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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Όςοι εργαζόμαςτε ςτο Κϋντρο Πρόληψησ “ΝΗΡΕΑ” θεωρούμε ότι η πρόληψη 
εξαρτόςεων εύναι μια διαδικαςύα ςυνεχόσ που ςυντελεύται ςτο ςόμερα, αλλϊ ϋχει 
αντύκτυπο ςτο αύριο και ςτοχεύει ςτη δημιουργύα ςτϊςεων, τρόπου ςκϋψησ, και 
ςυμπεριφορών. Εύναι μια διαδικαςύα αλληλϋνδετη με την προαγωγό τησ ψυχικόσ και 
ςυναιςθηματικόσ υγεύασ των ατόμων. Κι αυτό επειδό ακριβώσ ςτοχεύει ςτην 
καλλιϋργεια δεξιοτότων ζωόσ, δηλαδό προςωπικών και κοινωνικών δεξιοτότων που θα 
προςτατεύςουν τα παιδιϊ, τουσ εφόβουσ και τουσ νϋουσ από τισ ουςύεσ και θα τουσ 
βοηθόςουν ςτην αντιμετώπιςη μελλοντικών καταςτϊςεων. Για να εύναι 
αποτελεςματικό η πρόληψη χρειϊζεται να εύναι ςυνεπόσ, ςταθερό, μακροχρόνια και να 
μασ εμπλϋκει όλουσ.  

το Κϋντρο Πρόληψησ “ΝΗΡΕΑ” ςτοχεύουμε ςτην υλοπούηςη ολοκληρωμϋνων 
προγραμμϊτων πρόληψησ που εμπλϋκουν παιδιϊ, εφόβουσ, οικογϋνεια, ςχολεύο, 
ενόλικεσ υποςτηρικτϋσ, ευρύτερη κοινότητα. Προςεγγύζουμε δηλαδό όλουσ όςουσ 
βρύςκονται γύρω από τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ γιατύ αυτού εύναι που επηρεϊζουν ςε 
ϋνα μεγϊλο βαθμό τη ςκϋψη, τα ςυναιςθόματα, τισ ςτϊςεισ και τη ςυμπεριφορϊ τουσ. 
Μετϊ την οικογϋνεια, λοιπόν, ο δεύτεροσ μεγϊλοσ δϊςκαλοσ για τα παιδιϊ και τουσ 
εφόβουσ εύναι το ςχολεύο. Οι εκπαιδευτικού, αλλϊ και τα υπόλοιπα μϋλη τησ ςχολικόσ 
κοινότητασ αποτελούν πρότυπα ςυμπεριφορϊσ για τουσ μαθητϋσ και ϋχουν τη 
δυνατότητα να προϊγουν πϋρα από τισ ακαδημαώκϋσ γνώςεισ τουσ και την ψυχικό και 
ςυναιςθηματικό τουσ υγεύα.  

Σο παρόν υλικό γρϊφτηκε ςτα πλαύςια του βιωματικού ςεμιναρύου «Προϊγοντασ την 
ψυχικό και ςυναιςθηματικό υγεύα ςτο ςχολεύο» και απευθύνεται ςε εκπαιδευτικούσ 
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ςτόχο πρώτον να ενημερώςει για τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ 
βιωματικόσ μϊθηςησ και τησ ομαδικόσ εργαςύασ και πώσ αυτϋσ μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό μϋςα ςτην τϊξη και δεύτερον να προςφϋρει ϋναν 
αρχικό μπούςουλα ςε όποιον ενδιαφϋρεται εύτε να εφαρμόςει πρόγραμμα προαγωγόσ 
υγεύασ ό πρόληψησ εύτε να διδϊξει κοινωνικοςυναιςθηματικϋσ δεξιότητεσ ςτουσ 
μαθητϋσ του εύτε να καλλιεργόςει μϋςα ςτην τϊξη ϋννοιεσ όπωσ η αυτοεκτύμηςη, η 
επικοινωνύα, η ςυνεργαςύα. Σο υλικό εκτόσ από τη θεωρύα και τα ϊρθρα περιλαμβϊνει 
δραςτηριότητεσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν από τουσ εκπαιδευτικούσ, καθώσ 
και ςχετικό βιβλιογραφύα.   

Η επιςτημονικό ομϊδα του Κϋντρου Πρόληψησ «ΝΗΡΕΑ» 
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ΒΙΨΜΑΣΙΚΗ/ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ/ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Η βιωματικό εκπαύδευςη εύναι επικεντρωμϋνη ςτο ϊτομο, το οπούο αντιμετωπύζεται ωσ 
ολότητα (ςκϋψεισ, ςυναιςθόματα, αιςθόςεισ), δύνοντασ ϋμφαςη ςτην υποκειμενικότητα 
τησ μϊθηςησ και ςτην ελευθερύα τησ ϋκφραςησ. Η εμπειρικό μϊθηςη καταρχόν 
ςτηρύζεται ςτην πρωτοβουλύα και την ενεργητικό ςυμμετοχό του ατόμου. Σο ύδιο το 
ϊτομο αξιολογεύ αυτό που μαθαύνει μϋςα από την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Επιπλϋον, η 
μϊθηςη που κινητοποιεύ ολόκληρο το ϊτομο, τόςο ςυναιςθηματικϊ, όςο και διανοητικϊ, 
αλλϊ και ςωματικϊ (κύνηςη- ϋκφραςη) εύναι αυτό που διειςδύει βαθιϊ και ςυγκρατεύται 
για μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα. Πραγματοποιεύται, δηλαδό, ςε βϊθοσ κι ϋτςι μπορεύ 
να επηρεϊςει τισ ςτϊςεισ και την προςωπικότητα του ατόμου. Σϋλοσ, όταν 
μεγιςτοποιεύται η εμπλοκό του ατόμου ςτη μϊθηςη, του δύνεται η δυνατότητα να 
διαςκεδϊςει, να αναπτύξει τη φανταςύα του και να αποκτόςει μεγαλύτερη ανεξαρτηςύα 
πνεύματοσ και περιςςότερη εμπιςτοςύνη ςτον εαυτό του. Ασ μην ξεχνϊμε ότι «Η 
μεγαλύτερη αυθεντύα εύναι η ύδια η εμπειρύα του καθενόσ».  

ύμφωνα με τον κύκλο τησ βιωματικόσ μϊθηςησ όπωσ περιγρϊφτηκε από τον Kolb D. 
(1984) ςτόχοσ τησ μϊθηςησ εύναι η ανϊπτυξη τησ ςυνειδητοπούηςησ και των 
ικανοτότων μϋςα από τη διαδικαςύα αναςτοχαςμού και την αλληλεπύδραςη με το 
περιβϊλλον. Όταν οι εκπαιδευτικού και οι μαθητϋσ εκτελούν μια δραςτηριότητα 
ανακαλύπτουν παρϊλληλα τύ παρατόρηςαν, πώσ μοιϊζει αυτό που κϊνουν, πώσ τουσ 
κϊνει να νιώθουν, τύ ςημαύνει για αυτούσ. Κατόπιν επιχειρούν να επεξεργαςτούν και να 
κατανοόςουν αυτό που βύωςαν μϋςα από την ερμηνεύα και τον αναςτοχαςμό. την 
προςπϊθεια να νοηματοδοτόςουν τισ εμπειρύεσ τουσ κϊνουν ςυνδϋςεισ με παλαιότερεσ 
εμπειρύεσ και αναζητούν κοινϊ μοτύβα, γενικεύουν και κρύνουν. Σϋλοσ, η πρακτικό 
εφαρμογό αυτών που αποκόμιςαν από την εμπειρύα δύνει την ευκαιρύα ςε όςουσ 
ςυμμετεύχαν να ενςωματώςουν αυτό τη γνώςη ςτη ζωό τουσ ό ςτην επόμενη εμπειρύα 
τουσ. Επομϋνωσ, ςύμφωνα με τον Kolb η μϊθηςη θα πρϋπει να θεωρεύται μια δυναμικό 
και ρευςτό διαδικαςύα, ςαν ϋνασ κύκλοσ (βλ. ςχ. 1) μϋςα από τον οπούο τα ϊτομα 
μπορούν να βελτιώςουν τη ςκϋψη και την κατανόηςό τουσ (Σριλύβα & 
Αναγνωςτοπούλου, 2008).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

χόμα 1. Αναπαρϊςταςη των ςταδύων του κύκλου ενεργητικόσ μϊθηςησ κατϊ Kolb, D. (Jaques, 2001) 
 

τϊδιο 1: Ενεργώ/ Βιώνω 
Αυτό εύναι ςυνόθωσ το ςτϊδιο «δρϊςησ». Οι δραςτηριότητεσ περιλαμβϊνουν παύξιμο 
ρόλων και αναπαραςτϊςεισ, ϊςκηςη δεξιοτότων, παιχνύδια, ϋκφραςη μϋςω ζωγραφικόσ 
και κύνηςησ, μυθοπλαςύα, ςυζητόςεισ περιπτώςεων, ελεύθερο ςυνειρμό και 
παρουςιϊςεισ. Η πληροφορύα βγαύνει μϋςα από την εμπειρύα. 

Ενεργώ/ 
Βιώνω

Ανταλλάσσω

εμπειρίες

Κατανοώ

Γενικεύω

Ευαρμόζω 
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τϊδιο 2: Ανταλλϊςςω εμπειρύεσ 
ε αυτό το ςτϊδιο το ϊτομο ςκϋφτεται και ςυγκρύνει τισ εμπειρύεσ τουσ με αυτϋσ ϊλλων 
ατόμων. Κατϊλληλεσ ερωτόςεισ προωθούν τη ςυζότηςη, που διεξϊγεται ςε μικρϋσ 
ομϊδεσ, ώςτε να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη ςυμμετοχό.  

τϊδιο 3: Κατανοώ και ερμηνεύω 
Σο ϊτομο καλεύται να κατανοόςει το υλικό, τισ πληροφορύεσ, τα ςυναιςθόματα και την 
εμπειρύα των πρώτων δυο ςταδύων. 

τϊδιο 4: Γενικεύω  
Οι υποθϋςεισ, οι αρχϋσ και τα ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν από τα προηγούμενα 
ςτϊδια γενικεύονται. 

τϊδιο 5: Εφαρμόζω 
Ο ςχεδιαςμόσ εφαρμογόσ τησ γνώςησ που ϋχει αποκτηθεύ ςε διαφορετικϋσ καταςτϊςεισ, 
η εποπτεύα και ο ϋλεγχοσ για το τι ϋχει εμπεδωθεύ, ςε ποιο βαθμό οι αντιλόψεισ ϋχουν 
αλλϊξει ό τροποποιηθεύ και κατϊ πόςο ϋχουν αποκτηθεύ νϋεσ δεξιότητεσ, αποτελούν το 
περιεχόμενο αυτού του ςταδύου. Η εφαρμογό μπορεύ να αφορϊ τα ςτενϊ πλαύςια τησ 
τϊξησ, αλλϊ και τη ζωό του ατόμου γενικότερα.  

Όςον αφορϊ ςτη μϊθηςη ςτα ςχολεύα η βιωματικό εκπαύδευςη βϊζει ςτο επύκεντρο τον 
μαθητό και τον βλϋπει ωσ υπεύθυνο των δικών του γνώςεων, δύνοντϊσ του την 
ευκαιρύα να ςχεδιϊςει, να οργανώςει, να διεξϊγει και να αξιολογόςει την πορεύα τησ 
μόρφωςόσ του. Ϊτςι, η ςχολικό ζωό αποκτϊ μια νϋα διϊςταςη πιο ζωντανό, πιο 
δημιουργικό κι ευχϊριςτη τόςο για τον εκπαιδευτικό όςο και για τον μαθητό. Αυτό, 
όμωσ, δεν γύνεται από μόνο του. Η διδαςκαλύα με βιωματικό τρόπο χρειϊζεται αλλαγϋσ 
ςτο ρόλο του εκπαιδευτικού και ςτο ύφοσ τησ διδαςκαλύασ (βλ.ςχ.2). Ο εκπαιδευτικόσ 
θα γύνει ςυντονιςτόσ και αντύ για προμηθευτόσ όλων των γνώςεων θα εύναι πηγό. Η 
ςχϋςη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ύςωσ αλλϊξει καθώσ οι τελευταύοι θα 
αναλαμβϊνουν ολοϋνα και περιςςότερο την ευθύνη για τισ γνώςεισ που παύρνουν. 
Όμωσ, εύναι μια διαδικαςύα που χρειϊζεται χρόνο και επιμονό (Moon, 2003).    

 
 

ΔΟΤΛΕΤΟΝΣΑ Ε ΜΙΚΡΕ ΟΜΑΔΕ 

Ϊχει αποδειχτεύ ότι οι μικρϋσ ομϊδεσ εύναι μια πολύ αποδοτικό μϋθοδοσ εργαςύασ με 
τουσ μαθητϋσ για την εκπαύδευςη τόςο των ακαδημαώκών γνώςεων, όςο και των 
κοινωνικό-ςυναιςθηματικών δεξιοτότων. Μερικϊ από τα πλεονεκτόματα: 
 Επιτρϋπει μεγαλύτερη ςυμμετοχό όλων των μαθητών. 
 Διευκολύνεται η ςυμμετοχό των «ντροπαλών» μαθητών. 
 Βελτιώνει την αντύληψη των μαθητών για τον εαυτό τουσ και τουσ ϊλλουσ. 
 Προϊγει τη ςυνεργαςύα όχι τον ανταγωνιςμό, βελτιώνοντασ τισ ςχϋςεισ μεταξύ των 

μαθητών. 
 Ενιςχύει τη δυνατότητα ςυζότηςησ, επικοινωνύασ και διαλόγου. 
 Οι μαθητϋσ γνωρύζονται καλύτερα και με τον καιρό αναπτύςςεται αύςθημα 

εμπιςτοςύνησ κι ενδιαφϋροντοσ μεταξύ τουσ. 
 Οι μαθητϋσ αναλαμβϊνουν ευθύνεσ, όπωσ να λειτουργούν ωσ «αρχηγού» μιασ ομϊδασ. 
 Οι μαθητϋσ αποκτούν κι εξαςκούν νϋεσ δεξιότητεσ, όπωσ ανοχό, κατανόηςη, 

ςυνεργαςύα, αυτοπεπούθηςη, ενςυναύςθηςη και λόψη αποφϊςεων. 
 Εύναι πιο εύκολο να ζητόςουν διευκρινύςεισ από τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, παρϊ από τον 

εκπαιδευτικό. 
 Εκφρϊζονται ελεύθερα, εφόςον δεν υπϊρχουν «ςωςτϋσ» απαντόςεισ και δεν 

αξιολογούνται. 
 Μϋςα από την επανατροφοδότηςη τησ  τϊξησ αναπτύςςεται μια μεγϊλη ποικιλύα 
ιδεών («τηρύζομαι ςτα πόδια μου»,1996). 
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Πϋρα από τα πλεονεκτόματα υπϊρχουν δυςκολύεσ που θα αντιμετωπύςουν οι 
εκπαιδευτικού που αποφαςύζουν να χρηςιμοποιόςουν την εργαςύα ςε ομϊδεσ:  
 Φρειϊζεται χρόνοσ για την προετοιμαςύα και την οργϊνωςη των δραςτηριοτότων, 

αλλϊ και του χώρου. 
 Προκαλεύ πολύ φαςαρύα και μοιϊζει να μην οδηγεύ πουθενϊ. 
 Μπορεύ να οδηγόςει ςε προβλόματα ηγεςύασ και ςε διαφωνύεσ ανϊμεςα ςτουσ 
μαθητϋσ. 
 Να εκνευρύςει μαθητϋσ που ϋχουν ςυνηθύςει να δουλεύουν με πιο γρόγορουσ ρυθμούσ. 
 Μπορεύ να δώςει αφορμϋσ για πειρϊγματα. 
 Να επιτρϋψει ςτουσ δυνατότερουσ να επιβληθούν. 
 Να φανεύ απειλητικό ςτουσ πιο διςτακτικούσ και ντροπαλούσ μαθητϋσ. 
 Να διακοπεύ εύκολα από παιδιϊ που δεν θϋλουν ό εύναι απρόθυμα να ςυνεργαςτούν.  

Πολλϋσ από τισ δυςκολύεσ θα λιγοςτϋψουν καθώσ η ομϊδα θα δϋνεται και οι ςχϋςεισ θα 
ςτενεύουν. ε αυτό ςυμβϊλλει πολύ η θετικό ςτϊςη του εκπαιδευτικού, καθώσ και η 
δημιουργύα κατϊλληλου κλύματοσ μϋςα ςτην αύθουςα, ώςτε οι ςυμμετϋχοντεσ να 
νιώθουν αςφϊλεια και εμπιςτοςύνη. Επύςησ θα βοηθόςει η ενεργόσ ςυμμετοχό των 
μαθητών ςτη θϋςπιςη των δικών τουσ «κανόνων» για την ομϊδα. Με αυτόν τον τρόπο 
θα νιώςουν μϋλη τησ ομϊδασ και θα καλλιεργόςουν το αύςθημα τησ προςωπικόσ 
ευθύνησ. Προβλόματα ηγεςύασ μπορεύ να προκύψουν οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό. 
Ϊνασ πρακτικόσ τρόποσ να αντιμετωπιςτούν εύναι να δώςει ο εκπαιδευτικόσ (ό να το 
αποφαςύςουν οι ύδιοι οι μαθητϋσ) ρόλουσ ςε όλα τα ϊτομα κϊθε ομϊδασ (π.χ. 
ςυντονιςτόσ, γραμματϋασ, παρουςιαςτόσ, χρονομϋτρησ κ.λ.π.), τουσ οπούουσ θα 
αλλϊζουν κατϊ διαςτόματα (Moon, 2003).  

Μορφϋσ ομαδικόσ εργαςύασ 
Η οργϊνωςη τησ τϊξησ ςε μικρϋσ ομϊδεσ μπορεύ να αξιοποιηθεύ με διϊφορουσ τρόπουσ: 
α) Ο εκπαιδευτικόσ ειςϊγει ϋνα θϋμα, οι μαθητϋσ το ςυζητούν ςε ομϊδεσ και 
παρουςιϊζουν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ, β) Οι μαθητϋσ 
εργϊζονται ατομικϊ και κατόπιν ςυζητούν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ςε μικρότερεσ 
ομϊδεσ, γ) Ο εκπαιδευτικόσ επεξηγεύ μια δραςτηριότητα και οι μαθητϋσ διαμορφώνουν 
εύτε δυϊδεσ εύτε μικρϋσ ομϊδεσ 4-6 ατόμων ςτισ οπούεσ εξαςκούνται ςε αυτό τη 
δραςτηριότητα, δ) Μϋςα από τη ςυζότηςη τησ τϊξησ προκύπτει κϊποιο θϋμα και οι 
μαθητϋσ χωρύζονται ςε μικρϋσ ομϊδεσ για να ςυζητόςουν και να προτεύνουν λύςεισ. 

Καλό εύναι η ομαδικό εργαςύα να μη χρηςιμοποιεύται μόνο για να προκαλϋςουμε 
ςυζότηςη ςτην τϊξη. Η ποικιλύα ςτην ομαδικό εργαςύα εύναι εξύςου απαραύτητη, όπωσ 
και ςε κϊθε ϊλλη μϋθοδο διδαςκαλύασ αν θϋλουμε να κρατόςουμε αμεύωτο το 
ενδιαφϋρον των μαθητών. Εναλλακτικού τρόποι δουλειϊσ ςε ομϊδεσ εύναι: η ϊςκηςη 
ελεύθερου ςυνειρμού, η επύλυςη προβλημϊτων, η διερεύνηςη ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων, 
το παιχνύδι ρόλων, η καλλιτεχνικό δημιουργύα (ζωγραφικό, μουςικό, θϋατρο, 
μυθοπλαςύα), τα παιχνύδια, η παρακολούθηςη ταινύασ ό ντοκιμαντϋρ, η ανϊγνωςη 
βιβλύων, η αφόγηςη παραμυθιών κ.ϊ. 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού 
Ο εκπαιδευτικόσ καταρχόν χρειϊζεται να οργανώςει την τϊξη κατϊ τϋτοιο τρόπο, ώςτε 
οι ομϊδεσ να λειτουργούν αποδοτικϊ. Η επικοινωνύα γύνεται κυρύωσ, μεταξύ των 
μαθητών κι όχι μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού. Αυτό ύςωσ να εύναι μια καινούρια 
κατϊςταςη τόςο για τουσ εκπαιδευτικούσ όςο και για τουσ μαθητϋσ και για αυτό θα 
χρειαςτεύ χρόνοσ κι εξϊςκηςη για να αιςθανθούν ϊνετα με αυτό το νϋο τρόπο δουλειϊσ. 
Ο εκπαιδευτικόσ δεν παραδύδει τον ϋλεγχο τησ τϊξησ ςτουσ μαθητϋσ, αλλϊ τουσ 
αναθϋτει την ευθύνη για την ϋκβαςη μιασ δραςτηριότητασ, τισ αποφϊςεισ και τα 
ςυμπερϊςματα που θα βγουν από τη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα. Αργότερα, ο εκπαιδευτικόσ 
μπορεύ να κϊνει κϊποια κατϊλληλα ςχόλια ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. τα πρώτα ςτϊδια 
εφαρμογόσ εύναι πιθανό η ομϊδα να απευθύνεται διαρκώσ ςτον εκπαιδευτικό για 
απορύεσ, π.χ. «τύ ςημαύνει αυτό;». ε αυτό την περύπτωςη ο εκπαιδευτικόσ καλό εύναι να 
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μεταθϋτει την ευθύνη ςτην ομϊδα αντύ να αναλαμβϊνει ηγετικό ρόλο ο ύδιοσ, π.χ. «εςεύσ 
τι νομύζετε;». Η πραγματικό μϊθηςη για την ομϊδα ϋρχεται όταν οι μαθητϋσ μπορούν να 
αναλϊβουν υπευθυνότητα χωρύσ να χρειϊζεται να τουσ το επιβϊλλει ο εκπαιδευτικόσ. 
Με ϊλλα λόγια, χρειϊζεται να εύναι υποςτηρικτικόσ και να δεύχνει ενδιαφϋρον προσ τουσ 
μαθητϋσ, ενώ παρϊλληλα να κρατϊ μια απόςταςη από τη διαδικαςύα. Μετϊ την 
παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων των ομϊδων ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να κϊνει μια 
αναςκόπηςη τονύζοντασ κϊποια ςημεύα που θεωρεύ ςημαντικϊ ό αναλύοντασ κϊποιεσ 
απόψεισ με μια γενικότερη φιλοςοφύα ό κϊποιο ςύςτημα αξιών. 

Ο εκπαιδευτικόσ θα πρϋπει να εποπτεύει τισ ομϊδεσ καθώσ εργϊζονται, π.χ. να καθύςει 
για λύγο μαζύ τουσ (χωρύσ να παρεμβαύνει ςτο ϋργο), να επαναλϊβει το θϋμα τησ 
εργαςύασ, να ενημερώνει για το χρόνο που απομϋνει, να βεβαιωθεύ ότι ϋχει οριςτεύ ο 
υπεύθυνοσ τησ ομϊδασ όςο και το ϊτομο που θα παρουςιϊςει τα ςυμπερϊςματα τησ 
ςυζότηςησ και να βεβαιωθεύ ότι κϊθε ομϊδα ϋχει κατανοόςει την εργαςύα που πρϋπει 
να κϊνει. 

Η οργϊνωςη τησ τϊξησ 
Ο ιδανικόσ χώροσ για ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ εύναι μια όςυχη, ϊνετη, ςχολικό 
αύθουςα χωρύσ θρανύα. Σϋτοια δυνατότητα εύναι ςπϊνια, για αυτό ο εκπαιδευτικόσ μαζύ 
με τουσ μαθητϋσ χρειϊζεται να διαμορφώςουν την τϊξη με τϋτοιο τρόπο που να 
διευκολύνει την επικοινωνύα και να μην απαιτεύ πολύ χρόνο και φαςαρύα. Η διϊταξη 
των θϋςεων ςε κύκλο εύναι η πιο κατϊλληλη γιατύ ο κϊθε μαθητόσ ϋχει απϋναντύ του το 
μϋγιςτο αριθμό ατόμων κι ενδεύκνυται για ςυζητόςεισ ό δραςτηριότητεσ ςτισ οπούεσ 
ςυμμετϋχει όλη η τϊξη. Για τισ μικρότερεσ ομϊδεσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν μόνο 
καρϋκλεσ ό και θρανύα, ανϊλογα τη δραςτηριότητα. Πϊντωσ, το ςημαντικό εύναι οι 
ομϊδεσ να ϋχουν μια απόςταςη μεταξύ τουσ (όςο το δυνατόν μεγαλύτερη) και όταν 
ςυμμετϋχει όλη η τϊξη να ϋχουμε εξαςφαλύςει ότι όλοι οι μαθητϋσ ϋχουν βλεμματικό 
επαφό με τον πύνακα ό και τον εκπαιδευτικό.  

Η δημιουργύα των ομϊδων 
Σο μϋγεθοσ που θα ϋχει μια ομϊδα εξαρτϊται από το ςυνολικό αριθμό των μαθητών 
μιασ τϊξησ, από τη δραςτηριότητα που θϋλουμε να εφαρμόςουμε και από τισ ηλικύεσ 
των μαθητών. Ϊνασ καλόσ αριθμόσ μελών εύναι 4-6 ϊτομα. Αν η ομϊδα εύναι πολύ 
μεγϊλη υπϊρχει πιθανότητα κϊποια ϊτομα να μην μπορϋςουν να ςυμμετϊςχουν. 
Επύςησ, για θϋματα που απαιτούν το μϋγιςτο βαθμό ανθρώπινησ επικοινωνύασ και 
εμπιςτευτικότητασ καλό εύναι να δημιουργούνται δυϊδεσ. την αρχό εϊν εύτε ο 
εκπαιδευτικόσ εύτε οι μαθητϋσ δεν εύναι εξοικειωμϋνοι με τον ομαδικό τρόπο δουλειϊσ 
καλό εύναι να ξεκινόςουν ςε δυϊδεσ. Επύςησ, πολύ ςημαντικό για τη δημιουργύα καλόσ 
ομαδικόσ ατμόςφαιρασ εύναι να ςυνηθύςουν οι μαθητϋσ να αλλϊζουν πρόθυμα ομϊδεσ 
και να εύναι προετοιμαςμϋνοι να εργαςτούν με διαφορετικούσ ςυμμαθητϋσ τουσ και με 
διαφορετικού μεγϋθουσ ομϊδεσ. Εϊν τουσ ζητϊμε να ςχηματύςουν ομϊδεσ μόνο με 
ςυγκεκριμϋνουσ αριθμούσ ό με ϊτομα που βρύςκονται δύπλα τουσ δεν θα αποκτόςουν 
την ικανότητα ςυνεργαςύασ και με ϊλλουσ, μπορεύ να δημιουργηθούν ανταγωνιςμού ό 
προκαταλόψεισ, ενώ κϊποιοι μαθητϋσ να νιώθουν παραγκωνιςμϋνοι.  

Για την αποφυγό αναςτϊτωςησ θα πρϋπει από πριν ο εκπαιδευτικόσ να ϋχει ςκεφτεύ με 
ποιον τρόπο θα χωρύςει τουσ μαθητϋσ ςε ομϊδεσ: εύτε θα τισ καθορύςει ο ύδιοσ (ςε 
περύπτωςη που θϋλει να χωρύςει κϊποιο ζευγϊρι που επιμϋνει να εργϊζεται μαζύ ό να 
βϊλει τουσ πιο «ντροπαλούσ» μαθητϋσ μαζύ για να ξανοιχτούν λύγο παραπϊνω), εύτε θα 
επιλϋξουν οι μαθητϋσ την ομϊδα τουσ (ειδικϊ για πολύ προςωπικϋσ δραςτηριότητεσ) 
εύτε θα χωριςτούν με τυχαύο τρόπο (χρηςιμοποιώντασ κϊποια δραςτηριότητα).   

Οργϊνωςη επεξεργαςύασ του θϋματοσ 
Ο εκπαιδευτικόσ χρειϊζεται να οργανώςει τη δουλειϊ των ομϊδων κατϊ τϋτοιο τρόπο 
που να εύναι δομημϋνη και ευκολονόητη. Δεν αρκεύ να ειςϊγει κϊποιο θϋμα και ύςτερα 
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να ζητόςει από τουσ μαθητϋσ να ςχολιϊςουν. Οι μαθητϋσ πρϋπει να ϋχουν εκ των 
προτϋρων ξεκϊθαρεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με το τι θα κϊνουν. 

Φρονικϊ όρια 
Σο χρονικό διϊςτημα που θα χρειαςτούν οι μαθητϋσ για να δουλϋψουν ςε ομϊδεσ 
εξαρτϊται από το αντικεύμενο τησ εργαςύασ. Όταν οι μαθητϋσ δεν εύναι ςυνηθιςμϋνοι να 
δουλεύουν ςε ομϊδεσ εύναι καλύτερα να τουσ δύνονται μικρϊ χρονικϊ περιθώρια ώςτε 
να καταλϊβουν ότι πρϋπει να ολοκληρώςουν την εργαςύα τουσ ςύντομα. Φρειϊζονται 
χρονικϊ όρια τόςο για τισ ςυζητόςεισ όςο και για τισ ϊλλεσ δραςτηριότητεσ, ενώ 
απαραύτητη εύναι η υπενθύμιςη ςτουσ μαθητϋσ για το χρόνο που ϋχουν ακόμη ςτη 
διϊθεςό τουσ. 

Αναφορϊ αποτελεςμϊτων 
Η διαδικαςύα τησ παρουςύαςησ των αποτελεςμϊτων των ομϊδων απαιτεύ αρκετό χρόνο. 
Καθώσ, όμωσ, πολλϋσ παρουςιϊςεισ εύναι παρόμοιεσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να 
αποφαςύςει να ζητόςει παρουςιϊςεισ μόνο από μύα ό δύο ομϊδεσ και οι υπόλοιποι να 
αναφϋρουν μόνο τα διαφορετικϊ ςημεύα. Παρόλαυτα ςτισ πρώτεσ ςυναντόςεισ εύναι 
καλύτερα να δύνεται η ευκαιρύα ςε όλεσ τισ ομϊδεσ να μιλόςουν ώςτε να νιώθουν ότι 
αναγνωρύζεται η δουλειϊ τουσ. 

Επεξεργαςύα 
Αφού γύνει η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων από τισ ομϊδεσ ακολουθεύ η 
επεξεργαςύα, δηλαδό η αξιοπούηςη των ςτοιχεύων που προϋκυψαν από την ομαδικό 
δουλειϊ. Αυτό ςημαύνει ότι μπορεύ να δοθεύ ϋμφαςη ςε κϊποια από τα ςτοιχεύα που 
αναφϋρθηκαν, να ςυζητηθούν, να εμπλουτιςτούν ό και να επεκταθούν κϊποιεσ από τισ 
ιδϋεσ, να διευκρινιςτούν κϊποια από τα θϋματα που τϋθηκαν. 

Ομαδικό εργαςύα 
Οι μαθητϋσ αποκτούν την ικανότητα να εργϊζονται ςε ομϊδεσ μετϊ από κϊποιο χρονικό 
διϊςτημα και εύναι χρόςιμο η ςύνθεςη μιασ ομϊδασ να παραμεύνει ςταθερό για κϊποιο 
χρονικό διϊςτημα, αυτό μπορεύ να ποικύλει από τη μια διδακτικό ώρα ωσ ϋνα εξϊμηνο ό 
ϋνα ολόκληρο χρόνο. υχνϊ εύναι ενοχλητικό και χϊςιμο χρόνου να αλλϊζουμε τισ 
ομϊδεσ ςτην ύδια διδακτικό ώρα, όμωσ από την ϊλλη οι ςυχνϋσ αλλαγϋσ μπορούν να 
βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να γνωριςτούν καλύτερα και με περιςςότερα ϊτομα. Αν οι 
ομϊδεσ εργϊζονται αποτελεςματικϊ μπορεύ να διατηρηθεύ η ύδια ςύνθεςη για πολλϋσ 
διδακτικϋσ ώρεσ. Εύναι καλό να υπϊρχει αλλαγό των ρόλων των μελών μϋςα ςτισ ομϊδεσ 
κατϊ περιόδουσ. Όςο αυξϊνεται η εμπειρύα και η ςιγουριϊ των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών ςε αυτό που κϊνουν τόςο μειώνονται οι παρεμβϊςεισ του 
εκπαιδευτικού ςτην ομαδικό εργαςύα. Η ικανότητα εργαςύασ ςε ομϊδεσ εύναι κϊτι που 
αναπτύςςεται ςταδιακϊ ςτουσ μαθητϋσ. Ϊνασ αυςτηρόσ τρόποσ εργαςύασ μπορεύ 
αρχικϊ να διευκολύνει την απόκτηςη εμπειρύασ και ςταδιακϊ να παραχωρόςει τη θϋςη 
του ςε ϋνα πιο χαλαρό κλύμα («τηρύζομαι ςτα πόδια μου», 1996). 

 
 

 

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΨΝ ΟΜΑΔΨΝ 
Μια ομϊδα μϋςω τησ ςυζότηςησ και τησ επικοινωνύασ δημιουργεύ μια κοινό ταυτότητα 
που αποτελεύ τη δυναμικό τησ ομϊδασ. Η δυναμικό εύναι ςύνθετη αλληλεπύδραςη 
ςυναιςθηματικών και διαπροςωπικών διαδικαςιών που επηρεϊζουν την λειτουργύα και 
την επύτευξη του τελικού ςτόχου μιασ ομϊδασ. Η δυναμικό επηρεϊζει την ατμόςφαιρα 
τησ ομϊδασ. Η διαχεύριςη τησ ομϊδασ εύναι μια πρόκληςη γιατύ όλα αυτϊ πρϋπει να 
ληφθούν υπόψιν. Σο εύδοσ τησ διαχεύριςησ επηρεϊζει τη δυναμικό τησ ομϊδασ και το 
κύνητρο. ε κϊθε ομϊδα τα μϋλη υιοθετούν ρόλουσ και δημιουργούν ςχϋςεισ που 
επηρεϊζουν τη φύςη τησ ομϊδασ και την ανϊπτυξη τησ ομϊδασ. Κϊποιοι μαθητϋσ 
δουλεύουν για πρώτη φορϊ ομαδικϊ και ϊρα αυτό εύναι που πρϋπει να μϊθουν πρώτο. 
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Εύναι χρόςιμο να παρατηρούμε και να καταγρϊφουμε τισ διαφορετικϋσ φϊςεισ τησ 
δυναμικόσ τησ ομϊδασ. 

Γιατύ πρϋπει να λαμβϊνουμε υπόψιν τη δυναμικό: 
Η ομαδικότητα εύναι ςημαντικό γιατύ επηρεϊζει το ϋργο τησ ομϊδασ (αυτογνωςύα, 
αλληλεπύδραςη, επικοινωνύα) με ενύςχυςη ό πτώςη του ενθουςιαςμού. 
 - Μια καλό ομϊδα παρουςιϊζει καλό δουλειϊ! Μόνο ϋνα καλό ομαδικό κλύμα μπορεύ να 
επιφϋρει δημιουργικότητα, ικανοπούηςη και προςωπικό όφελοσ. 
- Η ομαδικότητα εύναι καθοριςτικό για τη κινητοπούηςη των μελών. Η θετικό 
ατμόςφαιρα, η αμοιβαύα αποδοχό και η εμπιςτοςύνη εύναι καθοριςτικϊ ςυςτατικϊ για 
την ομϊδα. Η ομαδικό εργαςύα επιφϋρει νϋεσ εμπειρύεσ, προςωπικό ανϊπτυξη, ανϊπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτότων που εύναι μϋροσ τησ πρόληψησ των εξαρτόςεων. 

 Υϊςεισ τησ δυναμικόσ τησ ομϊδασ  
υγκρότηςη Ομϊδασ: τη ςυγκρότηςη τησ ομϊδασ ενιςχύουμε την ικανότητα τησ 
ςυνεργαςύασ. Όταν υπϊρχει ομοιογϋνεια των μελών (ύδια ηλικύα, κοινϊ ενδιαφϋροντα) 
εύναι βοηθητικό, αλλϊ και η ετερογϋνεια (εκπρόςωποι και των δύο φύλων, 
διαφορετικϋσ ειδικότητεσ, διαφορετικϋσ εθνικότητεσ) παρϊγει αμοιβαύα ϋμπνευςη. Οι 
μαθητϋσ ϋχουν διαφορετικϊ κύνητρα και ενδιαφϋροντα και εύναι καλό να τα 
ενςωματώςουν ςτην ομαδικό εργαςύα, να ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ τουσ και να 
επωφεληθούν από αυτό. 

Γνωριμύα: Εύναι ςημαντικό ςτη ςυγκρότηςη τησ ομϊδασ να δημιουργηθεύ, μϋςω τησ 
γνωριμύασ των μελών, ομαδικό πνεύμα. Σο παιχνύδι και οι αςκόςεισ θα βοηθόςουν πολύ 
ς’ αυτό. 

Ανϊθεςη καθηκόντων: ε περύπτωςη που ςτουσ ςτόχουσ τησ ομϊδασ εύναι η ανϊπτυξη 
δρϊςεων, όπωσ μια εκδόλωςη ό μύα εκδρομό κ.τ.λ. η ανϊθεςη καθηκόντων ςτα μϋλη τησ 
ομϊδασ, προκειμϋνου να καθοριςτούν ςυγκεκριμϋνοι ρόλοι, ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτην 
επύτευξη του ςτόχου. Καλό εύναι να λαμβϊνουμε υπόψιν  τισ δεξιότητεσ και τισ 
ικανότητεσ των μελών τησ ομϊδασ. 

υναντόςεισ τησ ομϊδασ: Οι ςυναντόςεισ ςυχνϊ ικανοποιούν και την ανϊγκη 
κοινωνικότητασ. Σα μϋλη χρειϊζονται πϋρα από την επικοινωνύα για τισ αποφϊςεισ που 
ςχετύζονται με το ϋργο, να νιώςουν κοντϊ και να βιώςουν μια οικεύα ατμόςφαιρα. Η 
διαςκϋδαςη και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι πολύ ςημαντικού παρϊγοντεσ ςτην ενύςχυςη 
των κινότρων των μαθητών. Γενικϊ πρϋπει να ενιςχύςουμε ϋνα κλύμα θετικόσ ςτϊςησ 
απϋναντι ςτη ζωό. 

υμβόλαιο: Σο θϋμα  τησ ςυμφωνύασ επανϋρχεται ςυνϋχεια ςτη διατύπωςη των ρόλων 
και των ςυμπεριφορών. Από την αρχό η ομϊδα πρϋπει  να εγκαθιςτϊ τουσ κανόνεσ τησ 
οργϊνωςησ. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξαςφαλύζεται η υπευθυνότητα ςτα μϋλη. 

 Σο Αύςθημα Σου Ανόκειν 
την ομϊδα το εγώ γύνεται εμεύσ. Σο ϊτομο πρϋπει να νιώθει ςημαντικό μϋροσ τησ 
ομϊδασ κι ϋτςι ενιςχύεται η δϋςμευςη με την ομϊδα. Για αυτό εύναι καλό όλοι να 
ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ ώςτε να νιώθουν μϋροσ του ςυνόλου. Η ςυμμετοχό 
του κϊθε μϋλουσ εύναι ςημαντικό γιατύ μόνο ϋτςι επιτυγχϊνεται το ςύνολο του ϋργου. 

Ωκουςε και υποςτόριξε  Η επικοινωνύα προωθεύ την ϋλξη μεταξύ των ατόμων. Η καλό 
ακρόαςη, η ςυναιςθηματικό υποςτόριξη, η ςυζότηςη προωθούν την επικοινωνύα και 
την αλληλεπύδραςη ςτισ ςυναντόςεισ. 

Μούραςμα ιδεών και ςυζότηςη προβλημϊτων  Η ομαδικότητα διακρύνεται από 
αποδοχό και ενςωμϊτωςη νϋων ιδεών. Ο καθϋνασ πρϋπει να νιώθει ικανόσ να 
εκφραςτεύ ςε ϋνα ομαδικό πνεύμα αποδοχόσ.  

 Αναγνώριςη Και χϋςεισ Μεταξύ Σων Μελών 
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Μϋςα ςτην ομαδικότητα ο καθϋνασ θα πρϋπει να νιώθει ικανόσ να εκφρϊςει την 
ατομικότητϊ του. Φρειϊζεται μια ιςορροπύα μεταξύ τησ ςυνοχόσ τησ ομϊδασ και τησ 
ατομικότητασ.  

Κοινό φιλοςοφύα, όραμα, αποςτολό και ςτόχοι  Εύναι ςημαντικό να μοιρϊζεται η 
ομϊδα τα παραπϊνω. Από την αρχό θα πρϋπει να ςυζητηθούν αυτϊ και να 
επαναπροςδιορύζονται ςτην ομϊδα. 

Αξιοπούηςη δεξιοτότων  Για την ενύςχυςη τησ προςφορϊσ τα μϋλη θα μπορούςαν να 
ςυνειςφϋρουν τισ δεξιότητεσ που διαθϋτουν ενώ ταυτόχρονα να λειτουργούν ωσ ομϊδα.  

Προςωπικό ικανοπούηςη  Οι ικανότητεσ των μελών πρϋπει να αξιοποιούνται ςτην 
ομϊδα για την επύτευξη ςτόχων εφικτών και όχι δύςκολων που δεν θα επϋφεραν 
ικανοπούηςη. Η επύτευξη μικρότερων ςτόχων επιφϋρει ικανοπούηςη και πρϋπει να 
αναγνωρύζεται.  

 Εμπιςτοςύνη την Ομϊδα 
Η εμπιςτοςύνη μϋςα ςτην ομϊδα ενιςχύεται αν εύναι διαφανόσ η επικοινωνύα και η ροό 
πληροφοριών, αν τα μϋλη ςυμμετϋχουν ςτισ ςυζητόςεισ. Η υποςτόριξη πρϋπει να εύναι 
αμοιβαύα και να δύνετε ς’ αυτούσ που τη ϋχουν ανϊγκη. 

υνεργαςύα  Ο καθϋνασ εύναι ςημαντικόσ ςτην ομϊδα. Όςο μεγαλύτερη η ςυνεργαςύα 
του κϊθε μϋλουσ, τόςο μεγαλύτερη η εμπιςτοςύνη ςτην ομϊδα.  

Αντιμετωπύζοντασ προβλόματα μαζύ  Σα μϋλη τησ ομϊδασ από κοινού πρϋπει να 
επιλύουν τα προβλόματα που προκύπτουν και ς’ αυτό βοηθούν οι «τεχνικϋσ επύλυςησ 
προβλημϊτων».    

 Υϊςεισ κοινόσ επύλυςησ προβλημϊτων  
 υνειδητοποιώντασ το πρόβλημα 
 Ορύζοντασ το πρόβλημα 
  Αναλύοντασ  
  Πιθανϋσ λύςεισ  
  Εκτύμηςη αξιολόγηςη (θετικϊ, αρνητικϊ, προτεραιότητεσ ) 
  Λόψη αποφϊςεων  
  Εκτϋλεςη (ςυνδυαςμϋνη προςπϊθεια να γύνει η προτεινόμενη λύςη πρϊξη) 

 υγκρούςεισ 
Οι διαμϊχεσ εύναι επύπονεσ, αλλϊ μπορεύ να ϋχουν θετικϊ αποτελϋςματα. Μπορούν  να 
οδηγόςουν ςε αλλαγϋσ που θα εύναι χρόςιμεσ για την ομϊδα και την εργαςύα. Αν δεν 
υπϊρχουν διαμϊχεσ ςημαύνει ότι τα μϋλη δεν εργϊζονται μαζύ, ότι ϋχουν χϊςει το 
ενδιαφϋρον τουσ ό κϊποια μϋλη ελϋγχουν την ομϊδα και αςκούν δυςανϊλογη επιρροό. 
Οι τρεισ παρακϊτω αρχϋσ βοηθούν ςτην αντιμετώπιςη των ςυγκρούςεων: 
 Αναγνώριςη τησ ςύγκρουςησ  
 Η ϊμεςη αντιμετώπιςη τησ ςύγκρουςησ (να μην εθελοτυφλούμε) 
 Ουδϋτεροσ «διαιτητόσ»     

 Επικοινωνύα 
Η επικοινωνύα εύναι ςημαντικόσ παρϊγοντασ κινότρου. Η επικοινωνύα εύναι ςύνθετη και 
περιλαμβϊνει και μη λεκτικϊ μηνύματα. Παρακϊτω αναλύεται η ςημαςύα τησ 
επικοινωνύασ μεταξύ των μελών τησ ομϊδασ π.χ. ομϊδα μαθητών. 

Η ςημαςύα τησ επικοινωνύασ   Η επικοινωνύα προςδιορύζει τη ςχϋςη. Μϋςω τησ 
επικοινωνύασ αξιολογούμε αν ο ϊλλοσ μασ ταιριϊζει ό όχι. Επύςησ πληροφορούμαςτε για 
τον τρόπο που ο ϊλλοσ αντιλαμβϊνεται τον ρόλο του. Η ερμηνεύα τησ ςχϋςησ εύναι 
πϊντα υποκειμενικό. Οι πληροφορύεσ που ανταλλϊςςονται ςε μια ςχϋςη ςυχνϊ πρϋπει 
να ερμηνευτούν από τουσ ανθρώπουσ που αλληλεπιδρούν. Ο καθϋνασ ϋχει τη δικό του 
αντύληψη κι αυτό μπορεύ να εύναι τελεύωσ διαφορετικό απ’ την αντύληψη του ϊλλου. 
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Μόνο όταν η επικοινωνύα κατανοηθεύ ωσ μύα διαδικαςύα μεταφορϊσ και πρόςληψησ 
πληροφοριών, φιλτραριςμϋνη από την προςωπικό –υποκειμενικϊ αντύληψη του 
καθενόσ, τότε μόνο μπορούν να ειπωθούν και να ςυγκριθούν με αςφϊλεια οι αντιλόψεισ 
των δύο ατόμων. 

Κανόνεσ επικοινωνύασ για ομαδικϋσ ςυζητόςεισ 
 Μύλα για τον εαυτό ςου  
 Σα προβλόματα και οι διαφωνύεσ ϋχουν προτεραιότητα. Δεν πρϋπει να θϊβονται. 
 Ϊνα ϊτομο μιλϊει, οι ϊλλοι ακούν 
 Μη διακόπτεισ 
 Παρατόρηςε τα μη λεκτικϊ μηνύματα 
 Μύλα ϊμεςα 
 Μύλα δυνατϊ και καθαρϊ 
 Φρηςιμοπούηςε το «εγώ» αντύ το «κϊποιοι» ό «εμεύσ» 
 Μην κρύβεισ την γνώμη ςου πύςω από μια ερώτηςη 
 Ρώτα αν δεν καταλαβαύνεισ   

Επανατροφοδότηςη  
Η επανατροφοδότηςη δύνει πληροφορύεσ για το πώσ ακούςτηκε ο ομιλητόσ και πωσ 
ερμηνεύτηκε από τουσ ϊλλουσ. Δεν εύναι πϊντα εύκολο να δώςεισ επανατροφοδότηςη 
με το ςωςτό τρόπο. υχνϊ δύνεται αρνητικϊ. Αν εύςαι ςυντονιςτόσ ςε μύα ομϊδα 
προϋτρεψε τα μϋλη να δύνουν επανατροφοδότηςη διατηρώντασ ο ύδιοσ ουδϋτερη 
ςτϊςη. Εϊν θεωρόςεισ ότι κϊποιο μϋλοσ θύγεται από την επανατροφοδότηςη ϊλλου 
μϋλουσ, προςτϊτευςε και τουσ δύο προτρϋποντασ για μύα πιο εύςτοχη αναδιατύπωςη 
που μπορεύ να βρει αποδϋκτη και να κατανοηθεύ χωρύσ να εγεύρει ςυναιςθόματα 
ενόχληςησ ό θυμού. 

Κανόνεσ επανατροφοδότηςησ  
 Δώςε επανατροφοδότηςη όταν ϋχεισ την ανϊγκη να το κϊνεισ  
 Δώςε ϊμεςη και προςωπικό επανατροφοδότηςη  
 Δώςε επανατροφοδότηςη μόνο εϊν ο ϊλλοσ μπορεύ να την ακούςει 
 Περύγραψε τη ςυμπεριφορϊ αντύ να κρύνεισ το ϊτομο 
 Αναγνώριςε ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ και απϋφευγε τισ γενικεύςεισ  
 Προςπϊθηςε να αναγνωρύςεισ θϋματα που μπορούν να αλλϊξουν και να βελτιωθούν 
 Αναγνώριςε θετικϊ και αρνητικϊ πρϊγματα 
 Επιβεβαύωςε ότι ο ϊλλοσ ς’ ϋχει καταλϊβει ό ότι ϋχεισ καταλϊβει εςύ τον ϊλλον  
 Αν εςύ εύςαι ο δϋκτησ τησ επανατροφοδότηςησ δϋξου χωρύσ να γύνεςαι αγενόσ  
 Μη δύνεισ επανατροφοδότηςη μόνο για τα αρνητικϊ αλλϊ και για τισ επιτεύξεισ 

κϊποιων  
 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

υντονύζω μύα τϊξη ςημαύνει βοηθϊω τουσ μαθητϋσ να περιγρϊψουν τισ εμπειρύεσ τουσ, 
να αναλύςουν το τύ ςημαύνουν αυτϋσ οι εμπειρύεσ για τουσ ύδιουσ και πώσ μπορούν να 
γενικευτούν ϋτςι ώςτε κϊποιεσ ιδϋεσ να χρηςιμοποιηθούν αργότερα ςτη ζωό τουσ. 
Απώτεροσ ςτόχοσ εύναι οι μαθητϋσ να θεωρόςουν τη μϊθηςη ωσ δικό τουσ υπόθεςη και 
να ςυμμετϋχουν οι ύδιοι ςυνειδητϊ ςτισ διαδικαςύεσ ανϊπτυξόσ τουσ. Απαιτούνται 
λοιπόν ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ εκ μϋρουσ του ςυντονιςτό, μερικϋσ από τισ οπούεσ 
αναφϋρονται ςυνοπτικϊ παρακϊτω:  

 Φρόςη ανοικτών ερωτόςεων  
Ερωτόςεισ που μπορούν να απαντηθούν με ϋνα «ναι» ό με ϋνα «όχι» δεν οδηγούν ςε 
ςυζότηςη. Ερωτόςεισ με το «γιατύ» μπορεύ να βϊλουν τουσ ϊλλουσ ςε θϋςη ϊμυνασ 
και να περιορύςουν τη ςυζότηςη. Ερωτόςεισ που ξεκινούν με το «τύ» και το «πώσ» 
εύναι πιο κατϊλληλεσ για την πρόκληςη ςυζητόςεων. Μερικϊ παραδεύγματα: 
Σι ϋκανεσ; Σι θα όθελεσ να ϋχεισ κϊνει; Πώσ ϋγινε;  Σι ςκϋφτηκεσ εκεύνη την ώρα; 
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 Ενεργητικό Ακρόαςη 
Η ικανότητα να ακούει κανεύσ προςεκτικϊ εύναι μύα ικανότητα – κλειδύ για να 
διευθύνει μύα ςυζότηςη. Δεν αρκεύ να ακούτε απλϊ τισ λϋξεισ που λϋγονται. Μερικϋσ 
φορϋσ οι μαθητϋσ ϋχουν δυςκολύα να εκφραςτούν, γι’ αυτό εύναι ςημαντικό να 
ακούτε προςεκτικϊ, για να μπορϋςετε να εντοπύςετε ςυναιςθόματα και ιδϋεσ και να 
κατανοόςετε το πραγματικό τουσ νόημα. 

 Έμφαςη ςτα ςυναιςθόματα 
Σα ςυναιςθόματα ςυχνϊ αντανακλούν αξύεσ και απόψεισ και λειτουργούν ωσ 
κύνητρο για δρϊςη. υχνϊ εύναι πιο εύκολο να εκφρϊςουμε τα ςυναιςθόματα μασ 
παρϊ να εξηγόςουμε τουσ λόγουσ που μασ οδόγηςαν ςε μύα ςυμπεριφορϊ. Μερικϊ 
παραδεύγματα: Πώσ αιςθϊνθηκεσ γι’ αυτό; Πώσ αιςθϊνεςαι τώρα; 

 Επανϊληψη/ Επαναδιατύπωςη 
Η ςυζότηςη μπορεύ να διευρυνθεύ αν επαναλϊβετε με κατανόηςη αυτό που εύπε ο 
μαθητόσ, π.χ. Εύπεσ ότι αιςθϊνθηκεσ ανακουφιςμϋνοσ; 

 Αναζότηςη αφορμών για γνώςη 
Όταν τύθεται ϋνα θϋμα και θϋλετε να γύνει αντικεύμενο μϊθηςησ μπορεύτε να 
ρωτόςετε: 
Σι μπορούμε να μϊθουμε απ’ όλα αυτϊ;  

 Επικϋντρωςη ςε ϋνα θϋμα κϊθε φορϊ  
Οι μαθητϋσ ςυχνϊ ξεφεύγουν από το θϋμα τουσ. Μπορεύτε να τουσ επαναφϋρετε ςτο 
θϋμα τησ ςυζότηςησ λϋγοντασ για παρϊδειγμα: Ασ ϋρθουμε πϊλι ς’ αυτό που εύπε ο 
Γιϊννησ….. 
Θα ξαναρθούμε ς’ αυτό το θϋμα ςε λύγο…, Τπϊρχει κϊτι ϊλλο ςχετικϊ με….. 

 Παρατόρηςη λεκτικόσ και μη-λεκτικόσ ςυμπεριφορϊσ 
Παρατηρώντασ τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών μπορεύτε να ςταθμύςετε το 
ενδιαφϋρον τησ τϊξησ και ανϊλογα να αλλϊξετε το θϋμα ό να ερευνόςτε τύ 
ςυμβαύνει. 

 Όχι μονόλογοι ςτισ  ςυζητόςεισ  
Αν δεύτε ότι ϋνα ϊτομο μονοπωλεύ μύα ςυζότηςη, φροντύςτε να πϊρουν και ϊλλοι το 
λόγο ζητώντασ τισ δικϋσ τουσ απόψεισ, π.χ. Σι ςκϋφτονται ό τι αιςθϊνονται οι 
υπόλοιποι; 

 Μιλώ για τον εαυτό μου 
Αυτό η ςυμπεριφορϊ ενθαρρύνει τουσ ϊλλουσ να ςυμμετϋχουν και ςυνδϋει τη 
ςυζότηςη με την πραγματικότητα, π.χ. Εύμαι μπερδεμϋνοσ, εςεύσ; Αυτό ςυνϋβη και ςε 
μϋνα επύςησ…. 

 υνοψύζω  
Η ςύνοψη βοηθϊ να τονύςουμε τα πιο ςημαντικϊ ςημεύα, αλλϊ και να κϊνουμε τη 
ςύνδεςη, προχωρώντασ ςτο επόμενο θϋμα. Μερικϋσ ερωτόςεισ που μπορεύτε να 
χρηςιμοποιόςετε:  Σι ϋχουμε μϊθει μϋχρι τώρα; ε ποιο ςημεύο βριςκόμαςτε;  

 Διερεύνηςη τησ ςυμπεριφορϊσ  
τη διϊρκεια των ςυζητόςεων εύναι καλύτερο να επικεντρώνεςτε ςτο τύ κϊνουν οι 
μαθητϋσ παρϊ ςτο τύ λϋνε, π.χ. Σύ ςυνϋβη που ς’ ϋκανε να ςκεφτεύσ ϋτςι; 

 Αξιοπούηςη των ερεθιςμϊτων  
Μερικϋσ φορϋσ εύναι καλό να μην αγνοεύτε τισ παρενοχλόςεισ ό ϊλλεσ ςυμπεριφορϋσ ό 
ςχόλια. Η επιςόμανςό τουσ μπορεύ να αποτελϋςει ϋναυςμα για ςυζότηςη, π.χ.  
Αναρωτιϋμαι μόπωσ όλα αυτϊ τα χαμόγελα ςτα πύςω θρανύα ςημαύνουν ότι θϋλουμε να 
αποφύγουμε το θϋμα;  

 
 



ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΧΗ “ΝΗΡΕΑ” 

 

_____________________________________________ 
Βυζαντύου 10, 611 00 Κιλκύσ, Σηλ: 2341075311, Fax: 2341075312 

e-mail: nireas@kpnireas.gr, www.kpnireas.gr    

- 13 - 

ΔΙΑΥΟΡΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΗ ΒΙΨΜΑΣΙΚΗ 
ΜΑΘΗΗ 

Η ειςαγωγό και χρόςη νϋων μεθόδων διδαςκαλύασ ύςωσ ςτην αρχό προκαλϋςει κϊποιο 
ςχετικό ϊγχοσ. Προφανώσ θα αναρωτηθεύτε αν εύναι αποτελεςματικϋσ. Γι’ αυτό πριν 
χρηςιμοποιόςετε κϊποια από αυτϋσ τισ μεθόδουσ, αξύζει να λϊβετε υπόψη τα εξόσ: 

 Μη χρηςιμοποιεύτε μεθόδουσ διδαςκαλύασ ςτισ οπούεσ οι ύδιοι δεν εύςτε ϋτοιμοι να 
ςυμμετϊςχετε. 

 Προετοιμϊςτε την ϊςκηςη καλϊ. Δώςτε ξεκϊθαρεσ οδηγύεσ και λϊβετε υπόψη τισ 
διαςτϊςεισ και την πιθανό τροπό που μπορεύ να ϋχει η ϊςκηςη παρόλο που δεν εύναι 
δυνατό να προβλϋψετε όλα τα ενδεχόμενα. 

 Κϊθε καινοτομύα εμπεριϋχει ϋνα ποςοςτό ενδεχόμενησ αποτυχύασ. Παρόλο που μύα 
καλό προετοιμαςύα μπορεύ να μειώςει αυτό το ενδεχόμενο, πρϋπει να ϋχετε υπόψη ότι 
όςο περιςςότερεσ μεθόδουσ θα χρηςιμοποιεύτε τόςη μεγαλύτερη ευχϋρεια θα 
αποκτϊτε. 

 Κϊθε φορϊ που ειςϊγετε μύα καινούργια μϋθοδο μπορεύτε να εξαςφαλύςετε 
μεγαλύτερη  επιτυχύα εϊν: α) αυτό που ϋχετε ςχεδιϊςει το ειςϊγετε με ςυγκεκριμϋνο 
τρόπο και β) δϋχεςτε τον τρόπο που λειτουργούν τα παιδιϊ ακόμη κι αν δεν εύναι αυτόσ 
που επιδιώκετε. Η λύςη εύναι να παρεμβαύνετε ςτην ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ ενόσ 
μαθητό χωρύσ να τον απορρύπτετε. 

 Τπϊρχει αρκετόσ χρόνοσ για να χρηςιμοποιηθεύ μύα ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ κατϊ τη 
διϊρκεια μύασ διδακτικόσ ώρασ; Εύναι κατϊλληλη η αύθουςα διδαςκαλύασ για την 
εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθόδου (μϋγεθοσ, διϊταξη επύπλων, γειτνύαςη με τισ 
ϊλλεσ αύθουςεσ); 

 Φρηςιμοποιόςτε μύα ποικιλύα μεθόδων. Η διδαςκαλύα με την ύδια πϊντα μϋθοδο 
μπορεύ να κουρϊςει μετϊ από κϊποιο χρονικό διϊςτημα με αποτϋλεςμα οι μαθητϋσ να 
ϋχουν δυςκολύα ςυγκϋντρωςησ και μειωμϋνη διϊθεςη για μϊθηςη. 

 Λϊβετε υπόψη τουσ παρϊλληλουσ ςτόχουσ που μπορούν να επιτευχθούν όταν 
χρηςιμοποιεύτε μύα ςυγκεκριμϋνη μϋθοδο. Για παρϊδειγμα, ϋνα παιχνύδι μπορεύ να 
χρηςιμοποιεύται για να ενεργοποιόςει τουσ μαθητϋσ, αλλϊ παρϊλληλα μπορεύ να ϋχει 
και ϊλλεσ θετικϋσ επιδρϊςεισ όπωσ τη βελτύωςη τησ επικοινωνύασ των παιδιών, την 
παροχό δυνατοτότων ςτουσ μαθητϋσ να αναλαμβϊνουν ευθύνεσ και τη δημιουργύα 
καλόσ ατμόςφαιρασ ςτην τϊξη. 

 Αν εφαρμόςετε μύα καινούργια μϋθοδο διδαςκαλύασ για πρώτη φορϊ και χωρύσ 
επιτυχύα, αυτό  δε ςημαύνει ότι δε θα χρηςιμοποιηθεύ με επιτυχύα ςτο μϋλλον. Αντύθετα, 
προςπαθόςτε να μϊθετε όςο το δυνατό περιςςότερα από αυτό την εμπειρύα, ώςτε να 
εύςτε καλύτερα προετοιμαςμϋνοι για την επόμενη φορϊ. 

 ασ προβληματύζει ύςωσ το γεγονόσ ότι η χρηςιμοπούηςη κϊποιων μεθόδων 
ενεργητικόσ μϊθηςησ προκαλεύ φαςαρύα και χϊνετε τον ϋλεγχο τησ τϊξησ. Πρϋπει να 
ληφθεύ υπόψη ότι η εφαρμογό νϋων μεθόδων διδαςκαλύασ προώποθϋτει μύα ϊλλη 
μορφό ελϋγχου. Όταν οι μαθητϋσ εργϊζονται με μύα ποικιλύα μεθόδων εύναι φυςικό να 
μην εύςτε διαρκώσ ςε ϊμεςη επαφό μαζύ τουσ. Θα πρϋπει να εύναι ξεκϊθαρη η ςυνολικό 
ςτρατηγικό παρϋμβαςησ και να εύςτε  ςε θϋςη να παρεμβαύνετε όταν εύναι απαραύτητο.        

Δραςτηριότητεσ ενεργοπούηςησ (παιχνύδια) 

Πρόκειται για ςύντομεσ, εύκολεσ και αποτελεςματικϋσ δραςτηριότητεσ, οι οπούεσ 
εμπλϋκουν τα μϋλη τησ ομϊδασ και τα εμψυχώνουν να δουλϋψουν μαζύ ωσ ςύνολο με 
ευχϊριςτουσ και ζωηρούσ τρόπουσ. Εύναι δραςτηριότητεσ που ενεργοποιούν και 
κινητοποιούν ςτην κυριολεξύα τουσ ανθρώπουσ κϊνοντασ το αύμα τουσ να κυλϊ 
γρόγορα και τουσ μυσ να χαλαρώνουν. Με αυτόν τον τρόπο οι ςυμμετϋχοντεσ 
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αιςθϊνονται πιο χαρούμενοι και αντιμετωπύζουν με θετικό διϊθεςη τισ δραςτηριότητεσ 
που ακολουθούν. Επύςησ, βοηθούν τα μϋλη να αποκτόςουν το αύςθημα τησ ομϊδασ και 
να εργαςτούν παραγωγικϊ μαζύ ςε ό,τι ακολουθεύ. Μπορεύτε να χρηςιμοποιεύτε τουσ 
ενεργοποιητϋσ για να βελτιώςετε τη διϊθεςη τησ ομϊδασ προτού προχωρόςετε ςε πιο 
δύςκολα θϋματα. Ϊτςι, οι μαθητϋσ χαλαρώνουν και εγκαταλεύπουν την επιφυλακτικό 
τουσ ςτϊςη. Ϊχει ςημαςύα ο ςυντονιςτόσ να εξηγεύ την αξύα και τη λογικό αυτών των 
δραςτηριοτότων, διαφορετικϊ μερικού ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να τισ απορρύψουν ωσ 
«ανόητα παιχνύδια». Οι δραςτηριότητεσ χρειϊζεται να επιλεγούν με προςοχό και καλό 
εύναι να ςυνδϋονται με αυτό που θα ακολουθόςει. Ειδικότερα, αν το παιχνύδι 
χρηςιμοποιεύται για να ξυπνόςει τα πνεύματα δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 5΄. Οι 
οδηγύεσ χρειϊζεται να εύναι ςαφεύσ και οι ςτόχοι ξεκϊθαροι. Αν κριθεύ απαραύτητο 
μπορεύ να γύνει επύδειξη. Οι δραςτηριότητεσ να προτεύνονται με ενθουςιαςμό. Να 
αξιοποιεύτε πϊντα την εμπειρύα με κατϊλληλεσ ερωτόςεισ. Λύγα λόγια από το 
ςυντονιςτό ςτο τϋλοσ μπορεύ να βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να δουν τη ςκοπιμότητα. 
Προςοχό, ο ςυντονιςτόσ δεν χρειϊζεται να πιϋζει. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν τη 
δυνατότητα επιλογόσ για το αν θα ςυμμετϋχουν ό όχι. τη δεύτερη περύπτωςη μπορούν 
να αναλϊβουν ϊλλα καθόκοντα ωσ βοηθού του ςυντονιςτό. Αν η ομϊδα δεν εύναι 
ςυνηθιςμϋνη ςε ζωηρούσ ενεργοποιητϋσ ό βρύςκεται ακόμη ςτισ πρώτεσ ςυναντόςεισ ό 
μετϋχουν ςε αυτόν ϊτομα που θα μπορούςαν να νιώςουν αμηχανύα τότε εύναι 
προτιμότερο να παραμεύνετε ςε πιο διανοητικϋσ δραςτηριότητεσ προετοιμαςύασ (Wear 
& Gray, 2000).  

Διεργαςύα 

Η διεργαςύα και ο εντοπιςμόσ των ςκϋψεων, ςυναιςθημϊτων και γνώςεων εύναι μια 
τεχνικό που θα ϋπρεπε να αποτελεύ μϋροσ κϊθε δραςτηριότητασ. Μπορεύ να 
πραγματοποιηθεύ ςε ζευγϊρια, μικρϋσ ό μεγϊλεσ ομϊδεσ. υχνϊ εύναι μεγϊλοσ ο 
πειραςμόσ να την παραλεύψουμε λόγω ϋλλειψησ χρόνου εύναι όμωσ από τα 
ςημαντικότερα κομμϊτια των δραςτηριοτότων, καθώσ διευκολύνει την επεξεργαςύα 
και ερμηνεύα των βιωμϊτων και βοηθϊ την πρακτικό εφαρμογό. Παρακϊτω 
αναφϋρονται μερικϋσ ερωτόςεισ που διευκολύνουν τη διεργαςύα: Σι κϊνατε; Πώσ 
νιώςατε; Σι ςκϋφτεςτε για αυτό; Πώσ θα ςασ βοηθόςει; Σι μϊθατε; Ποιεσ όταν οι 
δυςκολύεσ; (Moon, 2003). 

Αςκόςεισ Ελεύθερου υνειρμού 

Πρόκειται για μια δημιουργικό μϋθοδο που ςτοχεύει ςτην ϋκφραςη ποικύλων ιδεών. 
Μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για διϊφορουσ λόγουσ, όπωσ να προτεύνει εναλλακτικϋσ 
λύςεισ όταν παύρνονται αποφϊςεισ, να προςφϋρει ιδϋεσ για εκθϋςεισ ό ϊλλεσ 
δραςτηριότητεσ, να ςυνειςφϋρει ςτη διαδικαςύα επύλυςησ προβλημϊτων, να δώςει 
ιδϋεσ για κϊποια δραςτηριότητα, να καλύψει όςο γύνεται περιςςότερεσ πλευρϋσ του υπό 
ςυζότηςη θϋματοσ. Για να εύναι αποτελεςματικό η χρόςη του ελεύθερου ςυνειρμού 
χρειϊζεται: α) η ερώτηςη ό το θϋμα να τεθούν ξεκϊθαρα, β) τα μϋλη τησ ομϊδασ να 
εκφρϊςουν όποια ιδϋα τουσ ϋρχεται ςτο μυαλό ςαν απϊντηςη, γ) κανεύσ δεν ςχολιϊζει 
την ιδϋα του ό των ϊλλων. Σα βόματα τησ ϊςκηςησ εύναι τα εξόσ: 1) Καταγραφό του 
θϋματοσ ό τησ ερώτηςησ ςτον πύνακα, 2) Επεξόγηςη των κανόνων, 3) Φρονικό όριο, 4) 
Ϊκφραςη των ιδεών από τουσ μαθητϋσ, 5) Καταγραφό των ιδεών ςτον πύνακα γρόγορα 
(από ςασ ό από κϊποιο μϋλοσ τησ ομϊδασ). Αν διαπιςτώςετε κενϊ μπορεύτε να 
ςυμπληρώςετε τισ δικϋσ ςασ ιδϋεσ ό να ενθαρρύνετε τουσ μαθητϋσ να ςκεφτούν και 
ϊλλεσ, 6) Επεξεργαςύα των ιδεών (κϊποιεσ ιδϋεσ μπορούν να αποςαφηνιςτούν, να 
αξιολογηθούν, να επιλεγούν και να ιεραρχηθούν. Η παραπϊνω διαδικαςύα εύναι 
αναγκαύα διότι αν δεν υπϊρξει διαφοροπούηςη ςτην αποδοχό των ιδεών εύναι πιθανό να 
δημιουργηθεύ η εντύπωςη πωσ όλεσ οι ιδϋεσ εύναι αποδεκτϋσ, 7) Δρϊςη.   
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Παιχνύδια  Ρόλων 

Σο παιχνύδι ρόλων μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ μϋθοδοσ εκπαύδευςησ δύνοντασ ςτα 
παιδιϊ την ευκαιρύα να εξαςκηθούν ςε διαφορετικούσ ρόλουσ ώςτε να αντιμετωπύςουν 
καλύτερα καταςτϊςεισ τησ πραγματικότητασ. Οι ςτόχοι μπορεύ να εύναι η παρουςύαςη 
ενόσ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ, η ϊςκηςη των μαθητών ςε μια ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα, η 
εξϋταςη καταςτϊςεων από διαφορετικϋσ ςκοπιϋσ, η προετοιμαςύα των μαθητών για μια 
ειδικό περύπτωςη. Εύναι μια εκπαιδευτικό διαδικαςύα που επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να 
εξετϊςουν κϊποιεσ πλαςματικϋσ καταςτϊςεισ ςε πλαύςιο ελεγχόμενο και αςφαλϋσ. το 
παιχνύδι ρόλων οι μαθητϋσ παύζουν ϋνα ρόλο βαςιςμϋνο ςε καταςτϊςεισ τησ ζωόσ και 
ϋχουν την ευκαιρύα να δοκιμϊςουν τισ δεξιότητϋσ τουσ. Ψσ διδακτικό μϋθοδοσ εύναι 
δημιουργικό και ευχϊριςτη και δύνει την ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να εκφραςτούν. 
Μερικού μπορούν ευκολότερα να δραματοποιόςουν μια κατϊςταςη παρϊ να εξηγόςουν 
με λόγια πώσ θα την αντιμετώπιζαν. Επύςησ, προςφϋρει ϊμεςη μϊθηςη, αφού ο μαθητόσ 
καλεύται να αντιδρϊςει ϊμεςα ςε καταςτϊςεισ που εκτυλύςςονται εκεύνη τη ςτιγμό και 
δύνει τη δυνατότητα ςτουσ μαθητϋσ να μϊθουν να αυτενεργούν, καθώσ η τελικό ϋκβαςη 
του παιχνιδιού εύναι ςτο χϋρι τουσ. Αποδύδοντασ κϊποιο ρόλο οι μαθητϋσ μπορούν 
καλύτερα να μπουν ςτη θϋςη του ϊλλου και να κατανοόςουν την ϊποψη του. Σο 
παιχνύδι ρόλων μπορεύ να αποτελϋςει ϋναυςμα για ϊλλεσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ςυζότηςη, καλλιτεχνικό δημιουργύα, ϊλλου εύδουσ παρϋμβαςη. Σα βόματα που 
ακολουθούνται ϋχουν ωσ εξόσ: δημιουργύα κατϊλληλησ ατμόςφαιρασ, παρουςύαςη του 
θϋματοσ προσ ςυζότηςη, κατϊλληλη διαμόρφωςη του χώρου, ανϋρευςη εθελοντών για 
το παιχνύδι, περιγραφό τησ ςκηνόσ ςτουσ υπόλοιπουσ μαθητϋσ, οι μαθητϋσ-ηθοποιού 
παύζουν τουσ ρόλουσ τουσ, επϋμβαςη του ςυντονιςτό όταν πρόκειται να κλεύςει την 
παρϊςταςη, προκαλεύται ςυζότηςη ςε όλη την τϊξη ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ για όςα 
διαδραματύςτηκαν, αν κριθεύ ςκόπιμο οι μαθητϋσ ανταλλϊςουν απόψεισ, αν θεωρηθεύ 
χρόςιμο ξαναπαύζεται η ςκηνό ό τμόμα αυτόσ, ςυζότηςη τησ διαφοροποιημϋνησ 
παρϊςταςησ.  

Τπϊρχουν διϊφοροι τρόποι για να επεξεργαςτεύτε το παιχνύδι ρόλων, ώςτε να 
επωφεληθούν οι μαθητϋσ από αυτό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού 
μπορεύτε να ςημειώνετε θϋματα που προκύπτουν, να δύνετε περιςςότερεσ πληροφορύεσ 
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ όταν χρειϊζεται, να επιτρϋπετε ςτουσ μαθητϋσ να ζητούν 
καθοδόγηςη όταν δυςκολεύονται, να ενθαρρύνετε την τϊξη να κϊνει προτϊςεισ, να 
πϊρετε μϋροσ οι ύδιοι ςτο παιχνύδι θϋτοντασ ερωτόςεισ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Μετϊ το 
τϋλοσ τησ παρϊςταςησ μπορεύτε να επιςημϊνετε τα ςημεύα-κλειδιϊ, να οργανώςετε μια 
ςυζότηςη με όλη την τϊξη ό με μικρότερεσ ομϊδεσ, να αφόςετε τουσ ηθοποιούσ να 
εκφρϊςουν τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματϊ τουσ και να καταγρϊψετε τα 
ςυμπερϊςματα. Κϊποια ςτιγμό αργότερα αξιολογόςτε πόςο αποτελεςματικϋσ όταν οι 
διαδικαςύεσ που ακολουθόθηκαν. Όςον αφορϊ ςτο περιεχόμενο αποφαςύςτε τύ εύναι 
καταλληλότερο για τουσ μαθητϋσ με βϊςη την ηλικύα, τισ εμπειρύεσ και τισ δεξιότητϋσ 
τουσ. Θα πρϋπει οι καταςτϊςεισ που επιλϋγονται να ανταποκρύνονται ςτην 
πραγματικότητα των μαθητών. Εναλλακτικϊ μπορεύτε να ζητόςετε από τουσ ύδιουσ 
τουσ μαθητϋσ να προτεύνουν ςενϊρια. Γενικότερα, καλό εύναι να επιλϋγετε καταςτϊςεισ 
από την εμπειρύα των μαθητών, να μη διαλϋγετε θϋματα προςωπικϊ ό αδιϊκριτα, να 
αποφύγετε θϋματα γενικού περιεχομϋνου ό προβληματιςμού και να ξεκαθαρύςετε 
ςτουσ μαθητϋσ ότι εύναι ελεύθεροι να μην ςυμμετϊςχουν αν δεν νιώθουν ϊνετα ό να 
αποςυρθούν οποιαδόποτε ςτιγμό κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού.  

Καθοδηγούμενη φανταςύα 

Με τον όρο καθοδηγουμϋνη φανταςύα ςυναντϊμε αρκετϋσ τεχνικϋσ που ανόκουν ςε 
διαφορετικϊ θεωρητικϊ μοντϋλα. Μπορούμε όμωσ να τισ κατατϊξουμε ςε δυο 
κατηγορύεσ:  Α) Οραματιςμόσ: Πρόκειται για νοερό διεργαςύα με την οπούα το ϊτομο 
ανακαλεύ ςτη ςκϋψη του γεγονότα που ϋχουν ςυμβεύ ό που πρόκειται να ςυμβούν. 
Μπορεύ κανεύσ να φϋρει ςτο μυαλό του την πρώτη μϋρα του ςχολεύου ό ϋνα ϊλλο 
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γεγονόσ. Εύναι μια μϋθοδοσ ςτην οπούα κατϊ βϊςη χρηςιμοποιεύται η φανταςύα μϋςα 
από την οπούα πλϊθει το ϊτομο νοερϋσ εικόνεσ οι οπούεσ με τη ςειρϊ τουσ ενεργοποιούν 
ςκϋψεισ και ςυναιςθόματα. Μπορεύ να επεξεργαςτεύ γεγονότα που ϋχουν ςυμβεύ ό θα 
ςυμβούν και να διερευνόςει τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματα του, αλλϊ και τον τρόπο 
δρϊςησ. Δύνεται η δυνατότητα ςτο ϊτομο να κατανοόςει καλύτερα τον εαυτό του, τα 
ςυναιςθόματα του ςτισ διαφορετικϋσ καταςτϊςεισ, τισ γνώςεισ του, αλλϊ και τη 
δημιουργικότητϊ του. Ο οραματιςμόσ περικλεύει όλεσ τισ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούν 
εκούςιεσ, ςυνειδητϊ καταςκευαςμϋνεσ εικόνεσ, με ςκοπό την επύτευξη κϊποιου ςτόχου. 
Η αποτελεςματικότητα του οραματιςμού ςτηρύζεται ςτην αρχό τησ ενότητασ του 
ςώματοσ και του νου. Ϊχει διαπιςτωθεύ ότι οι εικόνεσ που δημιουργούνται ςτο νου, 
καθώσ και όλεσ οι ϊλλεσ αιςθόςεισ (όχοι, οςμϋσ, γεύςεισ) βιώνονται από το ςώμα ςαν 
πραγματικϊ γεγονότα. Οι αντιδρϊςεισ του ςώματοσ εύναι ύδιεσ με αυτϋσ που θα εύχε ςε 
μια πραγματικό κατϊςταςη (Αρχοντϊκη & Υιλύππου, 2003).  

Β) Νοερό Απεικόνιςη: τη νοερό απεικόνιςη δύνεται ϋνασ προςανατολιςμόσ ςτη 
φανταςύα, αλλϊ οι εικόνεσ που ςχηματύζονται από τουσ ςυμμετϋχοντεσ, οι οπούοι 
βρύςκονται όδη ςε μια κατϊςταςη χαλϊρωςησ και παθητικόσ επύγνωςησ εύναι 
ςυνειρμικϋσ και μη ελεγχόμενεσ. Οι αςκόςεισ νοερόσ απεικόνιςησ μπορεύ να εύναι 
κατευθυνόμενεσ ό ελεύθερεσ ό να προκύπτουν μϋςα από την ανϊγνωςη μιασ ιςτορύασ. 
το προτεινόμενο ςενϊριο ςυχνϊ χρηςιμοποιούνται ςύμβολα ό μυθικϊ πρόςωπα, ενώ οι 
ςυμμετϋχοντεσ καλούνται να προςθϋςουν τισ δικϋσ τουσ λεπτομϋρειεσ ςτισ εικόνεσ που 
προτεύνονται ό να δρϊςουν οι ύδιοι με τη φανταςύα τουσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να 
παρουςιαςτεύ το ςενϊριο του καθενόσ και να γύνει η επεξεργαςύα του. Σο υλικό που 
δημιουργεύται εύναι πολύ προςωπικό και αποκαλύπτει ςτϊςεισ, πεποιθόςεισ, ανϊγκεσ, 
επιθυμύεσ, απαντόςεισ και λύςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην αυτογνωςύα και την ανϊπτυξη 
του ατόμου (Αρχοντϊκη & Υιλύππου, 2003). Κϊποιεσ γενικϋσ οδηγύεσ:  

- Οι μαθητϋσ χρειϊζεται να χαλαρώςουν. ε αυτό βοηθϊ η δημιουργύα κατϊλληλου 
κλύματοσ και η απομόνωςη των εξωτερικών ερεθιςμϊτων.  

- Εύναι ςημαντικό να επικεντρωθεύτε ςτο κύριο θϋμα και να δώςετε χρόνο ςτουσ 
μαθητϋσ να κϊνουν το ύδιο.  

- Επεξεργαςτεύτε το θϋμα προςθϋτοντασ λεπτομϋρειεσ που θα βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ 
να ςχηματύςουν μια εικόνα, να ανακαλϋςουν αναμνόςεισ και να βιώςουν ςυναιςθόματα. 
Φρηςιμοποιόςτε ερωτόςεισ, όπωσ «πότε, πού, ποιοσ, τύ». 

- Επικεντρωθεύτε ςτα ςυναιςθόματα που τουσ προκϊλεςε ό τουσ προκαλεύ το θϋμα. 

- Κλεύςτε το θϋμα δύνοντασ χρόνο ςτον καθϋνα να «επανϋλθει» ομαλϊ ςτην 
πραγματικότητα (τηρύζομαι ςτα Πόδια μου, 1996). 
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Εύναι η διαδικαςύα εκτύμηςησ τησ αποτελεςματικότητασ ενόσ προγρϊμματοσ και θα 
πρϋπει να αποτελεύ αναπόςπαςτο κομμϊτι όλησ τησ εκπαιδευτικόσ και μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ. Η αξιολόγηςη ενόσ προγρϊμματοσ αςχολεύται με το κατϊ πόςο το 
πρόγραμμα ςτο ςύνολό του επιτυγχϊνει τουσ ςτόχουσ του καθώσ και με το πόςο 
ςυγκεκριμϋνεσ μϋθοδοι και διαδικαςύεσ κρύνονται αποτελεςματικϋσ για την επύτευξη 
ςυγκεκριμϋνων ςκοπών. Αξιολόγηςη γύνεται προκειμϋνου να ελεγχθούν τα παρακϊτω:  

Καταλληλότητα: καλύπτει το πρόγραμμα τισ ανϊγκεσ, τα ενδιαφϋροντα και τισ 
ανηςυχύεσ των μαθητών; 

Αποτελεςματικότητα: επιτυγχϊνει το ςκοπό για τον οπούο ςχεδιϊςτηκε; 

Μϋθοδοι: χρηςιμοποιούνται οι κατϊλληλεσ μϋθοδοι για τη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα; 

υντονιςμόσ: διαθϋτει ο ςυντονιςτόσ τησ ομϊδασ την ικανότητα να επικοινωνεύ και να 
ςυνεργϊζεται με τα μϋλη τησ ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η μϊθηςη; Διαθϋτει τισ 
απαραύτητεσ δεξιότητεσ; (τηρύζομαι ςτα Πόδια μου, 1996). Πϊντωσ, οποιαδόποτε 
μορφό αξιολόγηςησ και αν χρηςιμοποιεύται εύναι ςημαντικό να υπϊρχουν ξεκϊθαροι και 
ρεαλιςτικού ςτόχοι. Τπϊρχουν αρκετϋσ βαςικϋσ ερωτόςεισ για απϊντηςη μεταξύ ϊλλων: 

Ποιοσ εύναι ο ςκοπόσ τησ αξιολόγηςησ; Για ποιον γύνεται; Σι θϋλουμε να εκτιμόςουμε;  Με 
ποια κριτόρια; Σι δεν μπορούμε να εκτιμόςουμε εύκολα; Σι ενδεύξεισ θα ςυγκεντρώςουμε; 
Ποιοσ θα ςυμμετϋχει; Ποια προςϋγγιςη και ςτρατηγικό θα εφαρμόςουμε; Πώσ θα 
καταγραφούν τα αποτελϋςματα;   

Πιθανού Σρόποι Εκτύμηςησ Σησ Προςωπικόσ Και Κοινωνικόσ Εκπαύδευςησ 

Ι. Παρατόρηςη 
Κϊποιεσ φορϋσ οι μαθητϋσ και ο παρατηρητόσ δουλεύουν μαζύ, ενώ ϊλλεσ φορϋσ οι 
μαθητϋσ δεν γνωρύζουν ότι τουσ παρατηρούν. Η παρατόρηςη εύναι πολύ καλό 
ςτρατηγικό, αλλϊ ϋχει μειονεκτόματα. Μπορεύ: να απορροφϊ πολύ χρόνο, να εύναι 
επιλεκτικό (δεν μπορούμε να παρατηρούμε τα πϊντα), να εύναι υποκειμενικό (το 
ςύςτημα αξιών του παρατηρητό επηρεϊζει), να εύναι δύςκολη η καταγραφό και η λόψη 
ςημειώςεων να αποςπϊ την προςοχό ό να επηρεϊζει τη ςυμπεριφορϊ. 

II. υνϋντευξη ό ςυζητόςεισ με τουσ μαθητϋσ 
Απαντόςεισ ςε ημιτελεύσ φρϊςεισ (γραπτϊ ό προφορικϊ), ςυζότηςη. 

ΙII. Γραπτϊ  
Εκθϋςεισ, ερωτηματολόγια, ημιτελεύσ προτϊςεισ, κατϊλογοι ελϋγχου, απαντόςεισ 
πολλαπλόσ επιλογόσ, απαντόςεισ εκτύμηςησ. Εναλλακτικϊ για μικρότερεσ ηλικύεσ ό 
ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ μπορούμε να χρηςιμοποιόςουμε ςύμβολα ό ζωγραφικό, π.χ. 
χαμογελαςτϊ πρόςωπα, λυπημϋνα πρόςωπα. 

ΙV.Αναλύςεισ κειμϋνων 
Διαφορετικϊ ςχόματα εργαςιών, εργαςύεσ μαθητών, ημερολόγια και γραπτϋσ εκθϋςεισ, 
εργαςύεσ, υλικό ϋκθεςησ των παιδιών, δραςτηριότητεσ αυτοεκτύμηςησ. 

V. Δεξιότητεσ αναπαρϊςταςησ  
Μϋςα από οργανωμϋνη παρϊςταςη, ρόλοι, κουκλοθϋατρο και θϋατρο. Μπορούν να 
βιντεοςκοπηθούν «ςκηνϋσ» για μελλοντικό μελϋτη. Προςοχό οι δεξιότητεσ που 
εφαρμόζονται μϋςα  ςτην αύθουςα δε ςημαύνει απαραύτητα πωσ θα εφαρμοςτούν και 
ςτην πραγματικό ζωό (Δεξιότητεσ για παιδιϊ του δημοτικού, 2003).  
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

τη ςυνϋχεια ακολουθούν διϊφορεσ δραςτηριότητεσ για το χωριςμό των παιδιών ςε 
ομϊδεσ, για τη γνωριμύα μεταξύ των μελών μιασ ομϊδασ, για την ενεργοπούηςό τουσ και 
για την ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ και εμπιςτοςύνησ μεταξύ τουσ. Σισ ςυγκεκριμϋνεσ 
δραςτηριότητεσ -επειδό ϋχουν το χαρακτόρα παιχνιδιού- μπορούμε να τισ 
χρηςιμοποιόςουμε όχι μόνο ςτην εφαρμογό κϊποιου προγρϊμματοσ πρόληψησ ό 
αγωγόσ υγεύασ, αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια διδαςκαλύασ ϊλλων μαθημϊτων ό ακόμη και 
ςτο διϊλειμμα, ςε κϊποιο κενό των παιδιών, ςτισ εκδρομϋσ τουσ.  

ΦΨΡΙΜΟ Ε ΟΜΑΔΕ 

 ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΨΝΣΑ ΚΑΡΣΕ: Από πριν ετοιμϊζουμε ϋνα μικρό φύλλο χαρτύ (ό 
κϊρτεσ), πϊνω ςτο οπούο υπϊρχει εύτε το ςχϋδιο εύτε η λϋξη ενόσ ζώου, λουλουδιού, 
εργαλεύου, μουςικού οργϊνου κ.τ.λ. Τπϊρχουν δυο τρόποι να χρηςιμοποιηθούν οι 
κϊρτεσ: εύτε να δώςουμε μια κϊρτα ςε κϊθε μαθητό (εϊν θϋλουμε ςυγκεκριμϋνοι 
μαθητϋσ να εύναι μαζύ) εύτε οι  μαθητϋσ να επιλϋξουν μια ςτην τύχη. τη ςυνϋχεια ζητϊμε 
από τουσ μαθητϋσ να βρουν ποιοι ςυμμαθητϋσ τουσ ϋχουν ύδια κϊρτα με τη δικιϊ τουσ 
και να ςχηματύςουν τισ ομϊδεσ. Αν θϋλουμε να δημιουργόςουμε ζευγϊρια θα πρϋπει να 
ϋχουμε δυο κϊρτεσ με το ύδιο ςχϋδιο, αν θϋλουμε τριϊδεσ τρεισ κϊρτεσ με το ύδιο κ.ο.κ. 
Εναλλακτικϊ οι κϊρτεσ μπορούν να ϋχουν γρϊμματα, αριθμούσ, ςχόματα, χρώματα κ.ϊ. 
Για δυϊδεσ: χρηςιμοποιούμε κϊρτεσ με διϊςημα ζευγϊρια. 

 ΖΨΑ: Ετοιμϊζουμε κϊρτεσ με ςχϋδια ζώων και τισ μοιρϊζουμε ςτουσ μαθητϋσ και τουσ 
ζητϊμε να μην αναφϋρουν ςε κανϋναν το περιεχόμενό τουσ. Ϊπειτα τουσ καλούμε να 
ςταθούν ςε κύκλο, (εϊν θϋλουμε μπορούμε να τουσ ζητόςουμε να κλεύςουν τα μϊτια) 
και να μιμηθούν τη φωνό του ζώου που ϋχει η κϊρτα τουσ. Θα πρϋπει ο καθϋνασ να βρει 
όςουσ ϋχουν το ύδιο με εκεύνουσ ζώο ακούγοντασ τισ φωνϋσ των ςυμμαθητών τουσ. 

 ΠΑΖΛ: Παύρνουμε φωτογραφύεσ από περιοδικϊ ό πύνακεσ ό ζωγραφιϋσ και τισ 
φωτοτυπούμε, μια για κϊθε υποομϊδα που θϋλουμε να δημιουργόςουμε. Για να μη 
ςχύςουν κολλϊμε τισ φωτοτυπύεσ πϊνω ςε χαρτόνια. τη ςυνϋχεια κόβουμε την εικόνα 
ςε τόςα κομμϊτια όςα θϋλουμε να εύναι τα μϋλη κϊθε υποομϊδασ. Ανακατεύουμε τα 
κομμϊτια των φωτογραφιών και μοιρϊζουμε ϋνα ςε κϊθε μαθητό, χωρύσ να πούμε τι 
απεικονύζουν οι αρχικϋσ εικόνεσ. Οι μαθητϋσ πρϋπει να βρουν αυτούσ που ϋχουν τα 
υπόλοιπα κομμϊτια του παζλ προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η εικόνα τουσ. 

Ε ΕΙΡΑ: Σουσ ζητϊμε να μπουν ςε ςειρϊ ανϊλογα με το ύψοσ τουσ, το μόνα 
γϋννηςόσ τουσ, το πρώτο γρϊμμα του ονόματόσ τουσ και τουσ χωρύζουμε ςε δυϊδεσ, 
τριϊδεσ ό τετρϊδεσ. 

 ΣΡΑΓΟΤΔΨΝΣΑ: Μοιρϊζουμε κϊρτεσ με ονόματα γνωςτών τραγουδιών και ζητϊμε 
από τουσ μαθητϋσ (χωρύσ να δεύξουν ο ϋνασ ςτον ϊλλο τισ κϊρτεσ τουσ) να 
τραγουδόςουν  τουσ ςτύχουσ του τραγουδιού που τουσ ϋτυχε ό να μουρμουρύςουν τη 
μουςικό του όςο γύνεται πιο δυνατϊ καθώσ περπατούν ςτο χώρο. Χϊχνουν να βρουν 
όςουσ τραγουδούν το ύδιο με αυτούσ τραγούδι για να ςχηματύςουν την ομϊδα τουσ. 

 ΑΛΑΣΕ: Δύνουμε ςε κϊθε παιδύ ϋνα όνομα λαχανικού (ντομϊτα, αγγούρι, πιπεριϊ 
κ.ϊ.) ό φρούτου. Οι μαθητϋσ πρϋπει να φτιϊξουν ςαλϊτεσ ϋχοντασ μόνο μια φορϊ το 
κϊθε ςυςτατικό ςε κϊθε ςαλϊτα. Εναλλακτικϊ μπορούμε να μοιρϊςουμε κϊρτεσ με τισ 
εικόνεσ των αντύςτοιχων λαχανικών και φρούτων. 

ΓΝΨΡΙΜΙΑ 

 ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ: Καθιςμϋνοι ςε κύκλο με τη ςειρϊ λϋνε το 
όνομϊ τουσ και δυο πρϊγματα για τον εαυτό τουσ που θϋλουν να μοιραςτούν με τουσ 
υπόλοιπουσ. Παραλλαγό Ι: λϋνε το όνομϊ τουσ και ϋνα θετικό χαρακτηριςτικό για τον 
εαυτό τουσ που ξεκινϊ από το πρώτο γρϊμμα του ονόματόσ τουσ. Παραλλαγό ΙΙ: λϋνε το 
όνομϊ τουσ και κϊτι που τουσ αρϋςει. 
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 ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΕ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΗΦΟ: τϋκονται όλοι όρθιοι ςε κύκλο. Κϊποιοσ θα μπει 
ςτο κϋντρο του κύκλου και θα πει το όνομϊ του ςυνοδεύοντϊσ το με όποια κύνηςη ό 
όποιον όχο θϋλει. Οι υπόλοιποι προςϋχουν την κύνηςη ό και τον όχο που κϊνει και τον 
τρόπο που λϋει το όνομϊ του και προςπαθούν να το επαναλϊβουν. Ϊτςι, δύνεται η 
ευκαιρύα ςτο μαθητό που βρύςκεται ςτο κϋντρο να ακούςει το όνομϊ του και να 
παρατηρόςει το καθρϋφτιςμα του εαυτού του ςε αυτούσ. τη ςυνϋχεια ο μαθητόσ 
επιςτρϋφει ςτον κύκλο και προτεύνει ςε κϊποιον ϊλλο να μπει ςτο κϋντρο του κύκλου 
και να παρουςιαςτεύ. υνεχύζουμε ϋτςι μϋχρι να μπουν όλοι ςτον κύκλο. Καλό εύναι 
πρώτοσ να ξεκινόςει ο εκπαιδευτικόσ για να ενθαρρύνει ϋτςι τα παιδιϊ να εκτεθούν και 
να εκφραςτούν χρηςιμοποιώντασ το ςώμα τουσ.  

 ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΙΚΕ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ: Οι μαθητϋσ γρϊφουν μια ό δυο ερωτόςεισ που θα 
όθελαν να υποβϊλλουν ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. τη ςυνϋχεια ςηκώνονται όρθιοι κι 
αρχύζουν να περιφϋρονται ςτο χώρο μϋχρι να ςυναντόςουν κϊποιον και να του 
υποβϊλλουν την ερώτηςη και αντύςτοιχα να δεχθούν κι οι ύδιοι μια ερώτηςη (όποιοσ 
θϋλει μπορεύ να αρνηθεύ να απαντόςει). υνεχύζεται μϋχρι να μιλόςουν όλοι με όλουσ. Η 
ϊςκηςη μπορεύ να γύνει με τη ςυνοδεύα μουςικόσ. το τϋλοσ γύνεται ςυζότηςη ςχετικϊ 
με τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματα που βιώςαν και κατϊ πόςο υπόρξαν μοτύβα 
ερωτόςεων. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

 ΑΛΛΑΞΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕ: Οι μαθητϋσ κϊθονται ςε καρϋκλεσ τοποθετημϋνεσ ςε ϋνα 
κύκλο. Ϊνα μαθητόσ με δεμϋνα τα μϊτια ςτϋκεται ςτη μϋςη του κύκλου. Δύνουμε ςε 
όλουσ από ϋναν αριθμό. Με το ςύνθημα μασ ο μαθητόσ με τα δεμϋνα μϊτια φωνϊζει δυο 
αριθμούσ ςτην τύχη. Σα παιδιϊ που ϋχουν αυτούσ τουσ αριθμούσ προςπαθούν να 
αλλϊξουν θϋςεισ (δεν ϋχουν δικαύωμα να κϊτςουν ςτην ύδια θϋςη) όςο πιο αθόρυβα 
γύνεται, ενώ το παιδύ που εύναι όρθιο προςπαθεύ να πιϊςει κϊποιον πριν κϊτςει. Αν το 
καταφϋρει αλλϊζουν ρόλουσ και ςυνεχύζεται το παιχνύδι. 

 ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ: Οι μαθητϋσ κϊθονται ςε κύκλο και εςεύσ φωνϊζετε: «εϊν 
κϊποιοσ…,π.χ. παρακοιμόθηκε ςόμερα το πρωύ, ϋφαγε κουλούρι για πρωινό, φορϊει 
κόκκινη μπλούζα…να αλλϊξει θϋςη». Αυτού που ϋχουν αυτό το χαρακτηριςτικό εύναι 
υποχρεωμϋνοι να αλλϊξουν θϋςη. υνεχύςτε όςο χρειϊζεται μϋχρι να μετακινηθούν όλοι 
τουλϊχιςτον μια φορϊ. 

 ΣΟΠ: Όςη ώρα παύζει μουςικό ζητϊμε από τουσ μαθητϋσ να κινούνται μϋςα ςτο 
χώρο (τρϋχουν, περπατϊνε, πηδϊνε). Μόλισ ςταματόςουμε τη μουςικό πρϋπει να 
μεύνουν ακύνητα ςτη θϋςη και ςτη ςτϊςη που βρύςκονται. Μετϊ από μερικϊ 
δευτερόλεπτα ξαναρχύζουμε τη μουςικό και οι μαθητϋσ ςυνεχύζουν να κινούνται. 

 Ο ΦΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΠΕΛΟΤ: Οι μαθητϋσ κϊθονται ςε καρϋκλεσ που ςχηματύζουν η μια 
πύςω από την ϊλλη ϋνα κλειςτό κύκλο. Ϊνασ μαθητόσ ϋχει ςτο κεφϊλι του ϋνα καπϋλο 
και μόλισ αρχύςει η μουςικό το φορϊει ςτο κεφϊλι του μπροςτινού του κι εκεύνοσ με τη 
ςειρϊ του το φορϊ ςτο μπροςτινό κ.ο.κ. Όταν ςταματόςει η μουςικό αυτόσ που φορϊ το 
καπϋλο ό το κρατϊ ςτα χϋρια του πρϋπει να κϊνει κϊτι που του ζητϊμε, π.χ. να ςηκωθεύ 
και να κϊνει κουτςό ό να πει τρεισ λϋξεισ που αρχύζουν από «φ» κ.λ.π. Μπορούμε να 
γρϊψουμε κϊρτεσ με διϊφορεσ προςταγϋσ και να επιλϋγουν οι μαθητϋσ ςτην τύχη. Σο 
παιχνύδι ςυνεχύζει από εκεύ που ςταμϊτηςε. 

ΣΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ ΣΗ ΟΜΟΙΟΚΑΣΑΛΗΞΙΑ: Σα παιδιϊ χωρύζονται ςε δυο ομϊδεσ και 
κϊθονται η μια απϋναντι από την ϊλλη ςε δυο ςειρϋσ. την πρώτη ομϊδα τα παιδιϊ 
επινοούν μια φρϊςη ςτην οπούα η ϊλλη ομϊδα πρϋπει να απαντόςει με μια ϊλλη φρϊςη 
που θα ομοιοκαταληκτεύ. Π.χ. «χθεσ πόγα ςτο γιατρό» και «μου ϋκανε καλό».   

 ΑΓΓΙΓΜΑΣΑ-ΠΕΡΠΑΣΗΜΑΣΑ: Φρηςιμοποιεύται χορευτικό μουςικό. Ζητϊμε από 
τουσ μαθητϋσ να κινούνται ςτο χώρο ςτο ρυθμό τησ μουςικόσ. Α) Καθώσ χορεύουν τουσ 
ζητϊμε να αγγύζονται με το διπλανό τουσ ςε διϊφορα ςημεύα του ςώματόσ τουσ, όπωσ 
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γόνατο με γόνατο, πλϊτη με πλϊτη, παλϊμη με παλϊμη ό Β) να  περπατόςουν μϋςα ςτο 
νερό, ςτην ϊμμο που καύει, ςτον πϊγο (εναλλϊςςουμε αγγύγματα με περπατόματα) ό Γ) 
δύνουμε εντολϋσ «τρύα γόνατα», «πϋντε κεφϊλια», «δυο παλϊμεσ» κ.τ.λ., οπότε οι 
μαθητϋσ πρϋπει να βρουν τον ανϊλογο αριθμό ςυμμαθητών και να ενώςουν  τα γόνατα, 
τα κεφϊλια ό τισ παλϊμεσ τουσ.  

ΕΠΑΥΗ: Φωρύζουμε τα παιδιϊ ςε ζευγϊρια. Σο ϋνα ακουμπϊ το δεξύ του βραχύονα ςτο 
βραχύονα του ϊλλου κι αρχύζουν να κινούνται με την προώπόθεςη να μη χϊςουν την 
επαφό οι βραχύονϋσ τουσ. Αν θϋλουμε ςυνοδεύουμε την ϊςκηςη και με μουςικό. 

ΚΤΜΑΣΑ: Οι μαθητϋσ κϊθονται ςε καρϋκλεσ ςε κύκλο κι ϋνασ εύναι όρθιοσ ςτη μϋςη 
του κύκλου. Όταν φωνϊζουμε «δεξιϊ» αυτού που κϊθονται πρϋπει να μετακινηθούν μια 
θϋςη (ό δυο) δεξιϊ κι όταν λϋμε «αριςτερϊ», μια θϋςη (ό δυο) αριςτερϊ. κοπόσ αυτού 
που εύναι ςτη μϋςη του κύκλου να βρει μια ϊδεια θϋςη να κϊτςει. Όποιοσ μϋνει χωρύσ 
καρϋκλα μπαύνει ςτη μϋςη του κύκλου. την αρχό μπορούμε να μπούμε εμεύσ ςτη μϋςη 
του κύκλου. 

 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΣΑ: Αφόνουμε τα παιδιϊ να κυκλοφορούν ςτην αύθουςα 
περπατώντασ χαλαρϊ. Ϊπειτα από λύγο φωνϊζουμε μια λϋξη (π.χ. ειρόνη ό υγεύα ό 
χαρϊ) και όλοι (καθϋνασ μόνοσ) πρϋπει να παραςτόςουν (χωρύσ να μιλϊνε) ϋνα ϊγαλμα 
(να πϊρουν πόζεσ που να δεύχνουν τι ςημαύνει για αυτούσ η ςυγκεκριμϋνη λϋξη) που να 
απεικονύζει αυτό τη λϋξη. 

Η ΜΠΑΝΑΝΑ: Διαλϋγουμε μια μπανϊνα ό κϊποιο ϊλλο αντικεύμενο. Οι μαθητϋσ 
ςτϋκονται ςε κύκλο με τα χϋρια πύςω από την πλϊτη. Ϊνασ μαθητόσ ςτϋκεται ςτο 
κϋντρο του κύκλου. Εμεύσ περπατϊμε γύρω γύρω ϋξω από τον κύκλο και βϊζουμε 
κρυφϊ τη μπανϊνα ςτα χϋρια κϊποιου παιδιού. τη ςυνϋχεια, η μπανϊνα κϊνει ςτα 
κρυφϊ το γύρο του κύκλου πύςω από τισ πλϊτεσ των μαθητών. Σο παιδύ που βρύςκεται 
ςτο κϋντρο πρϋπει να μαντϋψει ποιοσ κρατϊει τη μπανϊνα. Αν μαντϋψει ςωςτϊ αυτόσ 
που κρατούςε τη μπανϊνα τώρα παύρνει τη θϋςη του ςτο κϋντρο του κύκλου και το 
παιχνύδι ξαναρχύζει από την αρχό.  

 ΠΑΓΨΜΑ: Σα μϋλη τησ ομϊδασ περπατούν ςτο χώρο και εύναι ελεύθερα να κϊνουν 
ό,τι θϋλουν. το ςύνθημα μασ «ςταματώ» ό «παγώνω» πρϋπει όλοι να μεύνουν ακύνητοι. 
το αμϋςωσ επόμενο ςύνθημα «περπατώ» επανϋρχονται ςτο αρχικό ςτϊδιο κύνηςησ. 
υνεχύζουμε για λύγα λεπτϊ αυτόν την εναλλαγό κύνηςησ και ακινηςύασ. το επόμενο 
ςτϊδιο αγγύζουμε κϊποια ϊτομα τησ ομϊδασ και όταν δώςουμε το ςύνθημα «ςταματώ» 
ό «παγώνω» παραμϋνουν παγωμϋνα ςτη θϋςη τουσ, ενώ οι υπόλοιποι ςυγκεντρώνονται 
ςε ϋνα ςημεύο του χώρου, κοιτούν τη διαμορφωμϋνη από τα παγωμϋνα ςώματα των 
ϊλλων εικόνα και ανακοινώνουν τισ ςκϋψεισ τουσ για το περιεχόμενο τησ εικόνασ που 
ϋχουν μπροςτϊ τουσ.  

 ΦΟΡΟ ΣΟ ΦΑΡΣΙ: Ϊχουμε κόψει ιςομεγϋθη κομμϊτια χαρτιού ό πανιού. Φωρύζουμε 
τα παιδιϊ ςε ζευγϊρια και τουσ ζητϊμε να διαλϋξουν από ϋνα κομμϊτι. Με το ϊκουςμα 
τησ μουςικόσ τα ζευγϊρια αρχύζουν να χορεύουν. Μόλισ ςταματόςει η μουςικό κϊθε 
ζευγϊρι πρϋπει να ςταθεύ πϊνω ςτο κομμϊτι χαρτιού ό πανιού χωρύσ κανϋνα μϋροσ του 
ςώματοσ να εύναι ϋξω από αυτό. Ξαναβϊζουμε μουςικό και τα ζευγϊρια ςυνεχύζουν το 
χορό. Μόλισ ςταματόςει η μουςικό διπλώνουν το κομμϊτι ςτη μϋςη και ςτϋκονται και οι 
δυο πϊνω του. υνεχύζουμε παρομούωσ και μετϊ από λύγο το χαρτύ ϋχει διπλωθεύ τόςεσ 
πολλϋσ φορϋσ που εύναι πολύ δύςκολο να ςταθούν δυο ϊνθρωποι πϊνω του. Και τότε 
ςταματϊμε.  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ & ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ 

 ΜΙΛΑΨ ΜΕ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΟΤ: Φωρύζουμε τουσ μαθητϋσ ςε δυϊδεσ. Κϊθε ζευγϊρι 
ςτϋκεται όρθιο ο ϋνασ μπροςτϊ κι ο ϊλλοσ πύςω. Οι μπροςτινού δϋνουν τα χϋρια τουσ 
πύςω και οι ϊλλοι περνϊνε τα χϋρια τουσ κϊτω από τισ μαςχϊλεσ του μπροςτινού. Σουσ 
ζητϊμε να δραματοποιόςουν κϊποιο θϋμα, ο ϋνασ μιλϊει κι ο ϊλλοσ κουνϊει τα χϋρια 
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του. υμπεριφϋρονται, δηλαδό ςαν ϋνα ϊτομο. το τϋλοσ, ςυζητϊμε πώσ ϋνιωςαν, τύ 
τουσ ϊρεςε και τύ δεν τουσ ϊρεςε. 

 Α ΞΑΝΑΥΣΙΑΞΟΤΜΕ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ: Φωρύζουμε τουσ μαθητϋσ ςε δυο ομϊδεσ και η 
μια βγαύνει από την τϊξη. τη ςυνϋχεια  χωρύζουμε ϋνα τραγούδι (ό μια παροιμύα) ςε 
τόςα κομμϊτια (λϋξεισ ό φρϊςεισ) όςα εύναι τα παιδιϊ τησ υποομϊδασ που βρύςκεται 
μϋςα την τϊξη. Κϊθε παύκτησ παύρνει αντύςτοιχα ϋνα μϋροσ και το τραγουδϊ ςυνεχώσ 
περπατώντασ μϋςα ςτο χώρο. Η υποομϊδα που μϋχρι τώρα όταν ϋξω μπαύνει μϋςα ςτην 
τϊξη και προςπαθεύ να ανακαλύψει για ποιο τραγούδι πρόκειται. Αφού το βρει θα 
πρϋπει να βϊλει τα παιδιϊ ςτη ςωςτό ςειρϊ, ώςτε να ακουςτεύ το τραγούδι 
ολοκληρωμϋνα. το τϋλοσ γύνεται επαλόθευςη.  

 ΚΑΘΡΕΥΣΕ: Φωρύζουμε τουσ μαθητϋσ ςε ζευγϊρια και ο ϋνασ παριςτϊνει τον 
καθρϋφτη κι ο ϊλλοσ αυτόν  που καθρεφτύζεται. Αυτόσ που καθρεφτύζεται κϊνει 
διϊφορεσ κινόςεισ κι ο καθρϋφτησ μιμεύται ότι βλϋπει. Μετϊ από λύγο αλλϊζουν ρόλουσ. 
Μπορεύ να ςυνδυαςτεύ και με την παραγωγό όχων, να ζητόςουμε δηλαδό από τουσ 
καθρεφτιζόμενουσ να παρϊγουν όχουσ με το ςτόμα τουσ, τουσ οπούουσ θα μιμούνται οι 
καθρϋφτεσ, αλλϊ χωρύσ όχο. Αν θϋλουμε μπορούμε να ςυνοδεύςουμε την ϊςκηςη και με 
μουςικό.  

ΚΟΜΠΟΙ: Οι μαθητϋσ πιϊνονται χϋρι με χϋρι και ςχηματύζουν κύκλουσ των 8 ατόμων 
(αν εύναι μικρό η ομϊδα μπορούν να ςχηματύςουν ϋναν κύκλο). Αφόνουν τα χϋρια τουσ 
και κϊνουν ϋνα βόμα πύςω. ταυρώνουν τα χϋρια τουσ μπροςτϊ (το ϋνα πϊνω από το 
ϊλλο) και κλεύνουν τα μϊτια τουσ. Με κλειςτϊ τα μϊτια προςπαθούν να πιϊςουν ςτην 
τύχη τα χϋρια ϊλλων παιδιών. Καθϋνασ πρϋπει να πιϊνει κϊποιον και με τα δυο του 
χϋρια. Ϊτςι δημιουργεύται ϋνασ ανθρώπινοσ κόμποσ, τον οπούο προςπαθούν να λύςουν 
χωρύσ όμωσ να αφόςουν τα χϋρια τουσ. Ακολουθεύ ςυζότηςη ςε κύκλο: Επιτεύχθηκε ο 
ςτόχοσ; Πώσ νιώςατε; Σι ςασ δυςκόλεψε; Σι ςασ ϊρεςε; Σι βοόθηςε;  

 ΟΡΘΙΟΙ: Φωρύζουμε τα παιδιϊ ςε ζευγϊρια. Κϊθονται πλϊτη με πλϊτη ςτο πϊτωμα, με 
λυγιςμϋνα γόνατα και τουσ αγκώνεσ τουσ να ακουμπϊνε. Σουσ εξηγούμε ότι πρϋπει να 
προςπαθόςουν να ςηκωθούν όρθιοι μαζύ, χωρύσ αφόςουν τουσ αγκώνεσ τουσ και χωρύσ 
να μιλϊνε μεταξύ τουσ. Ακολουθεύ ςυζότηςη με τουσ εντυπώςεισ των παιδιών.  
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