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ιστοριών 

Ο σχεδιασμός ενός Project βασίζεται 
 στη δυναμική της τάξης, το γνωστικό υπόβαθρο 

& τα ενδιαφέροντα των μαθητών 



Οι Ευρωπαίοι εταίροι 

Ένα πρόγραμμα   

η ιδέα και το στήσιμο του “An orange 

rolling” ήταν ελληνική. 

Συνεργάστηκαν έξι  
 

και 8 εκπαιδευτικοί 

 

Ένα project δημιουργικής γραφής, που 

εξαπλώθηκε σε πολλά πεδία και συνεργασίες 

 



Βασικός στόχος 

Αξιοποιώντας τις γνώσεις από τη μελέτη 

λογοτεχνικών κειμένων σε συνδυασμό 

• να προβληθεί ένα τοπικό προϊόν (πορτοκάλι) 

• με αφετηρία τη γνώση της μητρικής γλώσσας 

Οι χώρες να γράψουν δύο ιστορίες: 

 - μια ιστορία η κάθε χώρα 

   - μια ιστορία όλες οι χώρες μαζί. 

Η αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείτο ως δίαυλος 

επικοινωνίας  

 



Επιμέρους στόχοι 

Ανάδειξη των γνώσεων και των χαρισμάτων των 
μαθητών 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων (μαθησιακές, 
συναισθηματικές, κοινωνικές ) 

Γνωριμία με άλλους λαούς 

 

Διαθεματική προσέγγιση του θέματος 

προκάλεσε ευχάριστη και ουσιαστική μάθηση 

 

 



• Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης 

• Καλλιέργεια δημιουργικής γραφής 

• Ενδυνάμωση της φαντασίας 

• Ομαδική εργασία 

• Συμμετοχή όλων στην ομάδα 

Εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών 

Δεξιότητες 



Δεξιότητες - τεχνικές 

 Ιδεοθύελλα 

 Ανάδειξη ιδεών 

 Διάλογος 

 Επιχειρηματολογία 

 Λύση προβλημάτων 

 Επικοινωνία 
Αποδοχή της διαφορετικότητας 

Σεβασμό στη μοναδικότητα του άλλου 

Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς 

Ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης 

 



Μαθήματα  

• Γλώσσα 

• Αγγλική Γλώσσα 

• Λογοτεχνία 

• Γεωγραφία 

 

 

• Μουσική 

• Εικαστικά 

• Μαθηματικά 

• ΤΠΕ 

Δραστηριότητες  
σχετικές με το project 

 (παρακολούθηση  κουκλοθέατρου, αφηγήσεις,  
επίσκεψη συγγραφέα) 

• Άλλες γλώσσες 

• Κουζίνα 

 

 

• Παιχνίδια 

 



Εργαλείο για τη μαθησιακή διαδικασία 
& τη δημιουργική έκφραση  

Εργαλείο επικοινωνίας 

 
 

 



• Ενεργός μάθηση 

• Ανάδειξη ιδεών  

• Ανάπτυξη άμιλλας 

• Κατανόηση των ικανοτήτων  

• Αίσθημα αξιοσύνης και ικανοποίησης 

Επίτευξη σε σχολικό επίπεδο 



• Καλή διάθεση και στόχο να επιτύχουν 

• Συνεχής επικοινωνία (Skype, mail, e-twinning 
platform) 

• Αγαστή συνεργασία 

• Συνέπεια εκ μέρους των συνεργατών 

στο χρονοδιάγραμμα, στην παράδοση εργασιών 

• Ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών 

 

Επίτευξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο 



Πώς υλοποιήθηκε;  

 Πρωτοτυπία 

 Δημιουργικότητα 

 Καινοτομία 

 Πρωτοβουλία 

 Διάχυση 

Ποικιλία 

Ελκυστικό 

 

 

 

Όλες οι χώρες γράφουν τον πρόλογο 

της ιστορίας 

Εκλογές για την επικρατέστερη 

αρχή δίνουν το ξεκίνημα της 

ιστορίας 

Κάθε χώρα ολοκληρώνει τη δική της 

ιστορία (1 μήνα) 

Η επιλεγμένη αρχή ταξιδεύει από 

χώρα σε χώρα (4 μήνες) 

Η ιστορία εικονογραφείται 
(ατομικά και με συμφωνία)  

Παράλληλα αναπτύσσονται όλες οι άλλες δραστηριότητες 



• Παρουσιάσεις με πληροφορίες για τις χώρες 

• Ανταλλαγή καρτ ποστάλ  

• Παρασκευή και ανταλλαγή συνταγών με 
πορτοκάλι 

• Πληροφορίες για την καθημερινότητα των 
χωρών 

• Κοινοποίηση και ανταλλαγή όλων των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 



 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ καλές πρακτικές 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ατομικές ιστορίες 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ κοινή ιστορία 
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