
Εγχειρίδιο θεματολογίας του προγράμματος 
 

Κακαρίδου Μαρία ΠΕ04.01 – Μουτζουρέλλη Ειρήνη ΠΕ06 



Στις παρακάτω διαφάνειες παρουσιάζονται δημιουργικές 
διδακτικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο 
επιμορφωτικό  πρόγραμμα «Creative Methodology for 

Teachers».  
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο International 

Projects Centre (IPC), στο Exeter του Devon, England, 

U.K, στις10-23 Ιουλίου 2016 και εντασσόταν στο πλαίσιο της 
κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης 
ERASMUS+ KA1 με τίτλο “Infoteachers” του Πειραματικού 
Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι από το υλικό που 
χρησιμοποίησαν οι επιμορφωτές του προγράμματος, Esther 

Thomas και Nick Floyd. 
  



  
Μια ιδιαίτερα δημιουργική τεχνική αποτελεί η 
δραματοποίηση κειμένων η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στο μαθητή  να αναπτύξει δεξιότητες 
ανάγνωσης, παρατήρησης, συσχετισμών, εκτέλεσης 
και γραφής. Στις παρακάτω εικόνες δίνεται 
παράδειγμα αξιοποίησης του δράματος στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. 

 











Στη φράση: 

 
I didn’t steal that book 

 

Τονίζοντας διαφορετική λέξη κάθε φορά, 
απαντούμε σε μια διαφορετική ερώτηση 

 



Σε διάφορα μέρη της αίθουσας ο 
εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει μικρά 
κείμενα αναφορικά με το θέμα που θέλει 
να διδάξει. Οι μαθητές με το φύλλο 
εργασίας που τους έχει δώσει αναζητούν 
τις πληροφορίες κυκλοφορώντας στην 
αίθουσα. Στο τέλος παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της αναζήτησής τους. 



Οι μαθητές αφού πρώτα έχουν μελετήσει 
ένα θέμα ή τους έχει παρουσιαστεί από 
τον εκπαιδευτικό χωρίζονται σε ομάδες 
και τους δίνεται ένα ημισυμπληρωμένο 
σταυρόλεξο. Για τις λέξεις που έχει 
συμπληρωμένες η ομάδα πρέπει να 
γράψει επεξηγηματικές προτάσεις ώστε 
όταν τις διαβάσει στους μαθητές της 
άλλης ομάδας να μπορούν αυτοί να 
συμπληρώσουν τα κενά τους. 



Διαβάζεται ένα κείμενο, όπως αυτό της 
εικόνας, από τον εκπαιδευτικό. Οι 
μαθητές έχουν στη διάθεσή τους δύο 
φύλλα εργασίας όπως τα παρακάτω. 
Επιλέγουν τις απαντήσεις που θεωρούν 
σωστές στο πρώτο φύλλο εργασίας. Αν 
οι απαντήσεις τους είναι σωστές, τότε 
θα μπορέσουν να συμπληρώσουν 
σωστά το σταυρόλεξο του δεύτερου 
φύλλου εργασίας με τις έντονα 
γραμμένες λέξεις των επιλεγμένων 
απαντήσεων του πρώτου φύλλου 







Επιλογή κειμένων στα οποία η 
διδασκαλία της σημασίας των 
σημείων της στίξης μετατρέπεται 
σε ένα διασκεδαστικό παιγνίδι 



Η περίφημη θεωρία του Howard Gardner για την ύπαρξη 
πολλαπλής ευφυΐας στον άνθρωπο, την οποία ανέπτυξε στο 
ομώνυμο βιβλίο του “The Theory of Multiple Intelligences” (1983), 
παρουσιάζεται, σήμερα περισσότερο από ποτέ, σημαντική για τον 
χώρο της Εκπαίδευσης. 
 

Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση της μέτρησης του «IQ», 
η οποία λαμβάνει υπόψη της την έφεση του ατόμου σε 
διαφορετικούς τομείς της έκφρασης της προσωπικότητάς του, για 
τους οποίους φαίνεται να ευθύνονται διαφορετικά σημεία του 
εγκεφάλου. 





Βοηθά στο σχεδιασμό και στην 
οργάνωση τεχνικών διδασκαλίας 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων 
ανάλογα με την πολλαπλότητα της 
νοημοσύνης των μαθητών.  



Η κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας 
γίνεται μέσα από διασκεδαστικούς 
γρίφους λογικής, ανέκδοτα ή 
αινίγματα. 



Η παραγωγή λόγου γίνεται με τη μορφή έμμετρων γραπτών κειμένων 





Κάθε μαθητής έχει στη διάθεσή του μια καρτέλα που περιέχει την απάντηση μιας 
ερώτησης και μια νέα ερώτηση. Μια λέξη κλειδί υποδεικνύει τον πρώτο παίκτη ο 
οποίος διαβάζει την ερώτησή του. Συνεχίζει ο παίκτης που έχει την απάντηση και αν 
οι ερωτήσεις απαντηθούν σωστά το παιγνίδι τελειώνει όταν τελευταία απάντηση 
είναι η λέξη κλειδί. Σαν τεχνική προσφέρεται και στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων 
εκτός των γλωσσικών. 



Στο γνωστό παιγνίδι με την χάρτινη κατασκευή της 
φωτογραφίας, οι ερωτήσεις αφορούν στο θέμα του 
μαθήματος που είτε ο εκπαιδευτικός έχει 
προετοιμάσει είτε, αν υπάρχει χρόνος, οι ίδιοι οι 
μαθητές  γράφουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα το 
κατασκευάσουν οι ίδιοι. Οι μαθητές μπορούν να 
εργάζονται σε ομάδες. 



Τα παρακάτω εργαλεία, για δημιουργία διαφόρων 
δραστηριοτήτων, παρουσιάζονται σε κατηγορίες, 
παρόλο που πολλά από αυτά θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν σε  περισσότερες από μία. Όλα τα 
εργαλεία είναι ελεύθερα για χρήση, αν και μερικά 
από αυτά είναι σε pro versions. 
Υπάρχουν πολλά παραπλήσια εργαλεία και 
websites και η λίστα αποτελεί ένα μικρό δείγμα για 
το τι μπορεί κανείς να αξιοποιήσει στην οργάνωση 
και εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στην 
τάξη.  



Resources/Ideas 
 

edtechteacher:  

http://edtechteacher.org (resources and articles) 

 

edutopia:  

http://www.edutopia.org (resources, ideas, articles) 



Collaboration 
 
edmodo:  
https://www.edmodo.com (social learning platform) 
 
linoit:  
http://linoit.com/home (collaborative walls) 
 
moodle:  
https://moodle.org (open source learning management system) 
 
Padlet:  
https://padlet.com (collaborative walls) 
 
Wikispaces:  
http://www.wikispaces.com (wiki creation) 
 
Wix:  
http://www.wix.com (webpage creation) 



Quizzes & Games 
 
Classtools:  
http://www.classtools.net (games) 
 
Kahoot:  
https://create.kahoot.it/ www.kahoot.it (quizzes/games) 
 
Nearpod:  
http://nearpod.com (quizzes) 
 
Plickers:  
https://www.plickers.com (polls) 
 
Quizlet:  
https://quizlet.com/latest (flashcards and vocabulary) 
 
Socrative:  
http://www.socrative.com (quizzes) 



Posters and Presentation 
 
Easelly:  
http://www.easel.ly (posters/infographics) 
 
Glogster:  
http://edu.glogster.com/?ref=com (interactive multimedia posters) 
 
Piktochart:  
http://piktochart.com (posters/infographics) 
 
Prezi:  
https://prezi.com (zoomable presentations) 
 
Spicynodes:  
http://www.spicynodes.org (mindmaps) 
 
Tagul:  
https://tagul.com (word clouds with shapes/colours) 
 
Wordle:  
http://www.wordle.net (word clouds) 
 



Video and Animation 
 
EdPuzzle:  
https://edpuzzle.com (videos & quizzes) 
 
Moovly:  
https://www.moovly.com (animated videos/presentations) 
 
PowToon:  
http://www.powtoon.com (animated videos/presentations) 
 
TedED:  
http://ed.ted.com (video lessons) 
 
Ted Talks:  
http://www.ted.com (videos) 
 
ThingLink:  
https://www.thinglink.com (interactive images and videos) 
 
Zaption:  
https://www.zaption.com (video & simultaneous quiz/comments) 



Ready-Made Material 

 

BrainPop:  

https://www.brainpop.com (videos, quizzes, games) 

 

Khan Academy:  

https://www.khanacademy.org (advanced resources) 

 

TES:  

https://www.tes.co.uk (downloadable resources) 



Other 
 

Actively Learn:  

http://www.activelylearn.com (interactive reading exercises) 

 

AirServer:  

http://www.airserver.com (common airplay – iOS) 

 

AudioBoom:  

https://audioboom.com (podcasts) 

 

DropBox:  

http://www.dropbox.com (filesharing) 

 

Free Puzzlemaker:  

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/ (puzzles) 

 

Google Apps – accessible from www.google.com (variety of resources) 

 

KeepVid:  

http://keepvid.com (download media) 

 

QR Stuff:  

http://www.qrstuff.com (QR code creator) 

 

Skype:  

http://www.skype.com (video conferencing) 

 

Voki: 

 http://www.voki.com (language learning) 





Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ 

KA2  με τίτλο “Geoparks” στο οποίο συμμετέχει το 
Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης θεωρήθηκε μια πολύ καλή 
ευκαιρία να εφαρμόσουμε κάποιες από τις δημιουργικές 
τεχνικές με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα “Creative Methodologies for Teachers”. 

Είχαμε έτσι την ευκαιρία να δούμε την απήχηση αυτών των 
τεχνικών σε ένα ευρύτερο κοινό εκτός της τάξης μας και 
ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στην διάχυση των 
αποτελεσμάτων της επιμόρφωσής μας. 



Στην Arouca της Πορτογαλίας, με σκοπό να ενισχύσουμε το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μαθητών για το θέμα της εργασίας της 
ομάδας μας, που αφορούσε στη Λέσβο ως γεωπάρκο και τη γεωλογική 
μας κληρονομιά, επιλέχθηκε να εφαρμόσουμε την παρακάτω 
δημιουργική τεχνική.  
 
 



 Προετοιμάσαμε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την εργασία που έπρεπε να 
παρουσιάσουμε 

 Οι ερωτήσεις γράφηκαν σε ετικέτες και κολλήθηκαν σε μια μπάλα 
 Έγινε η παρουσίαση της εργασίας από την ομάδα των μαθητών μας 
 Ένας από τους μαθητές ανέλαβε το ρόλο συντονιστή και χώρισε τους συμμετέχοντες 

σε ομάδες ανάλογα με τη χώρα συμμετοχής 
 Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένας έλληνας μαθητής ως βοηθός 
 Ο συντονιστής εξήγησε τους κανόνες του παιχνιδιού στις ομάδες 

 Ο συντονιστής πετά την μπάλα σε ένα παίκτη της κάθε ομάδας 
 Ο παίκτης την πιάνει και απαντά στην ερώτηση της ετικέτας που ακουμπά ο δεξιός 

του αντίχειρας. Σωστή απάντηση δίνει στην ομάδα 3 πόντους. 
 Αν δεν γνωρίζει την απάντηση απαντά οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας του. 

Σωστή απάντηση δίνει στην ομάδα 2 πόντους. 
 Διαφορετικά απαντά ο βοηθός της ομάδας. Σωστή απάντηση δίνει στην ομάδα 1 

πόντο. 
 Αποφασίστηκε  ο αριθμός των γύρων του παιχνιδιού και η ομάδα με τους 

περισσότερους πόντους ανακηρύχτηκε  νικήτρια παίρνοντας και ένα μικρό έπαθλο 
(ένα κουτί σοκολάτες!) 
 
 



Η αποδοχή της πρώτης δραστηριότητας μας ώθησε να 
παρουσιάσουμε μια ακόμη δημιουργική τεχνική για την 
αξιολόγηση των γνώσεων που θα αποκτούσαν οι 
συμμετέχοντες μαθητές στη 2η συνάντηση στο Digne les 
Bains της Γαλλίας, μετά από την παρουσίαση της εργασίας 
που αφορούσε στη χλωρίδα και πανίδα της Λέσβου. 
 



 Προετοιμάσαμε ένα σταυρόλεξο με ερωτήσεις που αφορούσαν στο 
θέμα μας 

 Παρουσιάστηκε η εργασία στους μαθητές 
 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες ανά χώρα 
 Τρεις μαθητές της ελληνικής ομάδας ορίστηκαν ως επιβλέποντες 
 Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένας έλληνας μαθητής ως βοηθός 
 Ορίστηκε ο χρόνος διάρκειας για την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας 
 Μοιράστηκε το φύλλο εργασίας με το σταυρόλεξο στις ομάδες των 

μαθητών 
 Με τη λήξη του χρόνου αυτοαξιολογήθηκαν οι απαντήσεις με 

βιντεοπροβολή των απαντήσεων. 
 Η ομάδα με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις ανακηρύχτηκε  

νικήτρια παίρνοντας και ένα μικρό έπαθλο (ένα κουτί σοκολάτες!) 
 



Το σύνολο των δημιουργικών τεχνικών που παρουσιάστηκαν ήταν 
προσαρμοσμένο στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και θα 
μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί και σε άλλα γλωσσικά 
μαθήματα.  
Η πρόκληση ήταν να προσαρμοστούν δραστηριότητες που 
μετατρέπουν τη διαδικασία της μάθησης σε παιγνίδι, και μάλιστα 
χωρίς να χρησιμοποιούνται ΤΠΕ, σε άλλα μαθήματα όπως η 
φυσική και ταυτόχρονα να ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα 
του μαθήματος.  
Παρακάτω περιγράφονται σύντομα διδακτικές παρεμβάσεις στο 
μάθημα της Φυσικής και της Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών 
Πόρων. 



Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
στο 1ο τμήμα της Α Λυκείου 
εφαρμόστηκαν τεχνικές  γνωριμίας  
“ice breaking activities”. 

Η αποδοχή των μαθητών ήταν 
θετική, όπως φαίνεται (εικόνα) και 
από την πλειονότητα των ανώνυμων 
δηλώσεων τους στην τελευταία 
δραστηριότητα. 



Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε δύο τμήματα της Β’ Λυκείου, στο 
μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού, εφαρμόστηκε στην επανάληψη 
της ύλης της Α’ τάξης η δημιουργική μέθοδος “fly –swatter game”. 
Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες.  
Στον πίνακα έχουν γραφεί νωρίτερα από τον εκπαιδευτικό οι απαντήσεις 
σε διάφορες ερωτήσεις.  
Δύο παίκτες, ένας από κάθε ομάδα, κρατώντας μια μυγοσκοτώστρα, 
κτυπούν ταχύτατα την απάντηση στην ερώτηση που τους υποβάλει ο 
εκπαιδευτικός.  
Ο ταχύτερος παίκτης (και φυσικά σωστός) χαρίζει ένα πόντο στην ομάδα 
του.  
Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους είναι η νικήτρια στο τέλος του 
παιγνιδιού. 
Η δραστηριότητα αρχικά κίνησε την περιέργεια των μαθητών, οι οποίοι 
στη συνέχεια συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, προσπαθώντας να 
απαντήσουν στις επαναληπτικές ερωτήσεις ώστε να χαρίσουν τη νίκη 
στην ομάδα τους. 
 
 





Στο 1ο τμήμα της Α ‘ τάξης  και για 
τις ανάγκες της αξιολόγησης της  
ικανότητας των μαθητών να 
επιλύουν απλές ασκήσεις 
μετατροπής μονάδων στο μάθημα 
της Φυσικής, χρησιμοποιήθηκε η 
τεχνική των ατομικών πινακίδων. 
Σύμφωνα με την δραστηριότητα 
αυτή κάθε μαθητής έχει στη 
διάθεσή του μια λευκή πινακίδα 
σε μέγεθος Α4 και ένα μαρκαδόρο.  
Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει τα 
ερωτήματα και οι μαθητές 
γράφουν την απάντηση στην 
πινακίδα τους. 
Η τεχνική δίνει τη δυνατότητα 
γρήγορης αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης ταυτόχρονα. 



Στην πρώτη συνάντηση του 
μαθήματος επιλογής της Α Λυκείου  
«Γεωλογία και Διαχείρισης Φυσικών 
Πόρων» (Δύο τμήματα), τέθηκε το 
ερώτημα: 
«Τι σου αρέσει - μπορείς να 
κάνεις καλύτερα; « 
Οι μαθητές απαντούσαν στις 
διπλανές επιλογές  «πολύ», 
«μέτρια», «λίγο». 
Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται 
στην παρακάτω εικόνα βοήθησαν 
στην επιλογή τόσο της διδακτικής 
προσέγγισης τους μαθήματος όσο 
και στις προτεινόμενες εργασίες 
τετραμήνων των μαθητών» 





Γιατί γελάς; 
Του Παναγιώτη Νανόπουλου,  
μαθητή της Α’ τάξης του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης 
Για το μάθημα Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Κακαρίδου 

Ο μαθητής ανταποκρίθηκε στην προτροπή να εκφράσει με δημιουργικό τρόπο τη 
στάση που καλλιέργησε, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, απέναντι σε θέματα 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 



Πουλιά τραγουδούν 
Γιατί δεν έχουν σπίτι. 

Και εσύ γελάς; 
Η φύση χάνει 

Τα παιδιά της για πάντα. 
Και εσύ γελάς; 

Το νερό από 
Ζωή έγινε πόνος. 

Και εσύ γελάς; 
Οι πάγοι λιώνουν 

Και οι φώκιες πεθαίνουν. 
Και εσύ γελάς; 

Χίλιοι τουρίστες 
Κάνουν μπάνιο στη βρόμα. 

Και εσύ γελάς; 
Και γιατί γελάς; 

Καταστρέφεις την φύση. 
Και εσύ γελάς; 

Σκέψου την φύση 
Να σου κάνει τα ίδια 

Εσύ θα γελάς; 

Γιατί γελάς; 



Η δημιουργική ομάδα του προγράμματοςCreative Methodology for Teachers 
Exeter Devon U.K                      10-23 Ιουλίου 2016   


