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Θέμα: Στρατηγική Σκέψη
Δραστηριότητα | Επιχειρηματικό μοντέλο Canvas

Βήματα Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 
Υλικά / Πόροι

Απαιτούμενος 
Χρόνος

Βήμα 1

(Τοποθέτηση καρεκλών σε 
ημικύκλιο)

Οι συντονιστές των 
δραστηριοτήτων θα:

- Παίξουν ένα σύντομο βίντεο 
από την ταινία «Αλίκη στη 
Χώρα των Θαυμάτων”.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam (με 
ενεργοποιημένο ήχο)

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων)

10 λεπτά

Βήμα 2

2 εξειδικευμένοι ομιλητές θα:

- Κάνουν μια γρήγορη 
ανασκόπηση σχετικά με τη 
σημασία του καθορισμού 
μιας τελικής πρόθεσης 
ή στόχου: γιατί ΠΡΕΠΕΙ 
να ξέρουμε τι θέλει να 
καταφέρει κάποιος ως 
επιχειρηματίας.

- Κάνουν μια σύντομη 
εισαγωγή στο 
Επιχειρηματικό μοντέλο 
Canvas και τη σχέση του με 
την επιχειρηματικότητα.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων)

5 λεπτά

Βήμα 3

Οι ομιλητές θα:

- Αναγνωρίσουν και 
εξηγήσουν κάθε ένα από τα 
9 τμήματα που συνθέτουν 
το μοντέλο του Canvas.

- Δώσουν μερικά 
παραδείγματα ερωτήσεων 
που θα μπορούσαν να 
απαντηθούν σε κάθε 
κατηγορία.

- Ζητήσουν από τους 
συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν άλλες 
ερωτήσεις ή κάποια άλλη 
περιγραφή που μπορεί 
να ταιριάζει στη κάθε 
κατηγορία.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων)

10 λεπτά
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Βήμα 4

Οι βοηθοί της δραστηριότητας θα:

- Διανείμουν χαρτόνια και 
μαρκαδόρους μεταξύ των 
συμμετεχόντων: 1 χαρτόνι + 
2 μαρκαδόρους ανά άτομο.

Οι ομιλητές θα: 

- Εξηγούν στους 
συμμετέχοντες πώς θα 
εργαστούν ξεχωριστά για 
τη δημιουργία του δικού 
τους μοντέλου Canvas βάσει 
των προσωπικών τους 
επιχειρηματικών ιδεών.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Τραπέζια (1 τραπέζι 
ανά 4 άτομα)

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

Χαρτόνια (1 χαρτόνι 
ανά άτομο)

Μαρκαδόρους (1-2 
δείκτες ανά άτομο)

5 λεπτά

Βήμα 5

Οι συντονιστές δραστηριοτήτων 
/ ειδικοί θα παρακολουθούν και 
θα παρέχουν υποστήριξη στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 
του χρόνου που πρέπει να 
αναπτύξουν το μοντέλο Canvas.

* Η εικόνα της δομής του μοντέλου 
Canvas θα εμφανίζεται στην οθόνη 
καθ’ όλη τη δραστηριότητα για να 
καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Τραπέζια (1 τραπέζι 
ανά 4 άτομα)

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

Χαρτόνια (1 χαρτόνι 
ανά άτομο)

Μαρκαδόρους (1-2 
δείκτες ανά άτομο)

45 λεπτά

Βήμα 6

(Τοποθέτηση καρεκλών σε κύκλο)

Οι συντονιστές θα:

- Συγκεντρώσουν όλους 
τους συμμετέχοντες για να 
καθίσουν σε έναν κύκλο με 
τα χαρτόνια τους.

- Εξηγήσουν τη 
δραστηριότητα> 
Αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού μοντέλου 
Canvas.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

Χαρτόνια (1 χαρτόνι 
ανά άτομο)

Μαρκαδόρους (1-2 
δείκτες ανά άτομο)

5 λεπτά
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Βήμα 7

Οι συντονιστές θα:

- Δώσουν με τη σειρά τη 
δυνατότητα σε κάθε άτομο 
να δείξει στο υπόλοιπο 
γκρουπ το προσωπικό 
του μοντέλο Canvas και 
να εξηγήσει τη διαδικασία 
σκέψης του ενώ όλοι οι 
άλλοι ακούνε.

- - Μετά από κάθε εξή-
γηση, οι συντονιστές 
της δραστηριότητας 
θα καθοδηγήσουν την 
ομάδα στο να προσφέρει 
εποικοδομητικά σχόλια για 
κάθε μοντέλο Canvas. Με τη 
σειρά (ένας προς έναν), οι 
συμμετέχοντες θα πουν τη 
γνώμη τους με αντικειμενικό 
αλλά ευγενικό τρόπο για το 
μοντέλο Canvas των άλλων 
συμμετεχόντων.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

Χαρτόνια (1 χαρτόνι 
ανά άτομο)

Μαρκαδόρους (1-2 
δείκτες ανά άτομο)

30 λεπτά

Βήμα 8

Οι συντονιστές των 
δραστηριοτήτων θα:

- Εμφανίσουν τις διαφάνειες 
αξιολόγησης σε βίντεο 
για να καθοδηγήσουν τη 
διαδικασία.

- Βοηθήσουν τους 
συμμετέχοντες να 
βαθμολογήσουν την 
απόδοση του δικού τους 
επιχειρηματικού μοντέλου 
σε κλίμακα από 1 έως 10 
(1 είναι η χαμηλότερη 
βαθμολογία και 10 είναι η 
υψηλότερη) και σύμφωνα 
με τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

Χαρτόνια (1 χαρτόνι 
ανά άτομο)

Μαρκαδόρους (1-2 
δείκτες ανά άτομο)

10 λεπτά
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Θέμα: Βασικός Σχεδιασμός
Δραστηριότητα | Δωρεάν εργαλείο σχεδίασης Canva

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 

Υλικά / Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

(Τοποθέτηση καρεκλών σε ημικύκλιο)

2 εξειδικευμένοι ομιλητές θα κάνουν μια 
σύντομη εισαγωγή στις βασικές αρχές 
σχεδιασμού

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο In-
ternet

Καρέκλες 
(1 για κάθε 

συμμετέχων)

20 λεπτά

Βήμα 2

Ένας ομιλητής από τον οργανισμό 
υποδοχής θα πραγματοποιήσει μια 
παρουσίαση σχετικά με το εργαλείο 
σχεδίασης Canva:

- Θα εισάγει εν συντομία τους 
συνοδούς στη μεθοδολογία

- Θα εξηγήσει πώς λειτουργεί το 
εργαλείο και τα βασικά κόλπα 
για να κατανοήσουν οι ακροατές 
πώς να χρησιμοποιούν το 
διαδικτυακό εργαλείο.

- Θα περιγράψει τις «20 αρχές 
σχεδιασμού ιστοσελίδων που 
πρέπει να ακολουθηθούν» στον 
ιστότοπο της Canva.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο In-
ternet

Καρέκλες 
(1 για κάθε 

συμμετέχων)

20 λεπτά

Βήμα 3 Οι ομιλητές θα καθοδηγήσουν τους 
συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο 
λήψης της εφαρμογής στις κινητές τους 
συσκευές.

Κινητή συσκευή 
(1 ανά άτομο): 

φορητός υπολο-
γιστής, ταμπλέτα, 
κινητό τηλέφω-

νο.

5 λεπτά

Βήμα 4
Οι ειδικοί του Canva θα ζητήσουν από 
τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 
ξεχωριστά ένα δείγμα σχεδιασμού 
για τη δημιουργική τους επιχείρηση 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Κινητή συσκευή 
(1 ανά άτομο): 

φορητός υπολο-
γιστής, ταμπλέτα, 
κινητό τηλέφω-

νο.

15 λεπτά
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Βήμα 5

Οι συντονιστές δραστηριοτήτων θα 
συγκεντρώσουν ξανά όλους τους 
εκπαιδευόμενους γύρω από έναν κύκλο 
και θα δώσουν με τη σειρά το λόγο σε 
κάθε συμμετέχοντα για να μοιραστεί 
τα αποτελέσματα της προηγούμενης 
δραστηριότητας.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο In-
ternet

Καρέκλες 
(1 για κάθε 

συμμετέχων)

Κινητή συσκευή

10 λεπτά

Βήμα 6

Οι εκπαιδευτές θα καθοδηγήσουν 
την ομάδα για να αξιολογήσουν 
τα αποτελέσματα και να δώσουν 
εποικοδομητικά σχόλια, με βάση τις 
ακόλουθες ερωτήσεις:

- Ο σχεδιασμός εκπληρώνει το 
σκοπό του;

- Είναι κατανοητό το μήνυμα;
- Είναι αισθητικά ευχάριστο;
- Είναι το στυλ κατάλληλο για το 

κοινό σας;
- Είναι το σχέδιο πρωτότυπο;

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο In-
ternet

Καρέκλες 
(1 για κάθε 

συμμετέχων)

Κινητή συσκευή

10 λεπτά

Βήμα 7

Οι εξειδικευμένοι ομιλητές θα 
μοιράσουν μερικά δωρεάν και επί 
πληρωμή ψηφιακά εργαλεία που 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
επέκταση των πληροφοριών μετά τη 
συνεδρία, αν υπάρχει ενδιαφέρον (Be-
hance, Adobe Kuler, Pinterest, Domestika 
κτλ)

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο In-
ternet

Καρέκλες 
(1 για κάθε 

συμμετέχων)

3 λεπτά
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Θέμα: Επίλυση Προβλημάτων
Δραστηριότητα |  Μεθοδολογία Scrum

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 

Υλικά / Πόροι

Βήμα 1

Οι συντονιστές των δραστηριοτήτων 
θα αναπτύξουν μια ενεργητική άσκηση 
- μπορεί να είναι προσωπική τους 
επιλογή - για να δείξουν ότι το Scrum 
είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει 
το σώμα και την ενέργεια, όχι μόνο το 
μυαλό.

Μεγάλος χώρος 
για ελεύθερη 
μετακίνηση

10 λεπτά

Βήμα 2
(Τοποθέτηση καρεκλών σε ημικύκλιο)

Οι ειδικοί θα συγκεντρώσουν όλους 
μπροστά από την οθόνη.

Καρέκλες (1 για 
κάθε συμμετέχων) 5 λεπτά

Βήμα 3
Οι συντονιστές των δραστηριοτήτων 
θα προσφέρουν μια γρήγορη εισαγωγή 
στο Scrum, συμπεριλαμβανομένων του 
πλαισίου και των κύριων συστατικών, 
της ορολογίας κλπ.

Φορητός 
υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο 
για προβολή 

παρουσιάσεων

Σύνδεση στο Inter-
net

Καρέκλες (1 για 
κάθε συμμετέχων) 

25 λεπτά
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Βήμα 4

Οι συνοδοί της δραστηριότητας θα:

- Σημειώσουν μια επιφάνεια 5μ x 
5μ στο πάτωμα

- Τοποθετήσουν όλα τα στοιχεία 
στην περιοχή όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

Οι συντονιστές δραστηριοτήτων θα:

- Δώσουν οδηγίες για την 
άσκηση.

- Δώσουν ρόλους σε όλους 
τους συμμετέχοντες σε 
κάθε ομάδα (1 ρομπότ, 1-2 
υπεύθυνοι επικοινωνίας και 2 
παρατηρητές).

Μικρός κουβάς 
γεμάτος μπάλες 

πινγκ πονγκ (1 για 
όλους)

Μαντήλι για 
το δέσιμο των 
ματιών (1 ανά 

ομάδα)

Σχοινί 20 μέτρων 
ή κολλητική ταινία 

(1 για όλους)

Ελβετική μπάλα (1 
για όλους)

Μεγάλος χώρος

8 λεπτά

Βήμα 5

Οι συντονιστές δραστηριοτήτων θα:

- Δώσουν οδηγίες για την 
άσκηση: πώς λειτουργεί, ρόλοι, 
κανόνες και κυρώσεις.

- Εξηγήσουν τους ρόλους σε 
όλους τους συμμετέχοντες 
σε κάθε ομάδα και θα τους 
ζητήσουν να αποφασίσουν 
ποιος αναλαμβάνει τον 
κάθε ρόλο (1 ρομπότ, 1-2 
υπεύθυνοι επικοινωνίας και 2 
παρατηρητές).

- Τοποθετήσουν όλες τις ομάδες 
δίπλα στο κουτί διαστάσεων 5μ 
x 5μ.

Οι συνοδοί της δραστηριότητας θα:

- (1)Δέσουν τα μάτια των ρομπότ 
και θα ζητήσουν από όλους να 
λάβουν θέση.

- (2)Τοποθετήσουν όλα τα 
στοιχεία εντός της περιοχής 
σύμφωνα με τις οδηγίες: 
«τοποθετήστε σε τυχαία θέση 
τον κουβά μακριά από τα 
ρομπότ».

- Κρατήσουν την ελβετική 
μπάλα έξω από το κουτί στην 
παρούσα φάση.

Μικρός κουβάς 
γεμάτος μπάλες 

πινγκ πονγκ (1 για 
όλους)

Μαντήλι για 
το δέσιμο των 
ματιών (1 ανά 

ομάδα)

Σχοινί 20 μέτρων 
ή κολλητική ταινία 

(1 για όλους)

Ελβετική μπάλα (1 
για όλους)

Μεγάλος χώρος

35-45 λεπτά
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Βήμα 6

Οι ειδικοί του Scrum θα κάνουν 
σινιάλο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Μόλις ξεκινήσει η άσκηση, οι συνοδοί 
δραστηριότητας θα τοποθετήσουν 
τυχαία την ελβετική μπάλα στη μέση 
του κουτιού.

* Προαιρετικά: για να γίνει η εργασία 
πιο δύσκολη, στα μισά της δράσης 
μπορούν επίσης να αλλάξουν τη θέση 
του κουβά, προτείνοντας έναν αλλαγ-
μένο στόχο από τον τελικό πελάτη.

Ελβετική μπάλα (1 
για όλους) Δεν 

εφαρμόζεται

Επεξήγηση

Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι 
οι ομάδες να ανταγωνίζονται για να 
είναι οι πρώτες που θα ανακτήσουν 
τα εξαιρετικά επικίνδυνα πυρηνικά 
απόβλητα (κουβά με μπάλες Ping-
Pong) και να επαναφέρουν την 
εργασία σε ασφαλές σημείο - στη 
γραμμή εκκίνησης.

Η ομάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη 
μέθοδο Scrum για να ολοκληρώσει την 
εργασία.

Για αυτήν την άσκηση, υπάρχουν τρεις 
ρόλοι σε κάθε ομάδα:

Παρατηρητές (Π). Στέκονται στο ένα 
άκρο της περιοχής μακριά από το 
κουτί, αλλά μπορούν να δουν κα-
θαρά το κουτί και τα ρομπότ. Θα 
αντιμετωπίσουν τους Υπεύθυνους 
Επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται να μι-
λούν. Οι παρατηρητές εκπροσωπούν 
τους Ιδιοκτήτες Προϊόντων Scrum.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας (ΥΕ). Οι 
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας στέκονται 
δίπλα στη γραμμή εκκίνησης αλλά 
απέχουν από το κουτί. Αντιμετωπίζουν 
τους παρατηρητές, αλλά δεν 
μπορούν να δουν τα Ρομπότ. Δίνουν 
προφορικές εντολές στα Ρομπότ που 
βρίσκονται πίσω τους. Οι Υπεύθυνοι 
Επικοινωνίας εκπροσωπούν τους 
Scrum Masters.

Ρομπότ (Ρ). Τα Ρομπότ βρίσκονται 
στο κουτί και πρέπει να παραμένουν 
στο κουτί ανά πάσα στιγμή. Στέκονται 
στη γραμμή εκκίνησης με την πλάτη 
τους στους Υπεύθυνους Επικοινωνίας. 
Έχουν δεμένα τα μάτια και δεν 
βλέπουν τίποτα. Μόνο τα Ρομπότ 
μπορούν να κινηθούν. Τα άλλα μέλη 
πρέπει να μείνουν εκεί που βρίσκονται. 
Τα Ρομπότ αντιπροσωπεύουν τους 

Δεν εφαρμόζεται Δεν 
εφαρμόζεται
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Βήμα 7
Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, οι συντο-
νιστές θα δηλώσουν το νικητή και θα 
καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες να 
καθίσουν ξανά σε κύκλο.

Καρέκλες (1 για 
κάθε συμμετέχων) 3 λεπτά

Βήμα 8

Οι ειδικοί θα καθοδηγήσουν μια 
ομαδική συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη του παιχνιδιού ρωτώντας 
τους συμμετέχοντες:

- Πώς νιώσατε ως Παρατηρητές, 
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ή  
Ρομπότ;

- Η ομάδα σας πέτυχε;
- Τι πρέπει να σκεφτείτε για 

την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου δομημένου scrum 
κατά τη διάρκεια αυτής της 
άσκησης;

- Ποιο μέρος ήταν το πιο 
δύσκολο ή μπορούσατε 
γρήγορα να πετύχετε;

- Τι πήγε στραβά?
- Τι θα κάνατε διαφορετικά 

αν είχατε την ευκαιρία να 
περάσετε ξανά από αυτήν την 
άσκηση;

- Τι νομίζετε ότι έκανε την 
νικήτρια ομάδα να πετύχει;

- Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε 
τη μεθοδολογία Scrum στα 
σχέδιά σας στην εργασία;

Καρέκλες (1 για 
κάθε συμμετέχων) 20 λεπτά
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Θέμα: Οργανωτική Νοοτροπία
Δραστηριότητα | Trello
 

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα Υλικά 

/ Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

(Τοποθέτηση καρεκλών σε 
ημικύκλιο)

1 εξειδικευμένος ομιλητής 
θα προσφέρει μια σύντομη 
εισαγωγή για το ψηφιακό 
εργαλείο Trello εστιάζοντας 
στη δημιουργία και διαχείριση 
πινάκων, λιστών και καρτών.

Φορητός υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

20 λεπτά

Βήμα 2

Ο συντονιστής της 
δραστηριότητας θα 
δημιουργήσει ένα πρακτικό 
παράδειγμα διαχείρισης έργου: 
μια μελέτη περίπτωσης γάμου 
(προαιρετικά: ο συντονιστής 
μπορεί να αποφασίσει 
αν θέλει να ακολουθήσει 
μια συγκεκριμένη μελέτη 
περίπτωσης ή αν θέλει η 
δραστηριότητα να είναι μια 
άσκηση με ελεύθερο στυλ). 
Αυτό θα χρησιμεύσει για να 
εφαρμόσει τις αρχές και τα 
κύρια χαρακτηριστικά του Trello 
που εξηγήθηκαν προηγουμένως.

Case study source

Φορητός υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

10 λεπτά

Βήμα 3
Στην οθόνη, οι συντονιστές θα 
μεταβούν στον ιστότοπο του 
Trello και θα δημιουργήσουν 
ένα νέο πίνακα για να 
δημιουργήσουν μια παρουσίαση 
μαζί με τους βοηθούς.

Φορητός υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

5 λεπτά

https://ecampusontario.pressbooks.pub/projectmanagement/chapter/chapter-11-resource-planning-project-management/
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Βήμα 4

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, 
ως ομάδα, να βοηθήσουν τους 
συντονιστές να εισάγουν όλες 
τις πληροφορίες από τη μελέτη 
περίπτωσης (ή το θέμα της 
επιλογής τους) στην εφαρμογή 
και να τις οργανώσουν με 
όποιον τρόπο πιστεύουν ότι 
είναι πιο κατάλληλος για να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Στην πορεία, η ομάδα θα 
συζητήσει διαφορετικές 
εναλλακτικές λύσεις για 
τη χρήση των διάφορων 
χαρακτηριστικών  του Trello, 
προκειμένου ο χρήστης να επι-
τύχει τους στόχους του, να απο-
κτήσει καλύτερα αποτελέσματα 
ή να είναι πιο αποτελεσματικός 
στη διαδικασία.

Φορητός υπολογιστής

Video beam 

Εργαλείο για προβολή 
παρουσιάσεων

Σύνδεση στο Internet

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 

30-40 λεπτά

Βήμα 5

Οι συντονιστές θα 
παρακινήσουν τους 
συμμετέχοντες να 
συμμετάσχουν σε έναν τελικό 
προβληματισμό σχετικά με 
τις δραστηριότητες που 
εκτελούνται και το πώς να 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή 
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 
διαχείρισης των έργων τους.

Καρέκλες (1 για κάθε 
συμμετέχων) 10 λεπτά
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Θέμα: Συναισθηματική Νοημοσύνη
Δραστηριότητα |  Παιχνίδι StoryCatcher 

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα Υλικά / 

Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Ένας ομιλητής από τον 
οργανισμό υποδοχής θα 
πραγματοποιήσει μια 
παρουσίαση στο PowerPoint 
σχετικά με το StoryCatcher για 
να παρουσιάσει σύντομα στους 
συμμετέχοντες τη μεθοδολογία 
και να εξηγήσει πώς λειτουργεί 
το παιχνίδι.

Φορητός υπολογιστής

Video beam 

Σύνδεση στο Internet
5 λεπτά

Βήμα 2

Ο συντονιστής δραστηριοτήτων 
θα:

• Δημιουργήσει ομάδες 4 ή 
5 ατόμων από διαφορετικό 
υπόβαθρο.

• Ορίσει έναν ηγέτη για κάθε 
ομάδα για να καθοδηγήσει το 
παιχνίδι.

• Αντιστοιχίσει ένα τραπέζι για 
κάθε ομάδα και θα βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες να καθίσουν 
μαζί.

1 τραπέζι ανά ομάδα

4 ή 5 καρέκλες ανά 
τραπέζι

8 λεπτά

Βήμα 3

Οι αρχηγοί των ομάδων θα 
οργανώσουν τις ομάδες τους και 
θα τοποθετήσουν το παιχνίδι 
στο τραπέζι, απλώνοντας 
όλα τα αντικείμενά του, όπως 
υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης: απλώστε το 
πανί και τοποθετήστε τις κάρτες 
ώστε να κοιτούν προς τα πάνω, 
στο τραπέζι.

StoryCatcher 

κιτ παιχνιδιού 
10 λεπτά
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Βήμα 4

Σε κάθε ομάδα, ο αρχηγός της 
ομάδας θα:

• Ζητήσει από όλους 
να επιλέξουν ένα μικρό 
προσωπικό αντικείμενο που θα 
χρησιμοποιηθεί ως το διακριτικό 
τους κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού.

• Μοιραστεί με την ομάδα 
το λόγο που επέλεξαν το 
αντικείμενο X ως διακριτικό 
τους και θα πει μια σύντομη 
ιστορία γι ‹αυτό (δηλαδή πώς 
το αποκτήσατε, το νόημά του, 
πώς σας κάνει να αισθάνεστε το 
γεγονός ότι το έχετε κλπ.)

• Ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες να πουν στην 
ομάδα κάτι σύντομο για το 
προσωπικό αντικείμενο που 
έχουν επιλέξει και το λόγο που 
το επέλεξαν ως διακριτικό τους.

StoryCatcher 

κιτ παιχνιδιού 

1 Προσωπικό 
αντικείμενο ανά άτομο 

5 λεπτά

Βήμα 5

Σε κάθε ομάδα, ο αρχηγός της 
ομάδας θα:

• Δείξει στους συμμετέχοντες 
πώς να τοποθετήσουν τα 
κουπόνια τους σε ένα από τα 
θέματα της ζωής, στο ύφασμα 
και θα τους παροτρύνει να 
κάνουν το ίδιο.

• Ρυθμίσει τη σειρά για κάθε 
άτομο ώστε να ρίξει τα ζάρια 
και να μετακινήσει το κουπόνι 
του κατά μήκος του πίνακα, σε 
ένα νέο θέμα (με δεξιόστροφη 
κατεύθυνση).

• Εξηγήσει στην ομάδα ότι 
θα έχουν ένα λεπτό για να 
αποφασίσουν αν θα μιλήσουν 
για το θέμα στο οποίο 
προσγειώθηκαν μετά το 
ρίξιμο των ζαριών ή για να 
επιστρέψουν σε αυτό που είχαν 
αρχικά επιλέξει.

StoryCatcher 

κιτ παιχνιδιού
10 λεπτά
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Βήμα 6

Σε κάθε ομάδα, ο αρχηγός της 
ομάδας θα:

• Οδηγήσει τους συμμετέχοντες 
να διαλέξουν ελεύθερα τρεις 
διαφορετικές κάρτες από το 
κατάστρωμα.

• Εξηγήσει πώς αυτά θα 
χρησιμεύσουν ως έμπνευση και 
υποστήριξη για την αφήγηση 
της ιστορίας που θέλουν 
να μοιραστούν, καθώς θα 
αναδημιουργήσουν την αρχή, τη 
μέση και το τέλος της ιστορίας.

StoryCatcher 

κιτ παιχνιδιού
3 λεπτά

Βήμα 7

Ο αρχηγός θα ξεκινήσει το 
παιχνίδι διαβάζοντας δυνατά 
μία από τις ιστορίες ή τα 
ποιήματα από το φυλλάδιο και 
λέγοντας στους συμμετέχοντες 
γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη 
ιστορία (* προαιρετικά: οι 
ηγέτες μπορούν να μοιραστούν 
μια προσωπική ιστορία αν το 
επιθυμούν).

StoryCatcher κιτ 
παιχνιδιού 5 λεπτά

Βήμα 8

Ο αρχηγός θα ενθαρρύνει 
τα μέλη της ομάδας να 
αποφασίσουν εθελοντικά ποιος 
πηγαίνει πρώτος, δεύτερος και 
ούτω καθεξής, για να πει την 
ιστορία του.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα 
μοιραστούν διαδοχικά τη δική 
τους ιστορία, εστιάζοντας 
στο θέμα που είναι σχετικό 
με το διακριτικό τους και 
θα χρησιμοποιήσουν τις 3 
επιλεγμένες κάρτες για να 
εξερευνήσουν περαιτέρω την 
ιστορία που μοιράζονται.

StoryCatcher κιτ 
παιχνιδιού

40 - 50 λεπτά

(10 λεπτά ανά 
άτομο)

Κατά τη 
διάρκεια της 

δραστηριότητας

Ο αρχηγός της ομάδας θα είναι 
υπεύθυνος για τη διατήρηση της 
δραστηριότητας υπό έλεγχο, 
διασφαλίζοντας ένα ασφαλές, μη 
επικριτικό περιβάλλον όπου όλοι 
μπορούν να εκφραστούν. Θα 
διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες 
θα είναι ήσυχοι και θα ακούνε 
όταν κάποιος μιλά.

Σημείωση: Μπορεί να είναι 
μια πολύ συναισθηματική 
δραστηριότητα, οπότε αν 
κάποιος δεν θέλει να πει 
την ιστορία του, δεν είναι 
αναγκασμένος να το κάνει.

Θα μπορούσε να είναι 
βολικό: χαρτομάντηλα 

προσώπου

Ένα μπουκάλι νερό και 4 
ή 5 ποτήρια

Δεν εφαρμόζεται 
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Θέμα: Επικοινωνία και Δικτύωση 
Δραστηριότητα |  Επικοινωνία Ιδεών 

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα Υλικά 

/ Πόροι

Βήμα 1

Ο χώρος της συνάντησης

Καθώς μετακινούμαστε 
στο χώρο, η προσέγγι-
ση του άλλου προέρχεται 
από διαφορετικές λεκτικές 
και μη λεκτικές αισθήσεις: 
πρώτα απλώς με τα μάτια, 
μετά με ένα μικρό δείγμα 
χαιρετισμού και τελικά με 
μια επικοινωνιακή επαφή.

Μουσική, μεγάλος 
χώρος 40 λεπτά

Βήμα 2

Δραματοποιημένο Ποίημα

1. Δημιουργήστε ένα ποίημα 
με προσωπικές πληροφορί-
ες, ακολουθώντας αυτές τις 
προτάσεις:

• Είμαι…

• Πιστεύω…

• Φοβάμαι…

• Κλαίω…

• Πιστεύω…

2. Συσχετίστε μια χειρονομία 
για κάθε πρόταση

3. Μοιραστείτε το ποίημά 
σας (με χειρονομίες) σε μι-
κρές ομάδες των 4 ατόμων

4. Κάντε μια ομαδική παρά-
σταση με τα ποιήματα

5. Απολογισμός με τη μεγάλη 
ομάδα

Χαρτιά, στυλό, 
μουσική, μεγάλος 

χώρος
60 -90 λεπτά
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Βήμα 3

Προβολέας (ακρόαση)

Παρατηρήστε και αφεθείτε 
να σας παρατηρήσουν από 
μια ειδική οπτική γωνία 
θέασης, μέσω μιας ειδικής 
βιντεοκάμερας. Μείνετε σε 
κύκλο, ο ένας μετά τον άλλον 
πηγαίνετε στο κέντρο και 
αφήστε τους υπόλοιπους 
να παρατηρήσουν ελεύθερα 
το άτομο στο κέντρο με μια 
ειδική χειροποίητη κάμερα. 
Στο τέλος κάντε έναν 
απολογισμό της άσκησης.

Μουσική, μεγάλος 
χώρος 30-40 λεπτά

Βήμα 4

Οι καρέκλες της αφήγησης

(Ακρόαση, Εμπιστοσύνη και 
Επικοινωνία): 

Σε ζευγάρια πείτε μια 
«αληθινή» ιστορία, 
καθισμένοι ο ένας μπροστά 
στον άλλον:

Οι κανόνες είναι: κάποιος 
θα μιλήσει λέγοντας την 
ιστορία του, ο άλλος απλώς 
ακούει την ιστορία, χωρίς 
να μιλήσει, χωρίς να πει 
καμία λέξη, χωρίς να πει ναι 
ή όχι, χωρίς να μετακινήσει 
το κεφάλι ή άλλα μέρη του 
σώματος, απλά μένοντας σε 
μια ξεχωριστή επαφή με τα 
μάτια και τα χέρια.

Καρέκλες, μουσική, 
μεγάλος χώρος, 40 λεπτά

Βήμα 5

Ο κύκλος των 
συναισθημάτων

Ο διοργανωτής καλεί την 
ομάδα με μια χειρονομία 
να ενωθούν σε κύκλο. 
Προσφέρει ένα χαμόγελο 
στο άτομο δίπλα του 
και τον ενθαρρύνει να 
ανταποκριθεί στο χαμόγελο 
και να το μεταδώσει στο 
επόμενο άτομο. Όταν 
το χαμόγελο επιστρέψει 
ξανά στο διοργανωτή, το 
μετατρέπει σε κάποια άλλη 
έκφραση ή συναίσθημα και 
το παιχνίδι συνεχίζεται. 
Καθώς συνεχίζεται, τα 
συναισθήματα θα πρέπει να 
γίνουν πιο περίπλοκα και 
οι ανταλλαγές να διαρκούν 
περισσότερο.

Κανένα 40 λεπτά
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Βήμα 6

Οι πίνακες

Οι συμμετέχοντες εργάζονται 
σε ζευγάρια. Επιλέγουν ένα 
άτομο που θα έχει τα μάτια 
κλειστά, δεμένα με μαντήλι. 
Ο διοργανωτής δίνει στο 
άτομο που βλέπει ένα 
αντίγραφο κάποιου πίνακα 
ζωγραφικής. Το άτομο που 
βλέπει πρέπει να μεταδώσει 
τη ζωγραφική στο άτομο 
με τα μάτια δεμένα ΧΩΡΙΣ 
ΛΟΓΙΑ. Μπορούν να τα 
μετακινήσουν στο χώρο, 
να τα αγγίξουν, να κάνουν 
ήχους κλπ. Όταν τελειώσουν, 
κρύβουν τον πίνακα και 
βγάζουν το μαντήλι από 
τα μάτια του συμπαίκτη. 
Στη συνέχεια, ολόκληρη η 
ομάδα παρατηρεί κάθε ζεύ-
γος με τη σειρά, καθώς το 
άτομο που είχε τα μάτια 
δεμένα περιγράφει το πίνακα 
ζωγραφικής στην ομάδα. Το 
άτομο που δεν είχε δεμένα 
τα μάτια κρατά τον πίνακα 
πίσω του, έτσι ώστε η ομάδα 
να μπορεί να δει τον πίνακα 
αλλά ο συμπαίκτης του όχι. 
Ο διοργανωτής μπορεί να 
ενθαρρύνει το άτομο που 
περιγράφει την εικόνα με 
ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. 
«έχετε κάποια αίσθηση 
χρώματος;»). Όταν η 
περιγραφή ολοκληρωθεί, 
ο διοργανωτής λέει στο 
άτομο να κοιτάξει τον 
πίνακα. Αφήστε χρόνο για 
την απάντησή τους. Στη 
συνέχεια, ανταλλάξτε ρόλους, 
έτσι ώστε ο καθένας να παί-
ξει και στις δύο πλευρές.

Πρέπει να υπάρχουν 
πολλοί πίνακες - 

τουλάχιστον ένας για 
κάθε συμμετέχοντα. 
Οι διοργανωτές θα 
πρέπει να επιλέξουν 

πίνακες που πιστεύουν 
ότι είναι κατάλληλοι 
για κάθε ζευγάρι. Να 

είστε προετοιμασμένοι 
να προσφέρετε 

έναν «ευκολότερο» 
πίνακα εάν κάποιος 
αισθάνεται χαμένος. 

Οι πίνακες σύγχρονης 
τέχνης λειτουργούν 

καλύτερα. Η 
αλληγορική τέχνη 

είναι καλύτερη για μια 
ομάδα που το κάνει 

αυτό για πρώτη φορά: 
πιο προχωρημένοι 

συμμετέχοντες 
μπορούν να 

δουλέψουν καλά με 
αφηρημένη τέχνη.

90 λεπτά
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Βήμα 7

Ιστορία με εικόνες

Η ομάδα χωρίζεται σε μικρές 
ομάδες. Κάθε συμμετέχων 
πρέπει να βρει δύο ή τρεις 
φωτογραφίες στο κινητό 
του τηλέφωνο, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν μια αστεία 
ιστορία, κάτι που συνδέεται 
με τη ζωή του ή με το θέμα 
της εκπαίδευσης στην οποία 
συμμετέχει. Δείχνουν τις φω-
τογραφίες ο ένας στον άλλο 
στις μικρότερες ομάδες τους 
χωρίς να εξηγούν τίποτα. 
Οι υπόλοιποι πρέπει να 
αναλύσουν τις φωτογραφίες 
και να πουν μια ιστορία, 
που πιστεύουν ότι οι 
φωτογραφίες θα μπορούσαν 
να αντιπροσωπεύουν. Στο 
τέλος το αρχικό άτομο 
επιβεβαιώνει ή απορρίπτει 
την ιστορία και εξηγεί το 
λόγο της επιλογής των 
φωτογραφιών.

Κινητά τηλέφωνα 
90 λεπτά

Βήμα 8

Επικοινωνία με αντικείμενο

Ομάδες έως 8 ατόμων 
σε κύκλο. Τους δίνετε 
ένα αντικείμενο. Κάθε 
ένας από αυτούς πρέπει 
να παρακολουθήσει το 
αντικείμενο και αργά να 
το μετατρέψει σε άλλο 
αντικείμενο, με κινήσεις, 
ήχους κλπ . Στη συνέχεια, 
πρέπει να το μεταβιβάσει στο 
συμμετέχοντα στα δεξιά του, 
ο οποίος πρέπει να πάρει 
το μεταμορφωμένο αντικεί-
μενο, επαναλαμβάνοντας 
τις κινήσεις και τους ήχους 
και μετά να το μετατρέψει 
ξανά. Όταν το αντικείμενο 
θα ολοκληρώσει ένα γύρο 
μπορείτε να εισάγετε στον 
κύκλο ένα άλλο αντικείμενο.

Καθημερινά 
αντικείμενα 60 λεπτά
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Βήμα 9

Το κολάζ

Η μέθοδος κολάζ μπορεί 
να εφαρμοστεί για 
την επεξεργασία ενός 
συγκεκριμένου θέματος. Το 
θέμα μπορεί να εισαχθεί με 
ελεύθερη κίνηση, χαλάρωση, 
με μια σύντομη προφορική 
εισαγωγή ή γράφοντας 
μερικές λέξεις-κλειδιά στον 
τοίχο κλπ. Ως επόμενο 
βήμα, προσφέρονται 
στην ομάδα περιοδικά 
με πολλές εικόνες, όπου 
μπορούν να αναζητήσουν 
και να κόψουν εικόνες και 
κομμάτια κειμένου που 
πιστεύουν ότι θα είναι καλές 
εικονογραφήσεις για το θέμα. 
Κάθε συμμετέχων λαμβάνει 
ένα καθαρό φύλλο χαρτιού 
πάνω στο οποίο μπορεί να 
δημιουργήσει ένα κολάζ.

Στη συνέχεια, ο καθένας 
μπορεί να μοιραστεί το 
κολάζ του.

Φύλλα, πολύ περιοδικό 
με εικόνες, μουσική, 

δείκτες, μεγάλο χώρο
90 λεπτά

Βήμα 10

Επίδειξη μόδας 
ανατροφοδότησης 
(Επικοινωνία και 
ευαισθητοποίηση)

Ένας ξεχωριστός τρόπος 
για να δώσετε και να λάβετε 
αυθεντική ανατροφοδότηση 
για εσάς.

Κατά τη διάρκεια ενός είδους 
επίδειξης μόδας, καθώς οι 
συμμετέχοντες θα κάνουν 
παρέλαση στο κέντρο, οι 
άλλοι θα έχουν την ευκαιρία 
να αφήσουν, μέσω post-it , 
σχόλια και / ή ευχαριστήρια 
μηνύματα.

Post-it, στυλό, μουσική, 
μεγάλος χώρος 60 λεπτά
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Θέμα: Δημιουργική Σκέψη
Δραστηριότητα | Χάρτινος Πύργος

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 

Υλικά / Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίσει 
την τάξη για να εργαστεί σε 
ομάδες.

Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται 
από 4 ως 7 άτομα.

Στρογγυλά τραπέζια

Καρέκλες
10 λεπτά

Βήμα 2

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τον κύριο 
στόχο της δραστηριότητας που 
είναι να χτιστεί ο ψηλότερος 
πύργος που θα στέκεται μόνος του, 
χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό 
βίντεο

Στρογγυλά τραπέζια

Καρέκλες https://
www.youtube.com/

watch?v=tuEBEKOProY 

15 λεπτά

Βήμα 3

Ο εκπαιδευτής παρέχει στις ομάδες 
ένα κομμάτι χαρτί 8,5» με 11” (σε 
μέγεθος ενός γράμματος), μια 
λωρίδα ταινίας 15 εκατοστών, ένα 
μολύβι, χάρακα και ψαλίδι

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

10 λεπτά

Βήμα 4

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στην ομάδα 
πώς να κόψει τρεις λωρίδες από 
το φύλλο χαρτιού, κατά μήκος των 
κόκκινων γραμμών που φαίνονται 
στην εικόνα.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

20 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=tuEBEKOProY
https://www.youtube.com/watch?v=tuEBEKOProY
https://www.youtube.com/watch?v=tuEBEKOProY
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Βήμα 5

Οι μαθητές θα πρέπει να 
διπλώσουν αυτές τις τρεις 
λωρίδες κατά μήκος των γκρίζων 
γραμμών για να δημιουργήσουν 
τρία τριγωνικά πρίσματα. 
Χρησιμοποιήστε τρία μικρά 
κομμάτια ταινίας για να κλείσετε 
τα πρίσματα. Μπορούν να 
προχωρήσουν στην εισαγωγή 
κάθε πρίσματος ακριβώς μέσα 
στο ελαφρώς μεγαλύτερο πρίσμα 
και να χρησιμοποιήσουν ένα 
μικρό κομμάτι ταινίας για να τα 
κολλήσουν όλα μαζί, αυτό είναι το 
σώμα του χάρτινου πύργου.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

15 λεπτά

Βήμα 6

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στην ομάδα 
πώς να προχωρήσει και να κόψει 
τις επόμενες τέσσερις λωρίδες 
χαρτιού (κατά μήκος των κίτρινων 
γραμμών). Όπως και πριν, δημι-
ουργήστε τριγωνικά πρίσματα 
διπλώνοντας κατά μήκος των 
γκρίζων γραμμών. Χρησιμοποιήστε 
τρία μικρά κομμάτια ταινίας για 
να κλείσετε τα πρίσματα. Αυτές οι 
λωρίδες χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργήσουν μια τριγωνική πυ-
ραμίδα.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

15 λεπτά

Βήμα 7

Τοποθετήστε τις άκρες τριών 
τριγωνικών πρισμάτων στο άκρο 
του τέταρτου και χρησιμοποιήστε 
τρία μικρά κομμάτια ταινίας για 
να τα συνδέσετε. Με μια λεπτή και 
μικρή πρόσθετη λωρίδα χαρτιού, 
συνδέστε κάθε ένα από τα πόδια 
μαζί για να παρέχει επιπλέον 
σταθερότητα. Τώρα μόλις δημι-
ουργήσατε τη βάση του χάρτινου 
πύργου.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

15 λεπτά

Βήμα 8 Σύρετε το σώμα του πύργου σας 
στη βάση. Συνδέστε τα με ένα μικρό 
κομμάτι ταινίας.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

10 λεπτά

Βήμα 9

Χρησιμοποιήστε το επιπλέον 
χαρτί που έχει απομείνει (περίπου 
το ένα τρίτο του φύλλου) για 
να δημιουργήσετε περισσότερα 
συστατικά μέρη για το σώμα του 
πύργου και να αυξήσετε το ύψος 
του.

8,5» με 11» κομμάτι 
χαρτιού

Ταινία

Μολύβι

Χάρακας

Ψαλίδια

10 λεπτά
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Θέμα: Διαπροσωπικές δεξιότητες
Δραστηριότητα | Το Παιχνίδι Knot Game

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 

Υλικά / Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τα κύρια οφέλη 
και το στόχο αυτής της πρόκλησης 
που είναι το χτίσιμο ομαδικότητας, η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και 
η εμπιστοσύνη. (Χρησιμοποιήστε το 
εκπαιδευτικό βίντεο)

Εκπαιδευτικό 
βίντεο https://

www.you-
tube.com/

watch?v=KahM-
CA0bR7s 

15 λεπτά

Βήμα 2

Ο ιδανικός αριθμός παικτών αυτού του 
παιχνιδιού είναι 8-20, αν και μπορείτε 
να παίξετε ακόμα και με τέσσερα άτομα. 
Ο εκπαιδευτής εξηγεί τους κανόνες.

1)Σταθείτε σε κύκλο με τους υπόλοιπους 
παίκτες έτσι ώστε κάθε άτομο να 
στέκεται κοντά στο διπλανό του.

2) Αφού είστε στον κύκλο, τεντωθείτε 
και ενώστε τα χέρια σας με δύο 
διαφορετικά άτομα από τον κύκλο, 
εξαιρουμένων των δύο ατόμων 
εκατέρωθέν σας. Κάθε αριστερό χέρι 
πρέπει να κρατάει ένα αριστερό χέρι και 
κάθε δεξί χέρι ένα δεξί.

3) Είναι αντίθετο με τους κανόνες να 
αφήσετε τα χέρια σας ενώ παίζετε το 
παιχνίδι.

Παίκτες
15 λεπτά 

Βήμα 3 Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι οι παίκτες 
μπορούν να επικοινωνήσουν για να 
καθορίσουν από πού θα αρχίσουν να 
ξεμπλέκουν τα χέρια.

Παίκτες 20 λεπτά

Βήμα 4

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να 
καταλήξουν να βλέπουν το εσωτερικό 
του κύκλου, κάποιοι το εξωτερικό, αλλά 
όταν τελειώσετε το ξελύσιμο, θα πρέπει 
να έχετε έναν αδιάσπαστο κύκλο ενω-
μένων χεριών.

Παίκτες 10 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
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Θέμα: Διαπροσωπικές δεξιότητες
Δραστηριότητα |  Αφίσα Προσωπικότητας

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα 

Υλικά / Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τον κύριο στόχο 
αυτής της δραστηριότητας, δηλαδή να 
σχεδιάσουν οι συμμετέχοντες τη δική 
τους «Αφίσα Προσωπικότητας» που 
περιγράφει τον εαυτό τους.

Συμμετέχοντες

Τραπέζι

Καρέκλες

10 λεπτά

Βήμα 2 Ο εκπαιδευτής παρέχει στους 
συμμετέχοντες ένα κομμάτι χαρτί 
Α3 και μαρκαδόρους (μπλε, κόκκινο, 
πράσινο, μαύρο κ.λπ.)

Α3 χαρτί

Μαρκαδόροι
10 λεπτά

Βήμα 3

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τους κανόνες 
αυτής της δραστηριότητας

1) Γράψτε το όνομά σας και το επώνυ-
μό σας

2) Γράψτε στην «Αφίσα Προσωπικότη-
τας»:

- Την πόλη σας

- Ηλικία

- Δουλειά 

- Αγαπημένο φαγητό

- Αγαπημένη ταινία

- Αγαπημένο χρώμα

- Αγαπημένος ταξιδιωτικός προορι-
σμός

- Χόμπι

- 3 πράγματα χωρίς τα οποία δεν 
μπορείτε να ζήσετε

- 3 αποφθέγματα που σας εμπνέουν

Α3 χαρτί

Μαρκαδόροι
30 λεπτά
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Θέμα: Παγκόσμια Πολιτότητα
Δραστηριότητα | Παγκόσμιος Πολίτης

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα Υλικά / 

Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει 
στο να εισάγει τους μαθητές 
στις έννοιες της «Παγκόσμιας 
Πολιτότητας» (με τη χρήση 
εκπαιδευτικού βίντεο).

Εκπαιδευτικό βίντεο 
https://www.youtube.

com/watch?v=5rbiOG-
s4AOM 

10 λεπτά

Βήμα 2

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι ο 
παγκόσμιος πολίτης κατακτά μια 
αίσθηση αξίας και αυτοεκτίμησης 
και ένα αυξανόμενο σεβασμό 
για τη διαφορετικότητα και την 
ποικιλομορφία.

Εκπαιδευτικό βίντεο 
https://www.youtube.

com/watch?v=5rbiOG-
s4AOM

10 λεπτά

Βήμα 3

Ο εκπαιδευτής μπορεί να χωρίσει 
την τάξη για να εργαστεί σε 
ομάδες.

Οι ομάδες πρέπει να 
αποτελούνται από 3-4 άτομα.

Συμμετέχοντες

Τραπέζι

Καρέκλες

5 λεπτά

Βήμα 4

Ο εκπαιδευτής παρέχει στους 
μαθητές / συμμετέχοντες το 
φύλλο εργασίας (Παράρτημα 
2 - Φύλλο εργασίας 1) και οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
εργαστούν στις ομάδες τους για 
να τοποθετήσουν τις δηλώσεις 
κατά σειρά σπουδαιότητας. Αυτό 
θα μπορούσε να γίνει σε σχήμα 
διαμαντιού με την πιο σημαντική 
δήλωση στην κορυφή και τη 
λιγότερο σημαντική στο κάτω 
μέρος. Δηλώσεις ίσης σημασίας 
θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 
η μια δίπλα στην άλλη.

Φύλλο εργασίας 

Χαρτί σε σχήμα 
διαμαντιού

20 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
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Βήμα 5

Ο εκπαιδευτής θα καλέσει κάθε 
ομάδα να μοιραστεί την τελική 
τους διάταξη. Φύλλο εργασίας 20 λεπτά

Βήμα 6
Ο εκπαιδευτής παρέχει στους 
μαθητές / συμμετέχοντες το 
φύλλο εργασίας (Παράρτημα 2 - 
Φύλλο εργασίας 2)

Φύλλο εργασίας 10 λεπτά

Βήμα 7

Ζητήστε από τους μαθητές να 
συζητήσουν κάθε ερώτηση και 
να γράψουν τις απαντήσεις 
τους. Σε κάθε περίπτωση, 
υπάρχουν περισσότερες από μία 
απαντήσεις.

Φύλλο εργασίας 20 λεπτά

Βήμα 8

Ο εκπαιδευτής θα καλέσει 
κάθε ομάδα να μοιραστεί τις 
τελικές απαντήσεις ως μια 
δραστηριότητα ολόκληρης 
της τάξης. Αυτό δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να 
αμφισβητήσουν τα στερεότυπα 
και να σκεφτούν πιο 
αντισυμβατικά.

Φύλλο εργασίας 20 λεπτά
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Θέμα: Γραμματισμός Μέσων και Πληροφοριών
Δραστηριότητα | Ψηφιακό Αποτύπωμα και Ψηφιακός 
Γραμματισμός 

Βήματα 
Δραστηριότητας Σύντομη Περιγραφή Απαιτούμενα Υλικά / 

Πόροι
Απαιτούμενος 

Χρόνος

Βήμα 1

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει 
να εισαγάγει τους μαθητές 
στις έννοιες του ψηφιακού 
αποτυπώματος και της ψηφιακής 
ταυτότητας (χρήση εκπαιδευτικού 
βίντεο).

Συμμετέχοντες

Τραπέζι

Καρέκλες

Εκπαιδευτικό βίντεο 
https://www.youtube.

com/watch?v=GIaRw5R-
6Da4 

10 λεπτά

Βήμα 2

Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να 
ρωτήσει τους μαθητές σχετικά με 
το βίντεο:

•	 Τι είναι ο γραμματισμός 
στα μέσα επικοινωνίας και 
ενημέρωσης;

•	 Γιατί είναι σημαντικός;

Συμμετέχοντες

Τραπέζι

Καρέκλες

Εκπαιδευτικό βίντεο 
https://www.youtube.

com/watch?v=GIaRw5R-
6Da4 

5 λεπτά

Βήμα 3

Ο εκπαιδευτής δείχνει την 
ακόλουθη εικόνα (ψηφιακή εικόνα 
αποτυπώματος) στους μαθητές / 
συμμετέχοντες Τραπέζι

Καρέκλες

Φορητός υπολογιστής

Προβολέας

5 λεπτά

Βήμα 4

Ο εκπαιδευτής παρέχει στους 
μαθητές / συμμετέχοντες 
αυτοκόλλητα για σημειώσεις και 
στυλό και τους ζητά να δώσουν 
απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήματα και στη συνέχεια να 
τα συζητήσουν με ολόκληρη την 
τάξη:

•	 Τι νομίζετε ότι είναι ένα 
ψηφιακό αποτύπωμα;

•	 Κατά τη γνώμη σας, είναι 
αρνητικό ή θετικό; Γιατί;

•	 Έχει ο καθένας ψηφιακό 
αποτύπωμα;

Αυτοκόλλητα για 
σημειώσεις

Στυλό
20 λεπτά

https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
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Βήμα 5

Ο εκπαιδευτής θα μοιράσει το 
φυλλάδιο (Παράρτημα 1 - Φύλλο 
εργασίας 1) με ορισμούς και 
ορισμένα στοιχεία σχετικά με το 
ψηφιακό αποτύπωμα

Προσάρτημα 1 - 
Φυλλάδιο 15 λεπτά

Βήμα 6

Ο εκπαιδευτής ζητά από 
τους μαθητές να δώσουν 
παραδείγματα διαφορετικών 
πραγμάτων που κάνουν online σε 
μια μέρα χρησιμοποιώντας την 
πίσω πλευρά του παρεχόμενου 
φυλλαδίου (Παράρτημα 1 - Φύλλο 
εργασίας 2).

Προσάρτημα 1 - 
Φυλλάδιο 15 λεπτά

Βήμα 7
Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους 
μαθητές ότι όλες αυτές οι 
δραστηριότητες αποτελούν τη 
ψηφιακή τους ταυτότητα.

Προσάρτημα 1 - 
Φυλλάδιο 10 λεπτά

Βήμα 8

Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
επιλέξει μερικά ενδιαφέροντα 
παραδείγματα και να τους 
ρωτήσει:

• Τι είδους μονοπάτι δημιουργεί 
αυτή η δραστηριότητα; Παθητικό 
/ Ενεργητικό;

• Είναι κάτι που θέλετε να γνωρί-
ζουν οι άλλοι για εσάς;

Προσάρτημα 1 - 
Φυλλάδιο 10 λεπτά
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Προσάρτημα 1 - Δραστηριότητα: Ψηφιακό αποτύπωμα και 
ψηφιακή ταυτότητα Φύλλο εργασίας 1 

Ψηφιακό αποτύπωμα: Το ψηφιακό σας αποτύπωμα περιλαμβάνει 
όλα τα ίχνη της διαδικτυακής σας δραστηριότητας (Facebook, In-
stagram, Twitter κλπ).

Ψηφιακή ταυτότητα: Ομοίως, με τον τρόπο που το όνομα και το 
αναγνωριστικό σας συνθέτουν την ταυτότητά σας στο φυσικό 
κόσμο, η συλλογή του διαδικτυακού σας αποτυπώματος αποτελεί 
τη ψηφιακή σας ταυτότητα.

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το ψηφιακό σας αποτύπωμα:

 

 Active Digital Footprint’: all 
the information a user shares 
online purposely (social me-
dia posting etc.)

‘Passive Digital Footprint’: traces of 
data left online or collected without 
the user’s knowledge (shopping on-
line will inadvertently provide your 
shopping preferences to the site).

Your digital footprint often cannot be deleted.

Universities and future em-
ployers will search for you 
online.

Your digital footprint can affect 
your digital identity and online 
reputation in general.
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Προσάρτημα 1 - Δραστηριότητα: Ψηφιακό αποτύπωμα και 
ψηφιακή ταυτότητα Φύλλο εργασίας 2

Το ψηφιακό μου αποτύπωμα

Καταγράψτε μερικές από τις αγαπημένες σας ψηφιακές δραστηριότητες (εφαρμογές, περιήγηση 
σε ιστότοπους, παιχνίδια, μουσική, αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, online αγορές κλπ)

•	 ………………………………………………………………………..

•	 ……………………………………………………………………….

•	 ……………………………………………………………………….

 

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………
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Προσάρτημα 2 - Δραστηριότητα: Παγκόσμιος πολίτης
Φύλλο εργασίας 1

Τι σημαίνει παγκόσμιος πολίτης; Δηλώσεις

Προσπαθώ να καταλάβω τι νιώθουν οι άλλοι

Είμαι τόσο σημαντικός όσο οποιοσδήποτε άλλος

Όλοι οι άλλοι είναι ίσοι με εμένα, αλλά διαφορετικοί από εμένα

Ξέρω τι είναι δίκαιο και τι όχι, και προσπαθώ να κάνω το σωστό

Φροντίζω το περιβάλλον και δεν σπαταλάω πόρους

Προσπαθώ να βοηθάω τους άλλους και όχι να μαλώνω μαζί 
τους

Έχω τις δικές μου ιδέες, αλλά μπορώ να τις αλλάξω αν 
συνειδητοποιήσω ότι είναι λάθος

Θέλω να μάθω περισσότερα για τον κόσμο

Νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω πράγματα στον κόσμο
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Προσάρτημα 2 - Δραστηριότητα: Παγκόσμιος πολίτης
Φύλλο εργασίας 2

Βρες κάποιον που:

• Έχει φάει κάτι από άλλη χώρα την τελευταία εβδομάδα.

• Μπορεί να πει «γεια» σε άλλη γλώσσα.

• Φοράει κάτι κατασκευασμένο σε άλλη χώρα.

• Μπορεί να ονομάσει ένα/μια διάσημο/η αθλητή/ρια από άλλη χώρα.

• Μπορεί να ονομάσει μια φιλανθρωπική οργάνωση που λειτουργεί σε άλλες χώρες.

• Μπορεί να ονομάσει ένα/μια διάσημο/η τραγουδιστή/ρια από άλλη χώρα.

• Μπορεί να ονομάσει ένα/μια διάσημο/η ηθοποιό από άλλη χώρα.

• Ταξίδεψε σε άλλη χώρα. 

• Μπορεί να ονομάσει ένα/μια διάσημο/η πολιτικό από άλλη χώρα.

1. 

Όνομα:

Απάντηση: 
 
 

2. 

Όνομα:

Απάντηση: 

3. 

Όνομα:

Απάντηση: 

4. 

Όνομα:

Απάντηση: 
 
 
 

5. 

Όνομα:

Απάντηση: 

6. 

Όνομα:

Απάντηση: 

7. 

Όνομα:

Απάντηση: 
 
 

8. 

Όνομα:

Απάντηση: 

9. 

Όνομα:

Απάντηση: 
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