΓΡΑΦΙΚΑ	
 
Εικόνες/βίντεο	

 
 

 
 
 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA	
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

1. Το απαραίτητο υλικό πριν από τη συνεδρία	

2. Έντυπο συγκατάθεσης  από τους γονείς  για να  βγείτε  σε  
εκδρομή	

3. Επαναλάβετε τους κανόνες ασφαλείας για να είστε έξω 
από το σχολείο	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	  
• Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους οι μαθητές από  την 

παρατήρηση  του τόπου γύρω τους; 	
• Ήταν δημιουργικοί οι μαθητές  με τη  δημιουργία  

πραγμάτων  εμπνευσμένων  από τη φύση;	
• Έχει  βελτιώσει  αυτή η  δραστηριότητα  τις  δημιουργικές  

δεξιότητες  των    παιδιών; 	

 
 

3.20 Πώς φαίνομαι στα μάτια των άλλων; 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Πώς φαίνομαι στα μάτια των άλλων;	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 Μιάμιση ώρα	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Για να διεγείρει την περιέργεια	

	
Άλλος: 	
Για την τόνωση της δημιουργικότητας	
Να αναλογιστούμε τη συσχέτιση μεταξύ του τρόπου αντίληψης ενός 
ατόμου και  του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτός από τους 
άλλους	
Να ξεπεράσουμε πιθανούς φόβους αποδοχής διασκεδάζοντας  	
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ΥΛΙΚΑ	 Πίνακες κλιπ (ένας για κάθε συμμετέχοντα)	

Φύλλα χαρτιού Α4 (ένα για κάθε συμμετέχοντα) 	
Πολύχρωμοι δείκτες (αρκετοί για όλους τους συμμετέχοντες)	
Καρέκλες (προαιρετικά)	
Σκωτσέζικη ταινία	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Μιλάει και ζωγραφίζει	
	
Μέρος 1ο	
	
Ο δάσκαλος λέει μερικά εισαγωγικά λόγια για το θέμα της εμφάνισης και 
της πρόσληψης του εαυτού μας από τους άλλους. Μπορεί να επισημάνει 
ότι στο παρελθόν, οι καλλιτέχνες ζωγράφιζαν πορτρέτα πριγκίπων και 
πριγκίπισσων, και αυτά τα πορτρέτα χρησιμοποιήθηκαν για να 
προκαλέσουν και γάμους. Ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά πώς νομίζουν 
ότι φαίνονται στα μάτια των άλλων. Ο κάθε συμμετέχων έχει το λόγο να 
περιγράψει πώς πιστεύει ότι τον βλέπουν οι άλλοι.  
Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή λεπτομέρειες πιστεύουν ότι θα 
αποτυπώσουν άλλοι; Αν ανησυχούν για το τι θα παρατηρήσουν οι άλλοι 
ή όχι; Και είναι περίεργοι να καταλάβουν πώς τα αντιλαμβάνονται τα 
άλλα παιδιά;	
	
Αυτό το μέρος της δραστηριότητας θα πρέπει να ακούγεται σοβαρό, ως 
αντίστιξη στο διασκεδαστικό μέρος που θα ακολουθήσει.  Ο δάσκαλος 
θα πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζονται χωρίς να ανησυχεί 
πολύ για την αντίδραση των άλλων, ενώ ταυτόχρονα να βρίσκει τρόπους 
να προδιαθέτει ντροπαλά παιδιά.	
	
Μέρος 2ο	
	
Ο δάσκαλος προσκαλεί τα παιδιά να σχηματίσουν δύο κύκλους – 
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και οι δύο  κύκλοι  πρέπει να 
διαμορφώνονται από ίσο αριθμό συμμετεχόντων. Εάν ο αριθμός είναι 
άνισος, ο/η εκπαιδευτικός (ή ο βοηθός του) στέκεται σε έναν από τους 
δύο κύκλους για να συμπληρώσει τον αριθμό και δίνει οδηγίες από εκεί.	
	
Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνετε κύκλους - με όρθια ή καθιστά άτομα. 
Για μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων συνιστάται οι συμμετέχοντες να 
είναι στα πόδια τους, για ένα μεγαλύτερο - να είναι καθισμένοι. Στη 
δεύτερη περίπτωση, είναι απαραίτητο να έχετε περισσότερο χώρο για 
να χωρέσετε τους δύο γύρους καρεκλών.	
	
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαρρυθμίσεις, ο/η εκπαιδευτικός 
διασφαλίζει ότι μπροστά σε κάθε συμμετέχοντα στέκεται ένας άλλος 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPreneurship - ανάπτυξη επιχειρηματικών  
δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών 
 
 

συμμετέχων. Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός  δίνει λεπτομέρειες και 
εξηγεί τους κανόνες δραστηριότητας. Τα  παιδιά στον εσωτερικό κύκλο 
υποτίθεται ότι είναι τα μοντέλα, ενώ τα παιδιά στον εξωτερικό κύκλο 
ενεργούν ως ζωγράφοι. Κάθε «μοντέλο» λαμβάνει μια πλακέτα κλιπ με 
ένα φύλλο χαρτιού Α4 προσαρτημένο σε αυτό. Κάθε 
«ζωγράφος»/«καλλιτέχνης» παίρνει διαφορετικό χρωματικό δείκτη. 
Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι καλλιτέχνες να σχεδιάσουν 
πορτρέτα από κοινού καθενός από τα μοντέλα.	
	
Σε μια πινακίδα που έδωσε ο δάσκαλος, για 20-30 δευτερόλεπτα, κάθε 
ζωγράφος/καλλιτέχνης κοιτάζει πρώτα το άτομο μπροστά του και στη 
συνέχεια  κάνει μόνο  ένα σκίτσο του  πορτραίτου του μοντέλου . Η ιδέα 
είναι το άτομο σχεδίασης να μην κάνει ολόκληρο το πορτρέτο, αλλά μόνο 
ένα μέρος του, αφήνοντας  χώρο  σε άλλους  ζωγράφους  να αναπτύξουν 
και να ολοκληρώσουν  το πορτρέτο. Μετά την πρώτη αλληλεπίδραση,  τα 
μοντέλα μένουν στις θέσεις τους, ενώ κάθε ζωγράφος κάνει στην άκρη 
και κινείται μπροστά από το επόμενο μοντέλο, δουλεύοντας το 
πορτραίτο. Με αυτόν τον τρόπο οι ζωγράφοι κινούνται, τοποθετώντας  
περισσότερα χαρακτηριστικά στο πορτρέτο κάθε μοντέλου, μέχρι να  
φτάσουν στην αρχική θέση. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε μοντέλο 
παίρνει ένα πορτρέτο από τα χέρια όλων των ζωγράφων. 
 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα μοντέλα δεν χρειάζεται να 
εξετάσουν πώς σχηματίζονται τα πορτρέτα τους. Αυτό γίνεται για να 
ακονίσει την περιέργειά τους και το τελικό  αποτέλεσμα  να  είναι μια 
έκπληξη για αυτούς. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά λίγο χρόνο 
για να δουν τα πορτρέτα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 
αλλαγμένους ρόλους – τα «μοντέλα» γίνονται ζωγράφοι και αντίστροφα. 
 
Μέρος 3 (προαιρετικό) 
	
Η τάξη ή η ομάδα των παιδιών μπορεί να έχει μια έκθεση με τα 
καλλιτεχνικά προϊόντα της διαδικασίας. Μπορούν απλά να 
τακτοποιήσουν τα πορτρέτα το ένα δίπλα στο άλλο κολλώντας τα με  
ταινία σε έναν μακρύ τοίχο. Ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει 10-15 λεπτά 
στα παιδιά να κοιτάξουν ήρεμα τόσο τα δικά τους πορτρέτα όσο και 
εκείνα των άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία. Ο δάσκαλος θα 
πρέπει να δώσει στα παιδιά 10-15 λεπτά για να δουν τόσο τα πορτρέτα 
τους όσο και αυτά των συνομηλίκων τους. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος 
καλεί τα παιδιά να καθίσουν σε ένα μεγάλο κύκλο για να συζητήσουν τι 
συνέβη.	
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Εάν η ενημέρωση πραγματοποιείται σε άλλο δωμάτιο, τα παιδιά θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τραβήξουν τα πορτρέτα τους. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να διατηρούν οπτική επαφή με τα πορτρέτα κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης.	
	
Μέρος 4ο	
	
Ο δάσκαλος κάνει την ενημέρωση μετά τη δραστηριότητα. Αυτό μπορεί 
να συμβεί σε ένα μεγάλο κύκλο. Η ερώτηση μπορεί να είναι η 
ακόλουθη:	

- Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της άσκησης;	
- Αισθάνεστε πιο άνετα στο ρόλο ενός καλλιτέχνη ή στο ρόλο ενός 

μοντέλου; Γιατί;	
- Σου αρέσει το πορτραίτο σου;	
- Σε αιφνιδίασε το πορτραίτο με κάτι;	
- Ποια είναι τα διακριτικά χαρακτηριστικά σας (που γνωρίζετε) 

που  απεικονίζονται στο πορτρέτο;	
- Υπάρχουν λεπτομέρειες στο πορτραίτο που δεν υποπτευόσουν 

ότι οι συμμαθητές σου θα απαθανατίσουν;	
- Οι καλλιτέχνες απεικόνιζαν ότι δεν ξέρεις για τον εαυτό σου;	
- Το πορτραίτο σου περιέχει στοιχεία από τα ρούχα σου;	
- Πώς θα ντυνόσουν ή με τι θα συμπλήρωνες την εικόνα σου αν 

πήγαινες σε μια επαγγελματική συνάντηση;	
- Θα δείξεις το πορτραίτο σου και σε ποιον;	

		
ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

Δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε  κατά τη διάρκεια μεικτής 
κινητικότητας για νέους και  εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στο 
Velingrad της Βουλγαρίας (Ιούνιος, 2019)	

	
	
Έκδοση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών στο Νέσεμπαρ της Βουλγαρίας (Μάρτιος 2018)	
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Εικόνες από τη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της ανταλλαγής νέων "Out of the box", που πραγματοποιήθηκε στο 
Samokov της Βουλγαρίας τον Αύγουστο του 2019	

	
	
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο VVIF ολοκληρωμένων έργων	
	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Αυτή η δραστηριότητα είναι πραγματικά διασκεδαστική. Ο δάσκαλος 
μπορεί πάντα να υπολογίζει στην άσκηση για να δημιουργήσει μια καλή 
ατμόσφαιρα στην τάξη.  
	
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να είναι καλά προετοιμασμένος για 
την υλικοτεχνική υποστήριξη της άσκησης. Καρέκλες είναι  καλ ό να 
υπάρχουν αν αναλογιστούμε ότι όλοι οι «καλλιτέχνες» πρέπει να 
κινηθούν στο επόμενο «μοντέλο»  για να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο 
της ζωγραφικής καθιστοί. Αυτό θα διευκολύνει τον δάσκαλο να ελέγξει 
τη διαδικασία. Εάν η άσκηση εκτελείται σε όρθια θέση, υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος ένας καλλιτέχνης να είναι πιο αργός και να σχηματιστεί ένα 
σύμπλεγμα σε κάποιο μέρος  του κύκλου  –  i.  ε. δύο ή τρεις καλλιτέχνες 
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να περιμένουν τη σειρά τους μπροστά από ένα συγκεκριμένο μοντέλο 
και άλλα μοντέλα να μείνουν χωρίς καλλιτέχνη μπροστά τους.	
	
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να δώσει τις οδηγίες φωναχτά 
(ενδεχομένως μέσω μικροφώνου ώστε να μπορούν να ακούσουν όλοι) 
και να διασφαλίσει ότι τα παιδιά κινούνται ομαλά και συγχρονισμένα 
στον εξωτερικό κύκλο.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει τη δραστηριότητα σε 
διάφορα  επίπεδα:	

- Η συναισθηματική ανταπόκριση και η ποιότητα της 
διασκέδασης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.	

- Το βάθος και η ποιότητα της αντανάκλασης των μαθητών στα 
πορτρέτα τους. 	

- Ο βαθμός ανάπτυξης της ικανότητας των παιδιών να κρίνουν 
πώς φαίνονται στα μάτια των άλλων. 	

- Προθυμία να αλλάξει η εμφάνιση προκειμένου  να επιτευχθούν 
αποτελέσματα (σε κοινωνικό ή/και  επιχειρηματικό πλαίσιο).	

	
 
 

3.21 Θα πουλήσει αυτό το προϊόν ή όχι;  
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Θα πουλήσει αυτό το προϊόν ή όχι; 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

IO2 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ 
Τάξεις: 8-10 ετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μία φορά για μία ώρα ή επανειλημμένα για 10-20 λεπτά 
ΣΤΟΧΟΙ Κύρια: Για να διεγείρετε την περιέργεια 

 
Αλλα: 
Να οξύνει την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη 
Να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας 
Να ενισχύσει τις δεξιότητες συλλογιστικής, ανάλυσης και μάρκετινγκ 
Για να βοηθήσει στην κατανόηση των περιστασιακών σχέσεων 
Να αναπτύξουν ικανότητες για να αποτρέψουν μελλοντική αποτυχία και να 
σχεδιάσουν τη μελλοντική επιτυχία 

ΥΛΙΚΑ Νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά που θα γίνουν αντικείμενο ελέγχου 
Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και προβολέα 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Η δραστηριότητα βασίζεται στην πρόκληση συζήτησης μεταξύ των 
συμμετεχόντων σχετικά με την τύχη του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας. 
Ο δάσκαλος (ή οι μαθητές) βρίσκει πραγματικά, καθημερινά παραδείγματα 
καινοτομίας από όλο τον κόσμο ή τοπικές πηγές και τα παρουσιάζει εν συντομία 
στην τάξη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραδείγματα νέων προϊόντων που 
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έχουν σχεδιαστεί για την αγορά. Μερικές από τις καλύτερες συζητήσεις 
προέρχονται από "κακά παραδείγματα" - δηλαδή, καταναλωτικά προϊόντα που 
ο μαθητής ή ο δάσκαλος πιστεύει ότι μπορεί να μην πετύχουν. Μετά την 
εισαγωγή του αντικειμένου, ο μαθητής/δάσκαλος περνά το αντικείμενο στην 
αίθουσα και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία εξηγούν γιατί πιστεύουν ότι θα 
πετύχει ή θα αποτύχει. 
 
Τα είδη μπορεί να αγοραστούν σε ένα κατάστημα ή οι μαθητές μπορούν να 
φέρουν νέα σχετικά με νέες κυκλοφορίες προϊόντων. Τα αντικείμενα για κρύο 
έλεγχο είναι απλά εμπορεύματα όπως ένα σχολικό σακίδιο ή εξελιγμένες 
συσκευές όπως smartphone. Ή ο δάσκαλος/μαθητής μπορεί να κάνει μια 
παρουσίαση σχετικά με ένα προϊόν/υπηρεσία στο Διαδίκτυο ή να εμφανίσει έναν 
κατάλογο, μια διαφήμιση ή άλλο πληροφοριακό υλικό για ένα αντικείμενο προς 
πώληση. Είναι προτιμότερο το αντικείμενο που θα εξεταστεί να είναι 
χειροπιαστό ώστε να περνάει από τα χέρια όλων και ο κάθε συμμετέχων να 
εκφράζει γνώμη και να κάνει μια πρόβλεψη. 
 
Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να γίνει ένα είδος ψηφοφορίας για να 
απεικονιστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων. Εάν εξετάζονται περισσότερα 
θέματα εντός της τάξης, μπορούν να χωριστούν σε δύο στοίβες - επιτυχημένα 
και αποτυχημένα, ανάλογα με τις εκφραζόμενες απόψεις και συμπεράσματα. 
 
Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές με νέα προϊόντα, αρκεί να 
υπάρχει ενδιαφέρον και τα παιδιά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ειδικών 
του μάρκετινγκ. 

ΓΡΑΦΙΚΑ 
 
Εικόνες/βίντεο 
 
 

Παρόμοια διαδικασία στο 55-το Σχολείο «Petko Karavelov» στη Σόφια της 
Βουλγαρίας (Απρίλιος 2019) 

 
 
Πηγή: VVIF φωτογραφικό αρχείο τετελεσμένων έργων 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να αποφασίσει εάν η δραστηριότητα θα γίνει μία 
φορά ή επανειλημμένα. Κάθε επιλογή έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της. 
 
Η εφάπαξ εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει σε πολλά προϊόντα και 
υπηρεσίες να ληφθούν υπόψη εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο δάσκαλος πρέπει να παρέχει τα αντικείμενα προς εξέταση. Ο 
δάσκαλος μπορεί να προμηθευτεί μερικά από αυτά και μπορεί επίσης να δώσει 
στους μαθητές το καθήκον να φέρουν παρόμοια προϊόντα από το σπίτι ή να 
αναζητήσουν στο διαδίκτυο μια νέα ή καινοτόμο υπηρεσία για να παρουσιάσουν 
στην τάξη. Συνιστάται μια ποικιλία προϊόντων για να συνηθίσουν τα παιδιά να 
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αναλύουν διαφορετικά αντικείμενα, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη σύνθεσή 
τους. 
 
Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της διαδικασίας σε μικρότερα χρονικά 
διαστήματα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να συνηθίσουν τη δραστηριότητα και 
να την περιμένουν με ανυπομονησία. Σε αυτή την περίπτωση, ο δάσκαλος 
πρέπει να εξετάσει πόσο χρόνο της τάξης θέλει να αφιερώσει σε αυτή τη 
δραστηριότητα και πόσες φορές (και σε ποιες τάξεις) να επαναλάβει. Ο 
δάσκαλος μπορεί να δώσει ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες σε συγκεκριμένα 
παιδιά για να προετοιμάσουν την επόμενη έκδοση του βιβλίου "Πωλείται ή όχι;" 
έως ότου όλοι οι μαθητές της τάξης πάρουν τη σειρά τους. Φυσικά, ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι προετοιμασμένος με μια εφεδρική επιλογή, σε περίπτωση που 
τα παιδιά δεν φέρουν τα απαραίτητα υλικά για τη διαδικασία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

Το πιο σημαντικό σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η συμμετοχή όλων. Τα 
αντικείμενα πρέπει να περάσουν από τα χέρια όλων. Κάθε συμμετέχων πρέπει 
να κάνει παρατηρήσεις, συλλογισμούς και αιτιολόγηση σχετικά με το εάν το 
προϊόν/υπηρεσία θα είναι επιτυχές ή όχι. 
 
Όσο περισσότερα επιχειρήματα προβάλλονται (ακόμα και αντιφατικά), τόσο το 
καλύτερο. Για να προκαλέσει αυτό το είδος απάντησης, ο δάσκαλος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
- Τι βλέπεις? 
- Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του θέματος/συσκευής; 
- Εσείς προσωπικά θα το αγοράζατε και γιατί; 
- Πόσες μέρες θα δούλευες για να αποκτήσεις αυτό το αντικείμενο; 
- Πώς είναι χρήσιμο αυτό το προϊόν/υπηρεσία; 
- Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δεν θα προτιμήσουν αυτό το προϊόν/υπηρεσία; 
- Τι είναι ουσιαστικά νέο σε αυτό το προϊόν; 
- Σε τι διαφέρει από τα άλλα; 
- Τι του λείπει για να σε προσελκύσει; 
- Τι θα βελτιώσατε περαιτέρω σε αυτό; 
- Πώς θα πείθατε τους γονείς σας να σας το αγοράσουν; 
 
- Ανάλογα με την ένταση της συζήτησης και την ποσότητα και την ποιότητα των 
επιχειρημάτων που παρουσιάζονται, ο δάσκαλος μπορεί να κρίνει την επιτυχία 
της δραστηριότητας. 
 
Τέλος, ως έκπληξη και/ή εάν χρειάζεται, ο δάσκαλος μπορεί να κάνει δώρο το 
υπό συζήτηση θέμα στον μαθητή που έδωσε την πιο πρωτότυπη, πειστική ή 
περιεκτική απάντηση. 

 
 

3.22 Το μαγικό ραβδί 

 
 
	
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Το μαγικό ραβδί	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Ίδρυμα "Αξίες, Αρετές, Ακεραιότητα"	
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 Μία φορά για μία ώρα ή επανειλημμένα για 10-20 λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Για να διεγείρει την περιέργεια	

	
Άλλος: 	
Για την όξυνση παρατήρησης και της κριτικής σκέψης	
Για να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
επιχειρηματολογίας 	
Ενίσχυση της συλλογιστικής, των  αναλυτικών δεξιοτήτων και των 
δεξιοτήτων μάρκετινγκ 	
Ανάπτυξη ικανοτήτων για την πρόληψη μελλοντικών αποτυχιών και τον 
σχεδιασμό μελλοντικής επιτυχίας	
	

Ο ΜΆΤΕΡΚΑΙΗ	 Νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο εξέτασης 	
Υπολογιστής με σύνδεση στο Internet και προβολέας	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Η δραστηριότητα βασίζεται στην πρόκληση συζήτησης μεταξύ των  
συμμετεχόντων σχετικά με την τύχη του εν λόγω προϊόντος ή 
υπηρεσίας.	
Ο δάσκαλος (ή οι μαθητές) βρίσκουν  πραγματικά, καθημερινά 
παραδείγματα καινοτομίας από όλο τον κόσμο ή τοπικές πηγές και τα 
παρουσιάζουν εν συντομία στην τάξη.  
 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραδείγματα νέων προϊόντων που 
έχουν σχεδιαστεί για αγορά. Μερικές από τις καλύτερες συζητήσεις 
προέρχονται από "κακά παραδείγματα" - δηλαδή, καταναλωτικά 
προϊόντα που ο μαθητής ή ο δάσκαλος πιστεύει ότι μπορεί να μην 
επιτύχουν. Μετά την εισαγωγή, ο  μαθητής/δάσκαλος δείχνει σε όλους 
το αντικείμενο και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία  εξηγούν γιατί 
πιστεύουν ότι θα πετύχει ή θα αποτύχει.	
	
Τα αντικείμενα μπορούν να αγοραστούν σε ένα κατάστημα ή οι 
μαθητές  μπορούν να φέρουν νέα σχετικά με τις νέες κυκλοφορίες 
προϊόντων. Τα αντικείμενα μπορούν να είναι απλά εμπορεύματα όπως 
ένα σχολικό σακίδιο  ή εξελιγμένες συσκευές όπως smartphones. Ή ο/οι 
εκπαιδευτικός/μαθητής  μπορεί να κάνει μια παρουσίαση σχετικά με 
ένα προϊόν/υπηρεσία στο Διαδίκτυο  ή  να εμφανίσει  έναν  κατάλογο, 
μια διαφήμιση ή άλλο ενημερωτικό υλικό για ένα αντικείμενο προς 
πώληση. Είναι προτιμότερο το αντικείμενο να εξετάζεται ως απτό, ώστε 
να μπορεί να περάσει από τα χέρια όλων και κάθε συμμετέχων να 
εκφράζει τη γνώμη του και να κάνει μια πρόβλεψη.	
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Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να γίνει ένα είδος ψηφοφορίας για 
να απεικονιστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων.	
	
Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές με νέα προϊόντα, 
αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον και τα παιδιά να αποκτήσουν την 
εμπιστοσύνη των ειδικών μάρκετινγκ.	
	

ΓΡΑΦΙΚΆ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

Παρόμοιες προαγωγές στην 55η Σχολή "Prtko Karavelov" στη Σόφια 
της Βουλγαρίας (Απρίλιος,  2019)	
	

	
	
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο VVIF ολοκληρωμένων έργων	
	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να αποφασίσει εάν η δραστηριότητα 
θα γίνει μία ή δύο φορές. Κάθε επιλογή έχει τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία της. 	
	
Η εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει την εξέταση πολλών προϊόντων 
και υπηρεσιών εντός του χρόνου που έχει δοθεί. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία για  
εξέταση. Ο/η  εκπαιδευτικός μπορεί να προμηθευτεί μερικά από αυτά  
και  μπορεί επίσης να αναθέσει στους μαθητές το καθήκον να φέρουν 
παρόμοια προϊόντα από το σπίτι ή να αναζητήσουν online μια νέα ή 
καινοτόμο υπηρεσία για να παρουσιάσουν στην τάξη. Συνιστάται μια 
ποικιλία αγαθών για να συνηθίσουν τα παιδιά  στην ανάλυση 
διαφορετικών αντικειμένων, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη σύνθεσή 
τους.	
	
Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της διαδικασίας σε μικρότερα 
χρονικά διαστήματα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να συνηθίσουν τη 
δραστηριότητα και να προσβλέπουν σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση, 
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ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να εξετάσει πόσο χρόνο  θέλει να δαπανήσει 
για αυτή τη δραστηριότητα και πόσες φορές (και σε ποιες  τάξεις) να 
την επαναλάβει. Ο δάσκαλος μπορεί να δώσει  ατομικές ή/ και 
ομαδικές εργασίες για να προετοιμάσει την επόμενη έκδοση του "αξίζει 
να το αγοράσεις; ή όχι;" μέχρι όλοι οι μαθητές της τάξης να 
παρουσιάσουν. Φυσικά, ο δάσκαλος  πρέπει να προετοιμαστεί με μια 
εφεδρική επιλογή, σε περίπτωση που τα παιδιά δεν φέρουν τα 
απαραίτητα υλικά για τη διαδικασία.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η συμμετοχή 
όλων. Τα αντικείμενα  πρέπει να περνούν από τα χέρια όλων. Κάθε 
συμμετέχων πρέπει να  παρατηρήσει αν το προϊόν/υπηρεσία θα είναι 
επιτυχές  ή όχι.	
	
Όσο περισσότερα τα επιχειρήματα (ακόμη και αντιφατικά), τόσο το 
καλύτερο. Για να προκαλέσει αυτόν τον τύπο απάντησης, ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις:	

- Τι βλέπεις εσύ;	
- Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του θέματος / συσκευής;	
- Θα το αγόραζες προσωπικά και γιατί;	
- Πόσες μέρες θα δουλέψετε για να αποκτήσετε αυτό το 

αντικείμενο;	
- Πώς είναι χρήσιμο αυτό το προϊόν/υπηρεσία;	
- Γιατί νομίζετε ότι οι άνθρωποι δεν θα προτιμήσουν αυτό το 

προϊόν/υπηρεσία;	
- Τι είναι θεμελιωδώς νέο σε αυτό το προϊόν;	
- Πώς είναι διαφορετικό από τα άλλα;	
- Τι λείπει για να σε προσελκύσει;	
- Τι θα βελτίωνες περαιτέρω σε αυτό;	
- Πώς θα πείσεις τους γονείς σου να στο αγοράσουν;	

	
- Ανάλογα με την ένταση της συζήτησης και την ποσότητα και την 

ποιότητα των επιχειρημάτων που παρουσιάζονται, ο/η εκπαιδευτικός 
μπορεί να κρίνει την επιτυχία της δραστηριότητας. 	

	
Τέλος, ως έκπληξη ή/και  κατά περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 
δώσει ως δώρο το υπό συζήτηση θέμα στον μαθητή που έδωσε την πιο 
πρωτότυπη, πειστική ή ολοκληρωμένη απάντηση.   
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3.23 Από δύο μολύβια –  εκατομμυριούχος 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Από δύο μολύβια – εκατομμυριούχος	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Ίδρυμα "Αξίες, Αρετές, Ακεραιότητα"	
	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 Μία ημέρα, εβδομάδα, μήνας ή άλλη καθορισμένη ώρα	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Ανάπτυξη της αίσθησης της πρωτοβουλίας και της 

επιχειρηματικότητας	
	
Άλλα: Καινοτομία	
             Κριτική Σκέψη	
             Τακτικός και στρατηγικός σχεδιασμός	
             Αξιοποίηση ευκαιριών	
             Δεξιότητες επικοινωνίας 	
             Δεξιότητες ανάπτυξης	
             Μαθαίνοντας από την επιτυχία / λάθη	
	

ΥΛΙΚΑ	 Δύο μολύβια για κάθε ομάδα/συμμετέχοντα	
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Η μέθοδος βασίζεται στην εκμάθηση από την εμπειρία, τη δοκιμή, το 
σφάλμα και την προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε επόμενο κύκλο της 
διαδικασίας. Η δραστηριότητα είναι ένα αντίγραφο και προσαρμογή 
της διάσημης ιστορίας του επιχειρηματία που αρχικά είχε δύο μήλα, τα 
πούλησε, αγόρασε τέσσερα κ.λπ., μέχρι που συγκέντρωσε μια 
περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση, αντί για τα δύο μήλα, ο δάσκαλος 
θα δώσει στους μαθητές ως αρχικό κεφάλαιο δύο μολύβια (ή άλλα 
κοινά αντικείμενα στη σχολική ζωή). Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί κατά 
τη διάρκεια διαλειμμάτων – ξεχωριστά ή σε ομάδες 3-4 μαθητών. Το 
καθήκον των μαθητών είναι να βγουν από την τάξη κατά τη διάρκεια 
των διαλειμμάτων (μέσα στο σχολείο), να αναλάβουν την πρωτοβουλία 
να μιλήσουν σε μαθητές από άλλες τάξεις ή δασκάλους, να 
διαπραγματευτούν μαζί τους και να ανταλλάξουν τα μολύβια τους για 
άλλα αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας για να αποκομίσουν κέρδος. 
Νικητής είναι ο συμμετέχων/ομάδα με το πιο ακριβό αντικείμενο που 
ανταλλάσσεται εντός μιας ημέρας (εβδομάδα ή ορίζεται από την 
περίοδο του δασκάλου).	
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Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ετοιμάσει ένα ειδικό έντυπο που θα 
συμπληρώσουν τα παιδιά μετά από κάθε συναλλαγή, καταγράφοντας 
ποιο είναι το επόμενο αντικείμενο και πότε και από ποιον αποκτήθηκε. 
Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να λογοδοτούν για τον κύκλο 
εργασιών και να θυμούνται τα βήματα και τους συμμετέχοντες στην 
αύξηση κεφαλαίου.	
	
Στο τέλος της ημέρας (ή της συμφωνηθείσας περιόδου), ο δάσκαλος 
συγκεντρώνει τους συμμετέχοντες και πρέπει η κάθε ομάδα να 
αποδείξει τι έχουν γίνει τα δύο μολύβια. Κάθε συμμετέχων/ομάδα 
δείχνει το εμπορικό επίτευγμα, αξιολογεί την αξία των αποκτηθέντων 
αντικειμένων και αφηγείται την ιστορία πίσω από αυτό.	
	
Ο/η εκπαιδευτικός διευκολύνει την ενημέρωση με έμφαση στις 
εμπειρίες των συμμετεχόντων, στις επιτυχημένες και ανεπιτυχείς 
συναλλαγές και στα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.	
	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

	

	
	
Source: Αρχείο φωτογραφιών VVIF	
	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο δάσκαλος πρέπει να προετοιμαστεί με την ιστορία του 
εκατομμυριούχου που ξεκίνησε με τα δύο μήλα και με αυτόν τον τρόπο  
να παρακινήσει τους μαθητές, τουλάχιστον ως παιχνίδι,  να 
ακολουθήσουν αυτό το μυθικό παράδειγμα. Η καλύτερη επιλογή είναι  
στην αρχή  να διαιρέσουμε την τάξη σε ομάδες 3-4 συμμετεχόντων, έτσι 
ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον.	
	
Μπορεί να ποικίλει:	
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- στον αριθμό των συμμετεχόντων στις ομάδες (ζεύγη,  μονά, 
μεγαλύτερες ομάδες)	
- στα αντικείμενα που αποτελούν το αρχικό κεφάλαιο (θα μπορούσε 
να είναι όπως στην ίδια την ιστορία  -  δύο μήλα ή μία σοκολάτα, ή 
εισιτήρια συναυλίας / ταινίας κ.λπ.)·	
- διάρκεια της δραστηριότητας (από μία ημέρα έως μία εβδομάδα ή 
περισσότερο)	
- τόπος διεξαγωγής της δραστηριότητας  (μπορεί να είναι όχι μόνο στο 
σχολείο, αλλά και στο σπίτι, ή στις διακοπές κ.λπ.).	
	
Πρέπει να παρέχει ελευθερία (πρωτοβουλίας)  στους συμμετέχοντες, 
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της 
εξαπάτησης. Οι κανόνες πρέπει να καθορίζονται ώστε να μην 
εμπλέκονται γονείς, συγγενείς  και στενοί φίλοι. 	
	
Συνιστάται η δραστηριότητα να μην είναι εφάπαξ ενέργεια. 
Τουλάχιστον τρία ή τέσσερα παιχνίδια του παιχνιδιού είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη των σχετικών προσωπικών δεξιοτήτων. Στην 
πραγματικότητα, όσο περισσότερο παίζεται το παιχνίδι, τόσο 
περισσότερες ευκαιρίες υπάρχουν για να αλλάξουν παραμέτρους και 
να αποκτήσουν νέα και πολύτιμη εμπειρία.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει τη δραστηριότητα σε 
διάφορα επίπεδα:	
	
- Έδειξαν προθυμία οι συμμετέχοντες να αναλάβουν την πρόκληση; Δεν 
είναι εύκολο για τα παιδιά να βγουν έξω στη διαπραγμάτευση, οπότε 
το γεγονός και μόνο ότι οι ομάδες / συμμετέχοντες θα το κάνουν αυτό 
είναι μια απλή επιτυχία.	
	
- Τα μέλη της ομάδας έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία και 
έχουν  πειστεί στην προσπάθεια ανταλλαγής και αύξησης της αξίας του 
κεφαλαίου εκκίνησης;  	
	

 
 

3.24 "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;" για παιδιά 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

"Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;" για παιδιά	
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

ΙΟ2	
	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Ίδρυμα "Αξίες, Αρετές, Ακεραιότητα"	
	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΤΑΞΗ	

ΟΜΑΔΙΚΗ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 Μία έως τέσσερις ώρες	
ΣΤΟΧΟΙ	 Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον καλλιεργήστε την ομαδική εργασία 

και επικοινωνία, προκειμένου να κερδηθεί ένα δημοφιλές παιχνίδι	
	
Άλλα: Αύξηση της γνώσης στον τομέα των 
επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας 
             Εκτέλεση μπροστά σε κοινό	
             Παίρνοντας αποφάσεις σε μια τεταμένη κατάσταση	
             Λογική σκέψη	
             Εξάλειψη των απίθανων εναλλακτικών λύσεων	
             Κάνοντας μια επιλογή	
	

ΥΛΙΚΑ	 Ερωτήσεις στον τομέα της οικονομίας και των επιχειρήσεων	
Προετοιμασμένες κάρτες με τέσσερις πιθανές απαντήσεις σε μια 
ερώτηση	
Ρύθμιση του  δωματίου όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό του 
παιχνιδιού "Ποιος θέλει να είναι εκατομμυριούχος; " στην αντίστοιχη 
χώρα.	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Η μέθοδος μάθησης είναι μια προσομοίωση του τηλεοπτικού  
τηλεπαιχνιδιού  "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;   "  – 
προσαρμοσμένο για ανηλίκους, επικεντρωμένο σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την οικονομία και τον επιχειρηματικό τομέα, και 
προσαρμοσμένο στο επίπεδο γνώσης των παιδιών της ηλικιακής 
ομάδας.	
 
Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ή περισσότερες  ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει 
έναν διαγωνιζόμενο. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί επίσης να καθοριστεί 
από πριν μέσα στην ίδια την ομάδα.	
	
Στο πραγματικό παιχνίδι, ο κάθε διαγωνιζόμενος απαντά σε 8 
ερωτήσεις από τον "επιχειρηματικό" κόσμο, που προετοιμάζονται και 
παρουσιάζονται στα πρότυπα του δημοφιλούς τηλεοπτικού    
τηλεπαιχνιδιού "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;". Εάν διστάζει, 
ο υποψήφιος έχει τις επιλογές βοήθειας "Καλέστε έναν φίλο" (από τη 
δική του ομάδα), "Βοήθεια από το κοινό" (από όλες τις ομάδες και τους 
θεατές) και "Εξαλείψτε δύο από τις λάθος απαντήσεις" (ο δάσκαλος  το 
κάνει αυτό για τον συμμετέχοντα). 	
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Η ομάδα της οποίας η διαγωνιζόμενη έχει απαντήσει στις περισσότερες 
ερωτήσεις κερδίζει. Στο ίδιο σκορ –  ισοπαλία.  	
	
Θα μπορούσε να συμφωνηθεί ότι οι διαγωνιζόμενοι  είναι δύο, τρεις,  
μισή ομάδα ή ολόκληρη η ομάδα  (αυτό θα επεκτείνει σημαντικά  τη 
διάρκεια του παιχνιδιού).	
	
Το χρηματικό έπαθλο (πραγματικό ή συμβολικό) μπορεί να  προέρχεται 
από έξω ή να συλλέγεται από τους συμμετέχοντες (ή τους γονείς τους)  
έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο αφοσιωμένοι. Αντί για χρήματα, το 
χρηματικό έπαθλο θα μπορούσε να αποτελείται από ζαχαροπλαστεία, 
μπαλόνια,  μπισκότα κ.λπ.	
	
Συνιστάται οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις με αυξανόμενη 
δυσκολία να έχουν την ακόλουθη πραγματική ή συμβολική αξία:	
Ερώτηση 1 – 50 σεντς ευρώ	
Ερώτηση 2 – 1 Ευρώ	
Ερώτηση 3 – 2 Ευρώ	
Ερώτηση 4 – 5 Ευρώ	
Ερώτηση 5 – 10 Ευρώ	
Ερώτηση 6 – 20 Ευρώ	
Ερώτηση 7 – 50 Ευρώ	
Ερώτηση 8 – 100 Ευρώ 	
	
	
Οι  ανταγωνιστικές επιλογές είναι δυνατές:	
- Οι διαγωνιζόμενοι απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις, είτε σωστές είτε 
όχι,  λαμβάνοντας  χρήματα /πόντους μόνο για τις σωστές απαντήσεις.	
- Ο διαγωνιζόμενος απαντά και συλλέγει πόντους/χρήματα. Σε 
περίπτωση λανθασμένης απάντησης, αποχωρεί και δεν λαμβάνει 
περισσότερους πόντους.	
	
Η πρώτη επιλογή είναι καλή όταν η ομάδα έχει μόνο έναν 
διαγωνιζόμενο ή δύο-τρεις, ενώ η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη σε 
περίπτωση που παίξει το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας ή ολόκληρη η 
ομάδα.	
	
Όταν παίζουν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες, τα αποτελέσματα 
των μεμονωμένων συμμετεχόντων αθροίζονται και η ομάδα με την 
υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει.	
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ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F	
Σουρές: Βικιπαίδεια	

	
Πηγή: https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-stani-bogat  
(άρθρο για τον νεότερο συμμετέχοντα στο τηλεοπτικό παιχνίδι στη 
Βουλγαρία – ένα 8χρονο αγόρι)	
	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να μιλήσει στην τάξη και μαζί να 
επιλέξει τη διάρκεια και τη συγκεκριμένη μορφή του παιχνιδιού.	
	
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για 
να προετοιμαστούν για το παιχνίδι (μερικές ημέρες, μια εβδομάδα ή 
περισσότερο, ανάλογα με τη συμφωνία).	
	
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να ορίσει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο 
κοντά  στο πρωτότυπο του τηλεοπτικού παιχνιδιού.	
	
Προφανώς, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι έτοιμος να ενεργήσει ως 
οικοδεσπότης της παράστασης (εκτός αν αντικατασταθεί από έναν από 
τους μαθητές).	
	
Αλλά το πιο σημαντικό είναι να προετοιμάσουμε έναν επαρκή αριθμό 
ερωτήσεων (και πιθανών απαντήσεων) του κατάλληλου επιπέδου 
δυσκολίας. 	
	
Ακολουθεί ένα παράδειγμα:	
	
Ερώτηση 1 (50 σεντς ευρώ): Ποια είναι η νομισματική μονάδα της 
χώρας μας;	
Απαντήσεις: Α. Ευρώ; Β. Το παλιό νόμισμα (πριν από το ευρώ) ή το 
τρέχον θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ  Γ. Δολάριο; Δ. Ρούβλι.	
	
Ερώτηση 2 (1 Ευρώ):  Πόσα σεντς υπάρχουν σε ένα ευρώ;	
Απαντήσεις: Α. 1; Β. 10; Γ. 100; Δ. 1000.	
	
Ερώτηση 3 (2  Ευρώ): Ποιο είναι το ίδρυμα που διανέμει δάνεια;	
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Απαντήσεις: Α. Ο πατέρας μου; Β. Το σχολείο; Γ.  Η τράπεζα; Δ.  Η 
κυβέρνηση	
	
Ερώτηση 4 (5  Ευρώ): Ισχύει για τον  μισθό;	
Απαντήσεις: Α. Δεν υπόκεινται σε φόρους. Β. Καταβάλλεται τακτικά· Γ.  
Ο ίδιος για όλους στην επιχείρηση Δ.  Το μόνο πράγμα που λαμβάνεται 
υπόψη κατά την αναζήτηση εργασίας	
	
Ερώτηση 5 (10 Ευρώ) Τι μπορεί να αντέξει οικονομικά ένας 
επιχειρηματίας να μην καταλάβει;	
Απαντήσεις: Α. Επιχειρήσεις; Β. Τη διοίκηση; Γ.  Εμπορικό Δίκαιο; Δ. 
Μουσική	
	
Ερώτηση 6 (20 Ευρώ) Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;	
Απαντήσεις: Α. Δεν είναι καθόλου επιχειρηματικότητα.  Β. Είναι μόνο 
από ενήλικες.  Γ. Δεν απαιτεί κίνδυνο.  Δ. Γίνεται προς όφελος των 
κοινωνικά ευάλωτων ατόμων	
	
Ερώτηση 7 (50 Ευρώ) Ποιος υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας;	
Απαντήσεις: Α. Οι μαθητές. Β. πολίτες·  Γ. Οι εταιρείες; Δ.  Το κράτος.	
	
Ερώτηση 8 (100 ευρώ) Μια εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ 
και το ίδιο ετήσιο κέρδος διπλασίασε το κεφάλαιό της σε τέσσερα 
χρόνια. Πόσο είναι;	
Απαντήσεις: Α. 10.000 ευρώ το μήνα; Β. Δύο φορές; Γ. Οκτώ χρόνια. Δ. 
25%.	
	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει τη δραστηριότητα 
χρησιμοποιώντας το ακόλουθο δείγμα ερώτησης:	
	
- Διασκέδασες; 	
	
- Πήρες υποστήριξη από τους συμπαίκτες σου; 	
	
- Είστε ικανοποιημένοι με τους διαγωνιζόμενούς σας; 	
	
- Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα του παιχνιδιού; 	
	
- Κατάλαβες το νόημα των ερωτήσεων; 	
	
- Υπήρχαν παραπλανητικές ερωτήσεις; 	
	
- Ήξερες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ή μαντεψες; 	
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- Εσείς  επιλέξατε   τις απαντήσεις στις ερωτήσεις  – με  εικασίες ή με 
λογική; 	
	
- Πόσα χρήματα νομίζεις ότι θα βγάλεις αν παίξεις στο "Ποιος θέλει να 
γίνει εκατομμυριούχος"; 	
	
- Θέλεις πραγματικά να γίνεις εκατομμυριούχος; 	
	
- Τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις εκατομμυριούχος; 	

3.25 «Υπαίθρια Αγορά» 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

«Υπαίθρια Αγορά»	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύρια: Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση	

	
	
Άλλα: Δημιουργικότητα	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 • Χαρτί και στυλό για τον προσδιορισμό, την καταγραφή και την 
τιμή των προϊόντων	

• Χαρτί για τη λίστα των όσων προσέφεραν παιχνίδια και ποιος τα 
πούλησε	

• Τραπέζια // πολυθρόνα // ράφια // δωμάτια	
• Υπολογιστές για χρήση ψηφιακών εργαλείων	
• Εκτυπωτής	
• Σαρωτής	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το έργο «Θα κάνουμε μια 
υπαίθρια αγορά».	
• Οι μαθητές εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
που μπορεί να προκύψουν όταν τα προϊόντα αγοράζονται νέα ή 
επαναχρησιμοποιούνται. (Εγγύηση, ....)	
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• Οι μαθητές ασχολούνται με τους όρους οικονομική και κοινωνική 
βιωσιμότητα.	
• Οι μαθητές ασχολούνται με τον τρόπο δημιουργίας μιας υπαίθριας 
αγοράς και ποια βήματα εργασίας πρέπει να ολοκληρωθούν πριν 
από την πραγματική εκδήλωση.	
• Οι μαθητές ασχολούνται με τα θέματα: Διαφήμιση & Χορηγία.	
• Οι μαθητές αναπτύσσουν ένα κοινό σχέδιο εργασίας και 
περιγράφουν όλα τα βήματα εργασίας που είναι απαραίτητα για τη 
διατήρηση μιας υπαίθριας αγοράς και ποια εργασία είναι 
απαραίτητη μετά την υπαίθρια αγορά. - Τι συμβαίνει, για 
παράδειγμα, με αντικείμενα που δεν πωλούνται και δεν μπορούν 
πλέον να παραληφθούν, επειδή αυτά τα αντικείμενα ήταν δωρεές;	
• Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και προετοιμάζουν τις εργασίες 
τους.	
Αυτά θα μπορούσαν να είναι:	
• Δημιουργήστε λίστες με το ποιος θέλει να πουλήσει τι	
• Μια ομάδα φροντίζει για δωρεές	
• Μια ομάδα φροντίζει το Webefolder	
• Ίσως υπάρχουν και μάρκες αγοράς αντί για τα χρήματα	
• Μια ομάδα οργανώνει την τροφοδοσία των επισκεπτών	
	
Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αφυπνίσουν το επιχειρηματικό 
τους πνεύμα.	
	
Η δραστηριότητα μπορεί να μεταφερθεί σε υψηλότερο επίπεδο εάν 
ζητηθεί από τους φοιτητές να κάνουν λογιστικό έλεγχο για πωλήσεις, 
κέρδη, παρεπόμενα έξοδα, μεταβλητό κόστος κ.λπ.	
	
Επίπεδα δραστηριότητας:	
	
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ: Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σε οικονομικά 
θέματα.	
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΕΩΝ: Οι μαθητές προβληματίζονται για τις εμπειρίες που 
είχαν κατά την επίσκεψή τους σε μια υπαίθρια αγορά και 
χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και τη δημιουργικότητά τους 
για να καταλήξουν σε μια νέα ιδέα.	
ΣΧΕΔΙΟ: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές περιγράφουν τα απαραίτητα 
βήματα εργασίας.	
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές οργανώνουν την υπαίθρια 
αγορά.	
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Οι μαθητές αποκαθιστούν το status quo και 
διευθετούν το κόστος της υπαίθριας αγοράς.	

	
ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

1. Προετοιμασία θεωρητικών εισροών	
2. Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αντιδρά εξαιρετικά ευέλικτα και να 
παρέχει περιεχόμενο κατόπιν αιτήματος. (Όταν οι μαθητές εργάζονται 
με ψηφιακά εργαλεία, όπως η δημιουργία φυλλαδίων ή θέλουν να 
παράγουν μικρές διαφημίσεις που θέλουν να προωθήσουν σε φίλους για 
διαφημιστικούς σκοπούς ...)	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
• Μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν την 

επιχειρηματικότητα; ΝΑΙ	
• Μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κύκλο 

του προϊόντος και την επιρροή του, ειδικά σε σχέση με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης - ΣΒΑ; ΝΑΙ	

• Μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν νέα ψηφιακά 
εργαλεία για να μιμηθούν / εκτελέσουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε μικρή κλίμακα; ΝΑΙ	

 
 

3.26 Ο Κύριος και η Κυρία Ορθή 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Ο Κύριος και η Κυρία Ορθή	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Μαθαίνοντας μέσα από λάθη	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Μαθαίνοντας μέσα από τα λάθη	

	
	
Άλλος: 	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 • Προετοιμασμένες ασκήσεις	
• Μοτίβα σφάλματος	
• Βίντεο που δείχνουν ότι μπορείτε να μάθετε από λάθη 

(βέλτιστες πρακτικές)	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Μέρος 1ο 
	
Ο δάσκαλος ανοίγει μια συζήτηση σχετικά με το θέμα της 
"πραγματοποίησης λαθών". Τα παιδιά κάθονται σε έναν κύκλο στο 
πάτωμα με ένα flipchart στη μέση. Πάνω του γράφει: "Λάθη - και τι 
έγινε!	
Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν την τελευταία φορά που 
έκαναν λάθος. 	
Τι λάθος έκαναν;	
Πώς σε έκανε να νιώσεις;	
Τι αντίκτυπο έχει το λάθος τώρα;	
	
Τότε τα παιδιά θα πρέπει να σκεφτούν τι λάθος έχουν κάνει κάποτε οι 
άλλοι.  
Τα παιδιά δεν πρέπει να συζητούν ένα λάθος που γίνεται από ένα παιδί 
που είναι παρόν στην ομάδα.  
Είναι καλύτερα αν το άτομο ονομάζεται με φανταστικό όνομα.	
Πρέπει τώρα να σκεφτούν τι σκέφτηκαν όταν αυτό το άτομο έκανε 
λάθος;	
Τι αντίκτυπο έχει το λάθος στο παρόν;	
	
Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πολύ λίγα λάθη που 
έγιναν στο παρελθόν έχουν αντίκτυπο στο παρόν και ότι, ως εκ τούτου, 
δεν είναι απαραίτητο να δοθεί υπερβολική προσοχή σε αυτά τα λάθη.	
	
Στη συνέχεια, θα πρέπει να συζητήσουν αν τα λάθη μπορούν επίσης να 
είναι ευκαιρίες και τι ακριβώς σημαίνει αυτό.	
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Ο δάσκαλος γράφει αυτές τις ευκαιρίες στο flipchart.	
	
Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να μάθουν 
από λάθη αλλά και από τα λάθη των άλλων.	
	
Τώρα ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρακολουθήσουν τα 
βίντεο με θέμα "κάνοντας λάθη".	
	
Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πολλά παιδιά έχουν 
το ίδιο πρόβλημα, τα ίδια συναισθήματα εμφανίζονται.	
	
Μέρος 2ο	
	
Επεξεργασία λαθών	
Ο δάσκαλος μοιράζει ασκήσεις και τα παιδιά πρέπει να ψάχνουν για 
λάθη.	
Αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές ασκήσεις.	
Ασκήσεις από το Διαδίκτυο	
Λάθη που οι μαθητές βρίσκουν, για παράδειγμα, σε ένα κείμενο στα 
ελληνικά... 
Στρατηγικές για το πώς να προσεγγίσετε ένα κείμενο κ.λπ.	
	
Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αναζητούν λάθη και να 
αναπτύσσουν στρατηγικές για την αποφυγή τους.	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

	
https://youtu.be/ndvt89ybSSE	
https://youtu.be/E0TA60qo4-o	
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

	
1. Προετοιμασία ασκήσεων  για τη δραστηριότητα	

	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

• Μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν ότι τα λάθη είναι μέρος 
της ζωής, μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε και τελικά δεν 
έχουν απαραίτητα αντίκτυπο στη ζωή που ακολουθεί; 	

• Μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν ότι τα λάθη είναι 
ευκαιρίες και ότι κάποιος μαθαίνει από λάθη;	
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• Μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση 
των λαθών σε ορισμένους τομείς και καθήκοντα στο μέλλον; 	

 
 

3.27 Παγκόσμιο Καφέ 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Παγκόσμιο Καφέ	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 Ακαδημία Αγωγής του Πολίτη και Δημοκρατικών Μέτρων	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Δημιουργικότητα	

	
Άλλα: Ομαδική εργασία και επικοινωνία	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 • Σαγιονάρες	
• Στυλό	
• flipchart 	
• διαφορετικά κραγιόνια	

	
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

Το World Café είναι κατάλληλο: 

• Όταν πολλά διαφορετικά παιδιά σκέφτονται μαζί για ένα 
σύνθετο θέμα, όπως οι κανόνες της τάξης 

• Εάν η άποψη όλων σχετικά με μια ερώτηση ή ένα θέμα θα 
πρέπει να είναι ορατή 

• ως εναρκτήριο γεγονός για μια διαδικασία αλλαγής 
Το Καφέ του Κόσμου 

Η πρόθεση του World Café είναι να φέρει όσο το δυνατόν πιο ετερογενή 
άτομα μαζί, σε εντατικές συζητήσεις: Δημιουργικές λύσεις και ιδέες 
πρόκειται να αναδυθούν μέσω μιας ζωηρής ανταλλαγής πάνω σε ένα 
κοινό θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της δικτύωσης και της τόνωσης 
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των σκέψεων των συμμετεχόντων και της χρήσης της «συλλογικής 
νοημοσύνης της ομάδας». 

20+ συμμετέχοντες. 

Δημιουργήστε ομάδες. 

Στα παιδιά δίνεται μια ενιαία ερώτηση ή μια σειρά συντονισμένων 
ερωτήσεων. 

Τα παιδιά συζητούν πάνω στις μεμονωμένες ερωτήσεις στα τραπέζια 
τους για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, κάθε παιδί αναζητά ένα νέο 
τραπέζι και φέρνει αυτό που έχει μάθει μέχρι στιγμής ως "έκθεση 
γνώμης" στη νεοσυσταθείσα ομάδα. 

Μόνο ένα παιδί παραμένει στο παλιό τραπέζι. Ως «οικοδεσπότης», 
καλωσορίζει τα νέα παιδιά και τους λέει τι έχει συζητηθεί στο τραπέζι 
τους μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια, όλοι συνεχίζουν να εργάζονται πάνω 
στο παλιό ή το νέο ερώτημα μέχρι να υπάρξει η επόμενη αλλαγή, και 
ούτω καθεξής. Οι ιδέες, τα θέματα και τα ερωτήματα αρχίζουν σταδιακά 
να εμβαθύνουν και να συνδεθούν. 

Από τη μία πλευρά, οι ιδέες διαχέονται μέσω της συνεχούς αλλαγής των 
μαθητών και της λεκτικής ανταλλαγής. Από την άλλη, όλοι οι 
συμμετέχοντες καταγράφουν τις σκέψεις τους σε χαρτιά που 
παραμένουν στο τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο, οι σκέψεις μπορούν να 
διαβαστούν και να συμπληρωθούν στον επόμενο γύρο. 

• Ο δάσκαλος δίνει μια σύντομη εξήγηση για το World Café και 
δείχνει το βίντεο στους μαθητές για να εξηγήσει τη μέθοδο. Εάν 
το βίντεο δεν ξεκαθαρίσει όλες τις ερωτήσεις, οι ανοιχτές 
ερωτήσεις σχετικά με τη μέθοδο απαντώνται λεπτομερώς, έτσι 
ώστε η άσκηση να μπορεί να εφαρμοστεί καλά. 

• Οι μαθητές λαμβάνουν το θέμα (π.χ. Είμαστε μια κοινότητα και 
δημιουργούμε κανόνες για την τάξη, κανόνες για διάλειμμα, 
κανόνες για εκδρομές, ...). 

• Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. 
• Οι μαθητές πηγαίνουν στους πίνακες που τους έχουν ανατεθεί. 
• Οι μαθητές ασχολούνται με τις αντίστοιχες ερωτήσεις και 

αλλάζουν πίνακες... (βλέπε περιγραφή μεθόδου) 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPreneurship - ανάπτυξη επιχειρηματικών  
δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών 
 
 

Αυτή η μέθοδος θα βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν καλύτερα 
τους στόχους τους, να ξεκινήσουν διαδικασίες δημιουργικής σκέψης, 
ώστε να μπορούν να δράσουν με πιο προσανατολισμένο στις λύσεις 
τρόπο, να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.  

Φάσεις της δραστηριότητας: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα βίντεο και ακούνε 
τις εξηγήσεις του δασκάλου. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Σε αυτή τη φάση, εισάγεται το έργο στο οποίο πρόκειται να εργαστούν 
οι μαθητές. 

ΛΥΣΗ:  

Οι μαθητές σκέφτονται τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες όλων για να καταλήξουν σε χρήσιμους 
κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, που είναι  χρήσιμες για 
την κοινότητα της τάξης. 

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

 	
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU	
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00	
	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	
	

Να προετοιμάσετε χαρτί flipchart και στυλό flipchart  για τη 
δραστηριότητα	

	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

• Η μέθοδος αυτή διευκολύνει τους μαθητές να ανταλλάξουν 
απόψεις και να αποδεχθούν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα; 	

• Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν ένα 
σχέδιο δράσης και να αναπτύξουν στρατηγικές πιο γρήγορα; 	

• Μπορούν οι μαθητές να δέχονται ευκολότερα προτάσεις 
βελτίωσης που έχουν ήδη αναπτυχθεί; 	
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• Μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων; 	

	

 
 

3.28 Νέοι πολίτες υπεύθυνοι 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Νέοι πολίτες υπεύθυνοι	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		 Ακαδημία Αγωγής του Πολίτη και Μέτρα Για την Προώθηση της 
Δημοκρατίας	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Πώς να ορίσετε έναν στόχο	
Κατηγορίες: 8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύριος: Πώς να ορίσετε έναν στόχο	

Άλλα: Δημιουργικότητα	
	

ΥΛΙΚΑ	 • Χαρτί	
• Ψαλίδι	
• Κόλλα	
• Περιοδικά	
• Υλικό διακόσμησης	
• Μολύβια	
• Προμήθειες ζωγραφικής	
• Σχοινιά, κλπ.	
• Εκτυπωτής φωτογραφιών	
• Ηλεκτρονικός υπολογιστής	
• Εκτυπωτής	
• Σαρωτής	

	
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Ο δάσκαλος δίνει μια σύντομη εξήγηση για το "Πώς μπορείτε 
πραγματικά να επιτύχετε στόχους"	

Τα κύρια θέματα είναι:	
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• Ορισμός των στόχων (π.χ. παραμονή Πρωτοχρονιάς)	
• Πόροι: ποιος ή τι θα με βοηθήσει να πετύχω στόχους;	
• Προκλήσεις στη ζωή μου - ποιος ή τι με εμποδίζει να επιτύχω τους 

στόχους μου;	
• Παιχνίδι: Τι με φέρνει μπροστά - βήμα προς βήμα!	
• Οπτικοποίηση στόχων - ο πίνακας οραμάτων μου	

	
Ορισμός των στόχων (π.χ. παραμονή Πρωτοχρονιάς)	

• Στην ολομέλεια, οι μαθητές μοιράζονται στόχους ή όνειρα που 
έχουν επιτύχει ή δεν έχουν επιτύχει στο παρελθόν.	

• Στη συνέχεια, οι μαθητές συζητούν τι χρειάζεται για την επίτευξη 
στόχων -> ανταλλαγή ιδεών (πραγματικοί στόχοι, όχι ανέφικτοι)	

	
Πόροι - ποιος ή τι θα με βοηθήσει να πετύχω στόχους; Προκλήσεις στη 
ζωή μου - ποιος ή τι με εμποδίζει να επιτύχω τους στόχους μου;	

• Ο δάσκαλος εισάγει τώρα τους όρους πόροι και προνόμια.	
• Οι μαθητές παίρνουν κάρτες με λέξεις (διαδίκτυο, αθλητισμός, 

smartphone...) πάνω τους. Αντιστοιχίζουν αυτές τις κάρτες με τις 
κατηγορίες στόχων.	

• Οι μαθητές συζητούν τώρα τα αποτελέσματά σε μια σύνοδο 
ολομέλειας.	

• Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές για το ζήτημα 
των προνομίων ως κινητήριων μοχλών ή φραγμών στην επίτευξη 
των στόχων.	

	
Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τελικά ότι είναι στο χέρι 
τους να επιτύχουν τους στόχους τους.	
	
Παιχνίδι: Τι με φέρνει μπροστά - βήμα προς βήμα!	
Οι μαθητές ακούνε μια ιστορία. (Ένα άτομο θέλει να επιτύχει έναν στόχο. 
Οι μαθητές θα πρέπει τώρα να προσποιούνται ότι θέλουν επίσης να 
επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Κάθε μαθητής λαμβάνει τώρα μια κάρτα που 
δηλώνει από ποια οικογένεια προέρχονται, ποια οικονομικά μέσα είναι 
διαθέσιμα, ποια σχολική εκπαίδευση έχουν οι γονείς τους, απαιτήσεις 
υγείας κ.λπ. Τώρα όλοι οι μαθητές στέκονται στη σειρά και ακούν 
ερωτήσεις, και όποτε μπορούν να απαντήσουν ναι στην ερώτηση, τους 
επιτρέπεται να κάνουν ένα βήμα μπροστά.	
Στο τέλος του παιχνιδιού, φυσικά, δεν είναι όλοι στην πρώτη σειρά.	
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• Τώρα γίνεται μια συζήτηση γιατί δεν μπορούν όλοι, ακόμα και αν 

εργάζονται πολύ σκληρά για τους στόχους τους, να μπορούν 
πάντα να τους επιτύχουν.	

• Συζητούνται θέματα σχετικά με αυτό:	
• Πόσο ευέλικτος πρέπει να είσαι;	
• Τι σημαίνει "προσανατολισμένος στις λύσεις" σε αυτό το πλαίσιο; 

Κλπ.	
	
Στο τελευταίο μέρος της άσκησης, οι μαθητές στρέφονται στους δικούς 
τους στόχους - πρέπει να τους απεικονίσουν:	
	
Οπτικοποίηση στόχων - ο πίνακας οραμάτων μου	

• Ο/η εκπαιδευτικός παρέχει συμβολή.	
	
Αυτή η άσκηση είναι καλή για διεπιστημονική διδασκαλία. Αυτή η 
άσκηση θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στο θέμα: τέχνη / οπτική 
εκπαίδευση.	
	
Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να επικεντρωθούν στους στόχους τους.	
	
	
Επίπεδα δραστηριότητας:	
	
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ: 	
Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές μαθαίνουν για τη σχέση μεταξύ στόχων και 
προνομίου και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν την επίτευξη των 
στόχων τους	
	
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 	
Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές μαθαίνουν σε ένα παιχνίδι ρόλων ότι όχι 
μόνο ο εαυτός τους είναι υπεύθυνος για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά 
και άλλοι παράγοντες όπως τα προνόμια και οι ευκολίες/δυσκολίες του 
καθενός.	
	
ΟΡΙΖΩ: 	
Οι μαθητές καθορίζουν στόχους και προσπαθούν να τους 
εκπροσωπήσουν οπτικά.	
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ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	
	
	

	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

	
1. Παροχή υλικού για τις δημιουργικές δραστηριότητες	
2. Παρουσιάστε την ιστορία για το παιχνίδι "βήμα προς βήμα", 

προετοιμάστε κάρτες κατάστασης και κάρτες ερωτήσεων	
3. Προετοιμασία για τη συζήτηση	

	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
• Μπορούν οι μαθητές να δουν ότι οι πόροι τους φέρνουν πιο 

κοντά στους στόχους τους και ότι οι δυσκολίες τους εμποδίζουν 
να τους επιτύχουν;	

• Μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν και άλλους παράγοντες που, εκτός από τη θέληση 
και τη δέσμευσή τους, επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων; 	

• Θα μπορούν τα παιδιά να θέτουν τους στόχους τους ανεξάρτητα 
στο μέλλον;	

	
	
	

 
 

3.29 Παιχνίδι καρτών: Ποια είναι η αξία; 

 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Παιχνίδι καρτών: Ποια είναι η αξία;	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ArtSmart	
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤAΞΗ	

Ομαδική Εργασία και Επικοινωνία	
8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Κύρια: Μάθετε ότι διαφορετικά πράγματα έχουν διαφορετική αξία. 	

Δευτερεύουσα: Ενισχύστε την ικανότητα καταμέτρησης	
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ΥΛΙΚΑ	 Κάρτες με διαφορετικά πράγματα που η τάξη βλέπει και χρησιμοποιεί 

στην καθημερινότητά της. Έτοιμα σχέδια καρτών:	
• Μπάρα καραμέλας	
• Μήλο	
• Παγωτό	
• Γάλα	
• Αρκουδάκι	
• Ποδήλατο	
• Ηλεκτρονικός υπολογιστής	

	
Ο δάσκαλος μπορεί να προετοιμάσει πρόσθετες κάρτες αν χρειάζεται. 
Οι κάρτες πρέπει να εκτυπώνονται πριν από την τάξη, κατά προτίμηση 
με χρώματα. Το μέγεθος δεν είναι προκαθορισμένο, μπορεί να είναι A6 
ή A7 ή διαφορετικά μεγέθη, οι πιο πολύτιμες κάρτες μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες σε μέγεθος. 	
Ο αριθμός των καρτών επίσης δεν είναι προκαθορισμένος, ωστόσο ο 
δάσκαλος θα πρέπει να εξετάζει αν οι "συναλλαγματικές ισοτιμίες" των 
πραγμάτων λειτουργούν.  
	
"Οι τιμές"  μπορεί να έχουν ως εξής (μπορούν να αλλάξουν από τον 
δάσκαλο):	

• 1 Μήλο είναι 1 μπάρα	
• 1 παγωτό είναι 2 σοκολάτες ή μήλα	
• 1 γάλα είναι 2 παγωτά	
• 1 Αρκουδάκι είναι 5 Συσκευασίες γάλακτος	
• 1 Ποδήλατο είναι 10 Αρκουδάκια Teddy	
• 1 υπολογιστής είναι 5 ποδήλατα	

Για να συνοψίσουμε  -  1 υπολογιστής είναι 1000 Candy BarsJ	
	
	

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Ο δάσκαλος ετοιμάζει  τις κάρτες, τουλάχιστον 1 Computer, 
τουλάχιστον 5 ποδήλατα, τουλάχιστον 10 αρκουδάκια, 
τουλάχιστον 10 κάρτες γάλα, τουλάχιστον 20 παγωτά Candy 
Bars και κάρτες μήλου.	

• Ο δάσκαλος μπορεί είτε να λειτουργήσει ως «τράπεζα» και να 
ανταλλάξει λιγότερο πολύτιμες κάρτες με πιο πολύτιμες κάρτες 
ή να δώσει όλες τις κάρτες στην τάξη και να αφήσει τους ίδιους 
τους μαθητές να κάνουν ανταλλαγές.	

• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο δάσκαλος τονίζει  ότι για να 
πάρει κάτι ένα παιδί, θα πρέπει να δώσει κάτι άλλο. Ή στην 
καθημερινή ζωή, αν  ένα παιδί θέλει ένα νέο αρκουδάκι σε αυτή 
την περίπτωση θα μπορούσε να δώσει 5 παγωτά.	
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ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

Ο δάσκαλος θα πρέπει να προετοιμάσει κάρτες, ελάχιστο ποσό που 
αναφέρεται παραπάνω στα "Υλικά", ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι 
η ομάδα, τόσο περισσότερες κάρτες θα πρέπει να προετοιμαστούν. 
Ο δάσκαλος μπορεί να εισαγάγει τις δικές του κάρτες ή τις δικές του 
"συναλλαγματικές ισοτιμίες".	

	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
• Έχει βοηθήσει η δραστηριότητα την τάξη να καλλιεργήσει 

κριτική σκέψη; 	
• Έχει η δραστηριότητα βοηθήσει την τάξη να αντιληφθεί ότι όλα 

έχουν κάποια αξία στο σύστημα που ζούμε;	
• Έχει η δραστηριότητα βοηθήσει την τάξη να αναπτύξει την 

ικανότητά της στην καταμέτρηση και τα βασικά μαθηματικά; 	
 

3.30 Εσύ οδηγείς, εγώ ακούω 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Εσύ οδηγείς, εγώ ακούω	
	

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	

	
ΙΟ2	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	 ArtSmart	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑΞΗ	

Ομαδική Εργασία και Επικοινωνία	
8-10 ετών	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 30 λεπτά	
ΣΤΟΧΟΙ	 Η δραστηριότητα θα διδάξει στα παιδιά πώς να δίνουν ακριβείς οδηγίες  

και πώς να ακούνε προσεκτικά. Η δραστηριότητα θα πρέπει επίσης να 
διδάξει στα  μέλη της ομάδας να μην μιλούν ταυτόχρονα.	
	
	
	

ΥΛΙΚΑ	 • Κασκόλ ή άλλο υλικό για την κάλυψη των ματιών του μέλους της 
ομάδας που ηγείται.	
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	
 

• Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3-4  μελών η κάθε μία.	
• Ένα από τα μέλη της ομάδας καλύπτει τα μάτια του με ένα  

μαντήλι και τα άλλα μέλη της ομάδας θα πρέπει να τον 
οδηγήσουν μέσα από τη "διαδρομή" που έχει θέσει ο δάσκαλος 
(η "διαδρομή" μπορεί να είναι οποιαδήποτε, ξεκινώντας από το 
ένα άκρο και  φτάνοντας στο άλλο άκρο της τάξης, με  εμπόδια ή  
έξω στην αυλή).  	

• Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ανταγωνισμού, μπορεί να ληφθεί 
χρόνος και η  καλύτερη ομάδα μπορεί να  βραβευτεί	

• Προτιμάται μόνο μία ομάδα να εκτελεί κάθε  φορά (άλλες ομάδες 
μπορούν να μάθουν από την απόδοση άλλων ομάδων).	

• Οι οδηγίες πρέπει να δίνονται μόνο με φωνή-λεκτική 
επικοινωνία.	

ΓΡΑΦΙΚΑ	
	
Εικόνες/βίντεο	

Δ / Υ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ	

• Κασκόλ ή άλλα κομμάτια με τα οποία θα καλύπτονται τα μάτια 
των μελών της  ομάδας. 	

• Προετοιμάστε μια διαδρομή που θα πρέπει να διανυθεί με τα 
μάτια κλειστά.	

• Εξηγήστε προσεκτικά πώς να δώσετε προφορικές οδηγίες -  ότι 
πρέπει να είναι σαφείς, θα πρέπει να είναι έγκαιρες και ότι η 
ομάδα δεν πρέπει να μιλάει ταυτόχρονα.	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ	

	
• Βελτιώθηκε η ικανότητα συνεργασίας εντός των ομάδων κατά 

τη διάρκεια της εργασίας; 	
• Έμαθαν τα μέλη της ομάδας να δίνουν σαφείς εντολές; 	
• Μήπως τα μέλη της ομάδας που είχαν μάτια καλυμμένα 

βελτίωσαν τις ικανότητές τους για να ακούσουν 	
• Οι ομάδες βελτίωσαν τη συνεργασία τους 	
• Μήπως κάποιο από τα μέλη της ομάδας πήρε πρωτοβουλία να 

είναι ηγέτης και να ηγηθεί της διαδικασίας; 	
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Παράρτημα 1.1 
 
Πίνακες βαθμολογίας με αριθμούς και κουκκίδες. Έτοιμο για χρήση και 
πρότυπο χρωματισμού. 
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Παράρτημα 1.2 
 
Πρότυπα ζάρια. Ζάρια με τελείες. Ζάρια με αριθμούς. 
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Παράρτημα 1.3 
 
  Έτοιμα για χρήση και χρωματίζοντας μάρκες. 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPreneurship - ανάπτυξη επιχειρηματικών  
δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 5-10 ετών 
 
 

 
 

 
 
 


