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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!
Αυτή είναι η Τράπεζα Δραστηριοτήτων για την Εκπαίδευση μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας. Για όλες
τις ηλικίες οι δραστηριότητες παρέχονται δωρεάν και είναι σύντομες και ευέλικτες, ώστε να μπορείτε να
τις προσαρμόσετε όπως θέλετε.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι πόροι αναλύονται στα 5 στάδια υλοποίησης των εργαστηρίων συν-δημιουργίας και περιλαμβάνουν
παραπομπές στις σχετικές ικανότητες Κοινωνικής Καινοτομίας.
Έτσι, μπορείτε είτε να επιλέξετε τη δραστηριότητα που είναι κατάλληλη για το στάδιο στο οποίο
βρίσκεστε ή να την επιλέξετε με βάση τις ικανότητες που θέλετε να αναπτύξετε.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή που συνδέει τις δραστηριότητες με τα στάδια των
εργαστηρίων συν-δημιουργίας.

Η κάθε δραστηριότητα δομείται ως εξής:
Τίτλος Δραστηριότητας
Πόροι/Υλικά
Πόροι/Υλικά που θα χρειαστείτε, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών
συνδέσμων/ παραπομπών στην ενότητα «Πόροι/Υλικά για εκτύπωση» για
την εκτύπωση σχετικού υλικού
Ικανότητες
Οι ικανότητες Κοινωνικής Καινοτομίας που αναπτύσσονται μέσα από τη
ΚΚ
δραστηριότητα
Οδηγίες
Σύντομη περιγραφή – παρέχεται η ευελιξία για κατάλληλες διαφοροποιήσεις
και προσαρμογές
Ηλικία
Υπόδειξη αναφορικά με την κατάλληλη ηλικία των μαθητών για αυτή τη
δραστηριότητα
Χρόνος
Υπόδειξη αναφορικά με τον χρόνο που θα χρειαστείτε για την υλοποίηση
αυτής της δραστηριότητας
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συν-δημιουργία

Η συν-δημιουργία είναι όταν νέοι και ενήλικες εργάζονται μαζί για να
βρουν και να εφαρμόσουν ιδέες για την αντιμετώπιση κοινωνικών
ζητημάτων.

Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Συν-δημιουργίας είναι εκεί όπου συναντώνται τα
ενδιαφερόμενα άτομα (παιδιά, σχολεία, τοπικοί σύμβουλοι,
επιχειρήσεις, μέλη της κοινότητας…) για να προσδιορίσουν, να
προβληματιστούν και να σχεδιάσουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα
κοινωνικό ζήτημα.

Συν-δημιουργίας

ΣΒΑ/ Παγκόσμιοι
Στόχοι

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που προσδιορίστηκαν από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
https://sustainabledevelopment.un.org
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ΚΚ

Κοινωνική Καινοτομία - το προϊόν ή η υπηρεσία που ικανοποιεί μια
κοινωνική ανάγκη καλύτερα από μια προηγούμενη λύση.

Δεξιότητες ΚΚ

Οι 13 ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας (δεξιότητες και αξίες) που
πρέπει να κατέχουν τα άτομα που ασχολούνται με την κοινωνική
καινοτομία όταν αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης μέσω της Κοινωνικής
Καινοτομίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ
1Ο

ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σύμβολο

Στο πρώτο και εισαγωγικό στάδιο των εργαστηρίων συν-δημιουργίας, στόχος
είναι να δοθεί το περιθώριο στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και
να νιώσουν άνετα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στη
διαδικασία. Επιπλέον, τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν την ευρύτερη
φιλοσοφία, το πεδίο και την πρακτική εφαρμογή της Εκπαίδευσης μέσω της
Κοινωνικής Καινοτομίας.

ΣΤΑΔΙΟ
2ο

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κατά το δεύτερο στάδιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και το πλαίσιο των
προκλήσεων σε σχέση με τη βιωσιμότητα στους συμμετέχοντες και τους δίνεται
η δυνατότητα να κατανοήσουν τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Κοινωνικής Καινοτομίας.

ΣΤΑΔΙΟ
3ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΥΣΕΩΝ
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν στον πυρήνα της διαδικασίας
συν-δημιουργίας, καθώς θα εμπλακούν ενεργά στην από κοινού ανάπτυξη ιδεών
και λύσεων για πραγματικά προβλήματα βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο. Μια
βασική έννοια που θα εισαχθεί σε αυτό το στάδιο είναι η «ενσυναίσθηση», μια
βασική αξία στη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συν-δημιουργίας και, ιδιαίτερα, οι μαθητές θα
πρέπει να υιοθετήσουν την προσέγγιση της ενσυναίσθησης, για να είναι σε θέση
να ενδιαφέρονται, να νοιάζονται πραγματικά και να βοηθούν τόσο άλλους όσο
και το περιβάλλον.

ΣΤΑΔΙΟ
4ο

ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες μετατρέπουν τις ιδέες τους
σε πράξη, σχεδιάζοντας από κοινού και δημιουργώντας κοινωνικές επιχειρήσεις,
υλοποιώντας πραγματικά έργα ή διεξάγοντας κοινοτικές εκστρατείες.

ΣΤΑΔΙΟ
5ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Το τελικό στάδιο του εργαστηρίου συν-δημιουργίας είναι το στάδιο του
αναστοχασμού και έχει διπλό σκοπό. Πρώτον, δίνει τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για την εμπειρία τους και να αναλύσουν πώς
και με ποιους τρόπους αυτή η διαδικασία τους αλλάζει. Δεύτερον, η
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες αποτελεί μια ευκαιρία για τον
συντονιστή και τους εταίρους του έργου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του
εργαστηρίου συν-δημιουργίας στους συμμετέχοντες.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1 – ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ
Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων είναι σημαντική, ούτως ώστε η ομάδα να συνεργαστεί αποτελεσματικά.
Συνιστούμε να ξεκινήσετε τη διαδικασία οικοδόμησης θετικών σχέσεων στην αρχή κάθε εργαστηρίου,
καθώς μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί έναν διασκεδαστικό τρόπο για να προετοιμαστείτε και να
γνωριστείτε καλύτερα / να καλωσορίσετε στην ομάδα νέα άτομα.

Ποιοι είμαστε
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Στιλό, μολύβια, φύλλα χαρτιού, χρώματα
Αναστοχαστική μάθηση, επικοινωνία με άλλους, αυτοαποτελεσματικότητα
Γράψτε το όνομά σας κάθετα σε ένα φύλλο χαρτιού.
Γράψτε λέξεις που σας χαρακτηρίζουν/ σχετίζονται μαζί σας που να ξεκινούν με
κάθε γράμμα του ονόματός σας.
Χωριστείτε σε ζευγάρια.
Επιλέξτε μία λέξη για το άλλο άτομο της ομάδας σας, παρουσιάστε την
παρέχοντας ανατροφοδότηση στην ολομέλεια και εξηγήστε γιατί επιλέξατε τη
λέξη αυτή.
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Ραντεβού στα γρήγορα
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Ερωτήσεις:
Πώς σε λένε;
Πού μένεις;
Με τι ασχολείσαι;
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Γιατί είσαι εδώ;
επικοινωνία με άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητας, συλλογική
αποτελεσματικότητα
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια.
Το ένα άτομο κάνει τις ερωτήσεις και το άλλο δίνει απαντήσεις. Έπειτα,
αλλάζουν ρόλους.
Μετά από 2 λεπτά φωνάξτε «αλλαγή». Ένα άτομο από κάθε ζευγάρι αλλάζει
θέση και μετακινείται στο επόμενο άτομο, που κάθεται δίπλα του. Επαναλάβετε
μέχρι να μιλήσουν όλοι οι συμμετέχοντες μεταξύ τους.
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Τι θα προτιμούσατε;
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
Ηλικία
Χρόνος

Ερωτήσεις:
Θα προτιμούσες να έχεις απίστευτο χιούμορ ή να είσαι απίστευτα έξυπνος/-η;
Θα προτιμούσες να είσαι μάγος/μάγισσα ή υπερήρωας;
Θα προτιμούσες να είσαι διάσημος/-η εφευρέτης ή διάσημος/-η συγγραφέας;
Θα προτιμούσες να καθιερώσεις μια νέα γιορτή ή να δημιουργήσεις ένα νέο
άθλημα;
Θα προτιμούσες να μένεις σε ένα σπίτι σε σχήμα κύκλου ή σε σχήμα τριγώνου;
Θα προτιμούσες να έχεις τη δύναμη να ελέγχεις τη φωτιά ή το νερό;
Θα προτιμούσες να είσαι θωρακισμένος/-η με αλεξίσφαιρο σε όλο σου το σώμα
ή να μπορείς να επιβιώνεις πέφτοντας από οποιοδήποτε ύψος;
επικοινωνία με άλλους, κριτική σκέψη
Σε ζευγάρια, κάντε ο ένας στον άλλον τις ερωτήσεις αυτές και αιτιολογήστε τις
απαντήσεις σας.
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Βρείτε τα άτομα που λένε «ναι»
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Πίνακας

επικοινωνία με άλλους, συλλογική αποτελεσματικότητα
Βρείτε τα άτομα που μπορούν να απαντήσουν με ένα «ναι» στις ερωτήσεις που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα.
Γράψτε το όνομά του κάθε ατόμου και όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί
να δώσει το κάθε άτομο στο κουτί της κάθε ερώτησης.
Στη συνέχεια, απαντήστε εσείς με ένα «ναι» σε μία από τις ερωτήσεις τους.
Προχωρήστε στο επόμενο άτομο μέχρι να συμπληρώσετε πλήρως τον Πίνακά
σας.
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Έρημο νησί
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
Ηλικία
Χρόνος

9

Επιλογές – βιβλίο, ταινία, εφαρμογή, ηλεκτρονική συσκευή, μη ηλεκτρικό
αντικείμενο, ρούχο, ποτό, αξεσουάρ, φαγητό, τραγούδι, τηλεοπτική σειρά…
επικοινωνία με άλλους, κριτική σκέψη
Σε μικρές ομάδες ρωτήστε «αν ήσασταν αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί, ποιο
βιβλίο (ή άλλη επιλογή) θα θέλατε να είχατε μαζί σας;»
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Αστεία σχέδια
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Στιλό/ μολύβι, φύλλα χαρτιού
επικοινωνία με άλλους, συλλογική αποτελεσματικότητα
Σε ομάδες των 3 ατόμων, μοιράστε ένα φύλλο χαρτιού σε τρία κομμάτια. Έπειτα,
το ένα άτομο σχεδιάζει το κεφάλι, το δεύτερο τον κορμό και το τρίτο τα πόδια.
Το κάθε άτομο δεν πρέπει να βλέπει τι σχεδιάζουν τα άλλα δύο.
Συνδυάστε τα κομμάτια για να αποκαλύψετε ολόκληρο το σώμα!
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Τι σας κάνει να χαμογελάτε
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
Ηλικία
Χρόνος

επικοινωνία με άλλους, κριτική σκέψη
Ζητήστε από κάθε άτομο να πει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της
προσωπικότητάς του για το οποίο είναι χαρούμενο και να εξηγήσει γιατί.
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Σουρεαλιστική ζωγραφική
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Πίνακες
ζωγραφικής,
φύλλα
χαρτιού,
μολύβια,
https://www.trendhunter.com/slideshow/surrealist-artworks

χρώματα

επικοινωνία με άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητας
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3 ατόμων.
Το ένα άτομο περιγράφει έναν πίνακα ζωγραφικής στα υπόλοιπα άτομα της
ομάδας του, τα οποία και προσπαθούν να τον ζωγραφίσουν. Συγκρίνετε τα σχέδια
των δύο ατόμων μεταξύ τους και με το πρωτότυπο στο τέλος!
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Χτίστε έναν πύργο
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

10

Οτιδήποτε (εντός λογικού πλαισίου!)
επικοινωνία με άλλους, συλλογική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων,
συλλογική αποτελεσματικότητα
Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες καλούνται χτίσουν έναν σταθερό πύργο
ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου.

Ηλικία
Χρόνος

Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Αλφάβητο χωρών
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Χαρτί, στιλό
επικοινωνία με άλλους, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, συλλογική
αποτελεσματικότητα
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες.
Κάθε ομάδα γράφει μια χώρα που ξεκινάει με κάθε γράμμα του αλφαβήτου.
Διαφοροποιήστε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας άλλα πράγματα, π.χ. φαγητό,
πρωτεύουσες, ταινίες, ποδοσφαιριστές, κλπ.
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Pictionary – Ζωγράφισέ το
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Κάρτες, φύλλα χαρτιού, μολύβια

επικοινωνία με άλλους, ενσυναίσθηση, αποδοχή της διαφορετικότητας
Χωρίστε τα άτομα που κάθονται στο ίδιο τραπέζι σε δύο ομάδες.
Ένα άτομο μοιράζει τις κάρτες χωρίς να τις διαβάσει και τις τοποθετεί ανάποδα
σε στοίβες πάνω στο τραπέζι.
Ένα άτομο από την ομάδα τραβά μια κάρτα και προσπαθεί να σχεδιάσει αυτό που
γράφει. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσπαθούν να μαντέψουν τι είναι το
σχέδιο αυτό. Έπειτα, συνεχίζουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Για όλες τις ηλικίες
10-20 λεπτά

Το παιχνίδι με την μπάλα
Πόροι/Υλικ
ά

11

Μια μαλακή μπάλα, στιλό, ερωτήσεις:
Πώς σε λένε;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου…;
Πού μένεις;
Πες μας κάτι ενδιαφέρον για σένα.
Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασες;
Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες;
Ποιο είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξες;
Πού έφαγες τελευταία φορά έξω;
Μίλησε μας για μια αστεία ανάμνηση.
Μίλησε μας για μια ωραία ανάμνηση.
Πες μας μια ιστορία για σένα.

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

επικοινωνία με άλλους
Πετάξτε την μπάλα σε ένα άτομο και επιλέξτε μια ερώτηση από τον πίνακα, την
οποία το άτομο αυτό καλείται να απαντήσει.
Αυτό το άτομο ρίχνει την μπάλα σε κάποιο άλλο άτομο και ούτω καθεξής.
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η κοινωνική καινοτομία μπορεί να είναι ένα νέο θέμα, για αυτό ακολουθούν ορισμένες δραστηριότητες
που θα σας βοηθήσουν να την εισαγάγετε στους μαθητές σας.

Πραγματικές ιστορίες
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Σύνδεσμοι σε σελίδες με θέματα κοινωνικής καινοτομίας:
https://www.globalonenessproject.org/
https://www.wethinq.com/en/blog/2014/02/18/32-Inspiring-Examples-of-SocialInnovation.html
https://www.boroume.gr/en/http://bcnhealthapp.com/
https://generationgenerous.com/
http://en.lestetesdelart.fr/
Υπεύθυνη και κριτική σκέψη, αναστοχαστική μάθηση, σωστή χρήση των
ψηφιακών πόρων
Παρουσιάστε μια πραγματική ιστορία με την ομάδα.
Ζητήστε τους να προσδιορίσουν πώς η κοινωνική καινοτομία μπορεί να βοηθήσει
τους ανθρώπους, τον πλανήτη, κλπ.;
Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τους ανθρώπους, τον πλανήτη, κλπ.;
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

Ποιοι/-ες μας εμπνέουν;
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

12

Φύλλα χαρτιού, χρωματιστά στιλό
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, αποδοχή της διαφορετικότητας
Σε ατομικό επίπεδο, σκεφτείτε ή ψάξτε να βρείτε ένα άτομο που σας εμπνέει να
βοηθάτε αλλήλους.
Ζωγραφίστε το άτομο αυτό σε ένα φύλλο χαρτιού.
Γύρω από την εικόνα που θα ζωγραφίσετε, σημειώστε τους λόγους για τους
οποίους επιλέξατε το άτομο αυτό.
Μοιραστείτε το αρχικά με τον/την διπλανό/-ή σας και, ακολούθως, με την
υπόλοιπη ομάδα.
Για όλες τις ηλικίες
10-20 λεπτά

Πρωτοπόροι Κοινωνικής Καινοτομίας
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
Ηλικία
Χρόνος

13

Ερωτήσεις:
Τι σας ώθησε να εμπλακείτε στην Κοινωνική Καινοτομία (ΚΚ);
Πείτε μας για τη δική σας ΚΚ.
Ποια χαρακτηριστικά και δεξιότητες πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα άτομο για να
διαχειρίζεται μια ΚΚ / να αποτελεί μέρος μιας ΚΚ;
Έχετε κάποια αγαπημένη ΚΚ; Γιατί;
Άλλες ερωτήσεις;
επικοινωνία με άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητας
Μάθετε για τη γνώμη ενός ατόμου που ασχολείται με την κοινωνική καινοτομία
χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ερωτήσεις.
11+
10-15 λεπτά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθετε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και υλοποιήστε ασκήσεις καταιγισμού ιδεών για να
βοηθήσετε τους μαθητές σας να προσδιορίσουν ζητήματα συναφή προς την κοινότητά τους, τα οποία
θέλετε να βελτιώσετε.

Υλικό αναφοράς για τους ΣΒΑ
Πόροι/Υλικά
Οδηγίες

Αφίσα με τους ΣΒΑ
Πρότυπο Δραστηριότητας για τους ΣΒΑ
Αφίσα: χρησιμοποιήστε την ως εισαγωγή για να δείτε ποιοι είναι οι στόχοι, για
σκοπούς αναφοράς, για να εξηγήσετε, να σχολιάσετε, να σχεδιάσετε και να
παρουσιάσετε.
Δραστηριότητα: Αντιστοιχίστε την περιγραφή κάθε ΣΒΑ με τον αριθμό ΣΒΑ,
όπως αυτοί φαίνεται στην αφίσα με τους ΣΒΑ.
Απαντήσεις:
Π.χ. Συνεργασία για την επίτευξη των στόχων = 17
Όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες φαγητού = 2
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι = 10
Κανείς δεν πίνει βρώμικο νερό = 6
Κανείς δεν πετάει τα ρούχα του αφού τα φορέσει μία μόνο φορά = 12
Βοηθάμε τον πλανήτη να παραμείνει υγιής = 13
Προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή = 14
Οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς σωματικά και ψυχικά = 3
Επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη για άνδρες και γυναίκες = 5
Αναπτύσσουμε πόλεις που σέβονται τον πλανήτη = 11
Κανείς δεν είναι αναγκασμένος να εργάζεται σε άσχημες/ επικίνδυνες συνθήκες
=8
Προστατεύουμε τη χλωρίδα και την πανίδα = 15
Όλοι νιώθουν ασφαλείς = 16
Κανείς δεν ζει σε άσχημες/ επικίνδυνες/ ανθυγιεινές συνθήκες = 1
Όλοι έχουν την ευκαιρία να πάνε σχολείο για μια καλύτερη ζωή = 4
Σε κάθε χώρα / πόλη υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας στους ανθρώπους = 9
Παλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς ρύπανση = 7

Καταιγισμός Ιδεών για τους ΣΒΑ
Πόροι/Υλικά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

14

Αφίσα με τους ΣΒΑ, στιλό, φύλλα χαρτιού
Κριτική σκέψη, σωστή χρήση των ψηφιακών πόρων, όραμα για έναν καλύτερο
κόσμο
Σε ζευγάρια / μικρές ομάδες επιλέξτε μερικούς από τους ΣΒΑ και συζητήστε:
Τι πιστεύετε ότι σημαίνει ο κάθε ΣΒΑ;
Πού βλέπετε παραδείγματα προσπάθειας εφαρμογής των ΣΒΑ σε τοπικό
επίπεδο;

Ηλικία
Χρόνος

Τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει σε σχέση με τις προσπάθειες που γίνονται
σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των ΣΒΑ;
Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να βελτιώσετε την εφαρμογή των ΣΒΑ;
Σημειώστε τα κύρια σημεία από τη συζήτησή σας και, ακολούθως, μοιραστείτε
τα με την υπόλοιπη ομάδα.
Για όλες τις ηλικίες
15-30 λεπτά

Ο κόσμος μου το 2030
Πόροι/Υλικά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Αφίσα με τους ΣΒΑ, στιλό, μολύβια, χρωματιστά στιλό, φύλλα χαρτιού
Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, επικοινωνία με άλλους
Παρουσιάστε την αφίσα με τους ΣΒΑ.
Το κάθε άτομο επιλέγει έναν ΣΒΑ και, έπειτα, σχεδιάζει ή περιγράφει πώς θα
ήθελε να είναι ο κόσμος το 2030 βάσει του Στόχου αυτού.
Συζητήστε και εξηγήστε τις ιδέες όλων.
13+
30-40 λεπτά

Οι μικρές αλλαγές σημαίνουν πολλά
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Αφίσα με τους ΣΒΑ , στιλό, μολύβια, προτάσεις:
Ένα άτομο σου χαμογελάει.
Ένα άτομο σου φωνάζει θυμωμένα.
Βλέπεις τον άνεμο να παίρνει μαζί του πολλά σκουπίδια.
Βλέπεις μια φωτογραφία που σου προκαλεί γέλιο στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Ένας φίλος/ Μια φίλη σου κάνει απροσδόκητα ένα δώρο.
Ένα άτομο, που συνήθως σε καλημερίζει, σε αγνοεί.
Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, επικοινωνία με άλλους, ενσυναίσθηση
Γράψτε τις παραπάνω προτάσεις στον πίνακα.
Σε ομάδες, συζητήστε τι συναισθήματα σας προκαλούν.
Επιλέξτε έναν ή δύο στόχους, σχολιάστε τους με βάση το πρότυπο πιο κάτω και,
έπειτα, συζητήστε:

Ηλικία
Χρόνος

15

Στόχος 13 (Δράση για το κλίμα)
Αρνητική δράση: Αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή ενώ ασχολούμαστε
με άλλα πράγματα.
Επίπτωση: Σπατάλη ενέργειας.
Θετική αλλαγή: Κλείνουμε την πόρτα του ψυγείου, την ώρα που γεμίζουμε το
ποτήρι μας με νερό.
Αποτέλεσμα: Εξοικονόμηση ενέργειας.
6-17
20-30 λεπτά

Πηγή/
Σύνδεσμος

Για την αφίσα και τη λίστα αναφοράς των ΣΒΑ, βλ. τη δραστηριότητα «Υλικό
αναφοράς για τους ΣΒΑ»

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Για τη δημιουργία κοινωνικής καινοτομίας, πρέπει να καταλάβετε τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία.
Εφαρμόστε τις παρακάτω δραστηριότητες για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να την κατανοήσουν
καλύτερα.

Ηθική έναντι «γρήγορης» μόδας (fast fashion)
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ενημερωτικό δελτίο για τη «γρήγορη» μόδα (fast fashion), φύλλα χαρτιού,
μαρκαδόροι, στιλό, προτάσεις:
Τιμή
Πού φτιάχτηκαν;
Τι φοράνε οι φίλοι σας;
Προκαλούν ζημιά στον πλανήτη / τους ανθρώπους;
Τι φορούν τα διάσημα πρόσωπα;
Από πού προέρχονται;
Τάσεις
Από τι υλικό φτιάχνονται;
Κοινωνική ευθύνη, κριτική σκέψη, συλλογική και δημιουργική επίλυση
προβλημάτων, όραμα για έναν καλύτερο κόσμο
Συζητήστε για τα ρούχα σας βάσει των παραπάνω προτάσεων.

Ηλικία
Χρόνος

Εξηγήστε τι είναι η «γρήγορη» μόδα χρησιμοποιώντας το ενημερωτικό δελτίο –
διαβάστε το περιεχόμενο του πρώτου βέλους και ρωτήστε τους συμμετέχοντες κατά
πόσο μπορούν να μαντέψουν τι ακολουθεί.
11+
10-20 λεπτά

Ταχεία επίλυση προβλημάτων
Πόροι/Υλικά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

16

Στιλό, φύλλα χαρτιού
Δημιουργική επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, αυτοαποτελεσματικότητα,
κοινωνική ανθεκτικότητα
Οι μαθητές σκέφτονται ένα πάθος / μια γνώση / μια δεξιότητα που έχουν.
Έπειτα, σκέφτονται ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση σε σχέση με το πάθος αυτό / τη
γνώση / τη δεξιότητα αυτή.
Στη συνέχεια, προσπαθούν να βρουν μια καινοτόμα λύση σε αυτό το πρόβλημα ή
την πρόκληση.
11+
5-10 λεπτά

Τεχνολογία για ένα καλύτερο μέλλον
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Στιλό, φύλλα χαρτιού, προτάσεις:
Όραμα: Περιγράψτε το είδος του μέλλοντος που φαντάζεστε
Αντικείμενο: Περιγράψτε το κύριο πράγμα που πρέπει να βελτιωθεί
Ιδέα: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει στη βελτίωση του μέλλοντος όπως το
οραματίζεστε;
Σωστή χρήση των ψηφιακών πόρων, όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, επικοινωνία
με άλλους, ενσυναίσθηση, δημιουργική επίλυση προβλημάτων
Γράψτε τις 3 προτάσεις στον πίνακα για να μπορούν να τις βλέπουν όλοι.
Κάθε άτομο σκέφτεται το δικό του όραμα, αντικείμενο και ιδέα.
Χωριστείτε σε ζευγάρια και, ακολούθως, συζητήστε με όλη την ομάδα.
13+
5-10 λεπτά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 3 – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σκεφτείτε ποια είναι τα προβλήματα στην περιοχή σας και ποια θα θέλατε να αντιμετωπίσετε. Αυτές οι
δραστηριότητες σας βοηθούν να σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά και κριτικά (να αναλύσετε, να
συναισθανθείτε, να προβληματιστείτε και να αξιολογήσετε!) για το θέμα που επιλέξατε.

Περπατήστε και αναπτύξτε
Μαθησιακό
αποτέλεσμα
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Να προσδιορίσετε τι θέλετε να αλλάξετε.
Φύλλα χαρτιού, στιλό
Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, δημιουργική επίλυση προβλημάτων,
συνεργατικός σχεδιασμός και δημοκρατική λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με
άλλους
Περπατήστε στην περιοχή σας για να εντοπίσετε σημεία που χρειάζονται βελτίωση.
Σε ομάδες, καταγράψτε τις ιδέες σας και συζητήστε τους λόγους σας.
Ένα ή μερικά από αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το
δικό σας έργο κοινωνικής καινοτομίας.
Για όλες τις ηλικίες
30-50 λεπτά

Φώτα Τροχαίας
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό, χρώματα
Κοινωνική ευθύνη, ενσυναίσθηση, υπεύθυνη και κριτική σκέψη, επικοινωνία με
άλλους
Σκεφτείτε τη διαδρομή για το σχολείο / κάποιο μέρος που πηγαίνετε συχνά.
Σχεδιάστε τη διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος.
Προσθέστε:
● Με πράσινο χρώμα μια ωραία περιοχή.
● Με πορτοκαλί χρώμα μια μέτρια περιοχή.
● Με κόκκινο χρώμα μια άσχημη περιοχή.
Σε ζευγάρια, συζητήστε κάθε σημείο και γιατί το χρωματίσατε με πράσινο /
πορτοκαλί / κόκκινο χρώμα.
Ανατροφοδότηση προς όλους – ένα κοινό ζήτημα θα μπορούσε να αποτελεί την
εστίαση του έργου σας.
Για όλες τις ηλικίες
10-15 λεπτά

ΟPERA
Πόροι/Υλικ
ά
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Φύλλα χαρτιού μεγέθουςA4, στιλό, προτάσεις:
O (Objective), Στόχος – Οι συμμετέχοντες έχουν 5 λεπτά στη διάθεσή τους για να
σκεφτούν και να κρατήσουν σημειώσεις ατομικά.

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

P (Pairs), Ζευγάρια – Έπειτα, συζητούν σε ζευγάρια για άλλα 5 λεπτά.
Ε (Explanation), Επεξήγηση - Το ζευγάρι επεξηγεί τις ιδέες του (2 ανά άτομο) στην
ομάδα, χρησιμοποιώντας μία πρόταση για να τις περιγράψει και τις αναρτά στον
πίνακα/ τοίχο.
R (Rating), Βαθμολόγηση – Οι ιδέες βαθμολογούνται από τους συμμετέχοντες:
κάθε άτομο ψηφίζει βάζοντας ένα αστεράκι στις 3 ιδέες που του αρέσουν
περισσότερο. Οι ιδέες χωρίς κανένα αστεράκι αφαιρούνται. Δεν μπορούν να
ψηφίσετε τη δική τους ιδέα.
Α (Arrange), Ταξινόμηση – Οι υπόλοιπες ιδέες συζητούνται και ταξινομούνται
θεματικά από την ομάδα. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει το σχέδιο δράσης.
επικοινωνία με άλλους, συνεργατικός σχεδιασμός και δημοκρατική λήψη
αποφάσεων, αυτοαποτελεσματικότητα, συλλογική αποτελεσματικότητα
Θέστε στην ομάδα μια ερώτηση για το έργο, όπως «για ποιο θέμα θα υλοποιήσουμε
το έργο μας;»
Απαντήστε στην ερώτηση ακολουθώντας τις προτάσεις του ακρωνυμίου OPERA
ως ομάδα.
9+
1 ώρα

Δημιουργήστε και παρουσιάστε
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Συσκευές, περιοδικά, φύλλα χαρτιού, χρώματα, στιλό, χαρτάκια σημειώσεων
τύπου post-its, διαδίκτυο
Κριτική σκέψη, επικοινωνία με άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητας, όραμα
για έναν καλύτερο κόσμο, σωστή χρήση των ψηφιακών πόρων
Υποθέστε ότι ένα άτομο που δεν μιλά τη γλώσσα σας θέλει να μάθει περισσότερα
για τα θέματα που απασχολούν την κοινότητά σας.
Φτιάξτε ένα κολάζ, ζωγραφίστε, τραβήξτε μερικές φωτογραφίες ή δημιουργήστε
ένα βίντεο για να τα παρουσιάσετε.
Για όλες τις ηλικίες
10-20 λεπτά

Σχεδιάστε το όραμά σας
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Φωτογραφίες της περιοχής που θέλετε να αλλάξετε, στιλό, χρώματα
Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, υπεύθυνη
και κριτική σκέψη
Σε φωτογραφίες της περιοχής που θέλετε να αλλάξετε, σχεδιάστε αυτό που θα
θέλατε να δείτε εκεί.
Εξηγήστε τις ιδέες σας σε ζευγάρια και πώς πιστεύετε ότι αυτές θα μπορούσαν
να εφαρμοστούν/ λειτουργήσουν στην πραγματική ζωή.
Ανατροφοδότηση προς όλη την ομάδα.
Για όλες τις ηλικίες
10-20 λεπτά

Ρωτήστε για κοινωνικά ζητήματα
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό
επικοινωνία
με
άλλους,
συνεργατικός
σχεδιασμός,
συλλογική
αποτελεσματικότητα, σωστή χρήση των πόρων, πραγματοποίηση βημάτων για
τη δημιουργία αξίας
Σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, ετοιμάστε μια λίστα με πράγματα που θα θέλατε
να μάθετε από άτομα της περιοχής την οποία θέλετε να αλλάξετε.
Θέστε ερωτήσεις και ζητήστε από αυτά τα άτομα να βοηθήσουν στο έργο σας.
Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας μέσω συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων.
Μοιραστείτε τις απαντήσεις που θα λάβετε με την ομάδα σας, συζητήστε και
προσθέστε τα νέα στοιχεία στον προγραμματισμό του έργου.
12+
20 λεπτά

Κριτική Σκέψη
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
Ηλικία
Χρόνος

Μεγάλο φύλλο χαρτιού, στιλό, μολύβια, προτάσεις:
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες / πόρους για αυτό το θέμα;
Ποιοι επωφελούνται από την αλλαγή/ τη μη αλλαγή των πραγμάτων;
Ποιοι υποδεικνύουν πώς πρέπει να είναι τα πράγματα;
Αυτό το θέμα επηρεάζει πολλούς ανθρώπους ή λίγους;
Το θέμα σας δημιουργεί αντιπαραθέσεις;
Μπορούμε πρακτικά να επιφέρουμε την όποια αλλαγή σε αυτό το θέμα;
Κριτική σκέψη, αναστοχαστική μάθηση, κοινωνική ανθεκτικότητα
Οι μαθητές επιλέγουν ένα θέμα και κρατούν σημειώσεις βάσει των προτάσεων.
14+
10-30 λεπτά

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση άλλων για να λάβετε προσεκτικά υπόψη τις ανάγκες αυτών των ατόμων
που προσπαθείτε να βοηθήσετε, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε από κοινού ιδέες για να τους
βοηθήσετε.

Χάρτης Ενσυναίσθησης
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
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στιλό, χάρτης ενσυναίσθησης
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, συλλογική και δημιουργική επίλυση
προβλημάτων, κοινωνική ανθεκτικότητα, όραμα για έναν καλύτερο κόσμο
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια.
Επιλέξτε μια κακή κατάσταση και την καλή εναλλακτική της. Π.χ. αδέσποτα και
πεινασμένα ζώα, ζώα ασφαλή και επαρκώς σιτισμένα.

Ηλικία
Χρόνος

Συμπληρώστε τον χάρτη ενσυναίσθησης για να δείξετε πώς σκέφτεστε και
αισθάνεστε για αυτές τις καταστάσεις.
Στη συνέχεια, προσπαθήστε να μπείτε στη θέση των μικρών παιδιών και των
ηλικιωμένων ατόμων για να καταλάβετε πώς μπορεί να σκέφτονται και να
αισθάνονται.
13+
10-15 λεπτά

Είναι δίκαιο;
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Λίστα χαρακτήρων:
Γυναίκα
Μη δυαδικό φύλο
Άνδρας
Παιδί
Ληστής
Άστεγος/-η
Εθισμένος/-η στα ναρκωτικά
Γιατρός
Καθαριστής/-τρια
Δολοφόνος
Βασίλισσα
Κοινωνική ευθύνη, ενσυναίσθηση, υπεύθυνη και κριτική σκέψη, επικοινωνία με
άλλους, κοινωνική ανθεκτικότητα
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες.
Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια νέα κυβέρνηση και δημιουργεί νέους κανόνες/
νέα προνόμια.
Το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει έναν χαρακτήρα από την παραπάνω λίστα.
Η κάθε ομάδα αποφασίζει τους κανόνες/ τα προνόμια για τους χαρακτήρες στη
λίστα.
Την επόμενη μέρα, όλα τα μέλη της κάθε ομάδας ξυπνούν ως διαφορετικοί
άνθρωποι – θεωρούν ότι ο ρόλος τους και οι κανόνες/ τα προνόμια που τους
αποδόθηκαν είναι δίκαια; Γιατί/ γιατί όχι;
Τροποποιήστε κάθε ρόλο και επαναλάβετε τη διαδικασία του πρωινού
ξυπνήματος ως νέοι χαρακτήρες την επόμενη μέρα.
Επαναλάβετε μέχρι να συμφωνήσουν όλοι ότι κάθε άτομο τυγχάνει δίκαιης
μεταχείρισης.
12+
15-25 λεπτά

Πώς θα αντιδρούσατε;
Πόροι/Υλικ
ά
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Λίστα σεναρίων:
Βλέπετε ένα άτομο αναίσθητο στο δρόμο.
Βλέπετε ένα άτομο με κουρελιασμένα ρούχα άρρωστο δίπλα σε έναν
σκουπιδοτενεκέ.
Βλέπετε μια καλοντυμένη γυναίκα άρρωστη δίπλα σε έναν σκουπιδοτενεκέ.

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Βλέπετε ένα φοβισμένο αγόρι/άντρα να τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα
κορίτσι/μια γυναίκα.
Βλέπετε ένα νεαρό αγόρι μόνο του να κλαίει.
Βλέπετε ένα ηλικιωμένο άτομο που φαίνεται χαμένο και μπερδεμένο.
Βλέπετε ένα φοβισμένο κορίτσι/μια γυναίκα να τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει
από ένα αγόρι/άνδρα.
Βλέπετε ένα άτομο τυλιγμένο σε μια κουβέρτα να τρέμει στο χιόνι.
Βλέπετε ένα άτομο να τρέχει επανειλημμένα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.
Βλέπετε ένα νεαρό κορίτσι μόνο του να κλαίει.
Ενσυναίσθηση, υπεύθυνη και κριτική σκέψη
Επιλέξτε ένα σενάριο από τη λίστα και χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια.
Ζητήστε τους να συζητήσουν πώς θα αντιδρούσαν σε κάθε περίπτωση.
Θα βοηθούσαν; Γιατί/ γιατί όχι;
Προβληματιστείτε για το τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την κατάσταση.
Ο προβληματισμός σας άλλαξε τον τρόπο σκέψης σας σχετικά με την παροχή
βοήθειας στις περιπτώσεις αυτές;
12+
10 λεπτά

Μπλε μάτια, καστανά μάτια…
Πόροι/Υλικά

Στιλό, φύλλα χαρτιού, ερωτήσεις:
Πώς σας έκανε να νιώσετε η ευνοϊκότερη/ δυσμενέστερη μεταχείριση από ένα
άλλο άτομο βάσει του χρώματος των ματιών σας;
Σας έλειψαν οι φίλοι σας;
Ήταν δίκαιο;
Είδατε τα άτομα με άλλο μάτι;
Αναρωτηθήκατε γιατί σας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο;
Σας βοήθησε το πείραμα να αντιληφθείτε πόσο άδικο είναι αυτό το είδος
μεταχείρισης; Πώς;

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Σύνδεσμος για το αρχικό πείραμα που διεξήγαγε η Jane Elliott:
https://www.youtube.com/watch?v=oS1sQ1bqLSM
Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, επικοινωνία με άλλους
Στην αρχή, εξηγήστε τους νέους κανόνες - τα άτομα με καστανά μάτια θα
τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τα άτομα με διαφορετικού χρώματος
μάτια. Φτιάξτε μερικούς ακόμα κανόνες, π.χ. ότι τα άτομα με καστανά μάτια
δεν μπορούν να κάθονται δίπλα σε άτομα με μπλε μάτια, κλπ.
Υλοποιήστε μια σύντομη δραστηριότητα, που σχετίζεται με το σημείο που
βρίσκεστε στο έργο, ενώ παράλληλα εφαρμόζετε αυστηρά τους νέους κανόνες.
Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει νέες ομαδοποιήσεις.

Ηλικία
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Στη συνέχεια, εξηγήστε το πείραμα και αξιοποιήστε τις ερωτήσεις για να
παροτρύνετε τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για το πώς ένιωσαν.
6+

Χρόνος

10-20 λεπτά

Οι εμπειρίες μας
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Στιλό, φύλλα χαρτιού, ερωτήσεις:
Πώς σε βοήθησε το άτομο αυτό;
Τι είπε;
Τι έκανε;
Γιατί σας βοήθησε αυτό που έκανε;
Πώς σας έκανε να νιώσετε;
Πώς σας επηρέασε η βοήθεια που δεχτήκατε στην αντιμετώπιση του
προβλήματός σας;
Πώς επηρέασε εκείνο το άτομο η βοήθεια που σας πρόσφερε για την
αντιμετώπιση του προβλήματός σας;
Πώς επηρέασε άλλα άτομα η βοήθεια που σας πρόσφερε το άτομο αυτό για την
αντιμετώπιση του προβλήματός σας;
Ενσυναίσθηση, αναστοχαστική μάθηση, επικοινωνία με άλλους
Παραχωρήστε σε όλους χρόνο να σκεφτούν μια περίοδο που αντιμετώπισαν μια
δύσκολη / αγχωτική / δυσάρεστη κατάσταση και κάποιο άτομο τους βοήθησε.
Σκεφτείτε την κατάσταση χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ερωτήσεις.
Καταγράψτε / σχεδιάστε / σκεφτείτε την κατάσταση και, ακολούθως,
μοιραστείτε την εμπειρία σας αυτή σε ζευγάρια.
Όσοι αισθάνονται άνετα, παρουσιάζουν την κατάσταση τους σε όλη την ομάδα
καθοδηγούμενοι από τις ερωτήσεις.
6+
10-15 λεπτά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 4 – ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ώρα για ανάληψη δράσης! Παροτρύνετε την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή του κόσμου και υλοποιήστε
το έργο σας.

1,2,3 δράση!
Μαθησιακό
αποτέλεσμα
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Να συνεργαστούν και να βελτιώσουν μια ιδέα / ένα σχέδιο δράσης.
Φύλλα χαρτιού, στιλό
Κριτική σκέψη, αναστοχαστική μάθηση, αυτοαποτελεσματικότητα, σωστή
χρήση των πόρων, συλλογική αποτελεσματικότητα, πραγματοποίηση βημάτων
για τη δημιουργία αξίας
Σε μικρές ομάδες, καταγράψτε τι πρέπει να κάνετε για να πετύχετε τον στόχο σας.
Εντάξτε κάθε σημείο που καταγράψατε στην ομάδα 1, 2 ή 3:
1 - Έχουμε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες.
2 - Γνωρίζουμε κάποιο άτομο με τις απαραίτητες δεξιότητες.
3 - Πρέπει να βρούμε κάποιο άτομο με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Ηλικία
Χρόνος

Σε ομαδικό επίπεδο, συζητήστε και συμφωνήστε ποια είναι η σωστή ομάδα από
τις παραπάνω για το κάθε σημείο.
12+
10-20 λεπτά

Ζητήστε βοήθεια!
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό, πρότυπο επιστολής, ερωτήσεις:
Από ποιους χρειάζεστε υποστήριξη;
Τι χρειάζεστε από αυτούς;
Πότε θα επικοινωνήσετε μαζί τους;
Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί τους;
Γιατί να εμπλακούν;
επικοινωνία με άλλους, σωστή χρήση των πόρων, πραγματοποίηση βημάτων για
τη δημιουργία αξίας
Σε μικρές ομάδες, σκεφτείτε και συζητήστε τις παραπάνω ερωτήσεις.
Σε επίπεδο ομάδας, αποφασίστε με ποιους θα επικοινωνήσετε και πώς.
Χρησιμοποιήστε το πρότυπο επιστολής για να ξεκινήσετε την επικοινωνία με τα
άτομα από τα οποία θα χρειαστείτε υποστήριξη για το έργο σας.
10+
20-40 λεπτά

Σχεδιασμός εκδηλώσεων
Πόροι/Υλικά
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Φύλλα χαρτιού, στιλό / μολύβια, προτάσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή:

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Τι θα αποτελέσει κίνητρο για τα άτομα ούτως ώστε να παρευρεθούν στην
εκδήλωσή σας;
Αριθμός ατόμων
Φαγητό
Ποτά
Εξοπλισμός
Κόστος
Ψυχαγωγία
Ετοιμασία και διαρρύθμιση χώρου
Διαφήμιση
Συλλογική
αποτελεσματικότητα,
επικοινωνία
με
άλλους,
αυτοαποτελεσματικότητα, πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία αξίας
Διαθέστε λίγο χρόνο στους μαθητές για να σκεφτούν μια επιτυχημένη εκδήλωση
στην οποία παρευρέθηκαν καθοδηγούμενοι από τις πιο κάτω ερωτήσεις:
● Τι έκανε αυτή την εκδήλωση επιτυχημένη;
● Τι θα μπορούσε να την κάνει ακόμα καλύτερη;
Σχεδιάστε τη δική σας εκδήλωση βάσει των προτάσεων για το περιεχόμενο και
τη μορφή.
Αναθέστε την κάθε πτυχή/ εργασία σε συγκεκριμένο/-α άτομο/-α της ομάδας για
να σχεδιάσετε την εκδήλωσή σας.
10+
30-40 λεπτά

Δημιουργία δελτίου τύπου
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Παράδειγμα από ένα δελτίο τύπου, φύλλο χαρτιού, στιλό, ερωτήσεις:
Ποιοι υλοποιούν το έργο;
Τι πρόκειται να κάνετε ακριβώς;
Πού θα λάβει χώρα το έργο;
Πότε θα ξεκινήσετε;
Γιατί το υλοποιείτε;
Πώς το υλοποιείτε;
Ποιοι εμπλέκονται;
επικοινωνία με άλλους, συλλογική αποτελεσματικότητα, πραγματοποίηση
βημάτων για τη δημιουργία αξίας
Παρουσιάστε ένα παράδειγμα δελτίου τύπου από το διαδίκτυο.
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες.
Δημιουργήστε ένα δελτίο τύπου καθοδηγούμενοι από τις παραπάνω ερωτήσεις.
12+
20-40 λεπτά

Επιστολή σε πολιτικούς
Πόροι/Υλικά
Ικανότητες
ΚΚ

25

Φύλλα χαρτιού, στιλό, ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), πρότυπο επιστολής
επικοινωνία με άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητας, σωστή χρήση των
ψηφιακών πόρων, πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία αξίας

Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Διεξαγάγετε διεξοδική διαδικτυακή έρευνα για το υπό εξέταση ζήτημα που σας
αφορά ή έρευνα με άτομα στον περίγυρό σας.
Χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να γράψετε μια επιστολή σε έναν/μία
αξιωματούχο στην τοπική αρχή εξηγώντας του/της το ζήτημα, γιατί είναι
σημαντικό και ποιους επηρεάζει.
Εξηγήστε τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει για αυτό το ζήτημα και πώς μπορεί
να εμπλακεί.
13+
20-40 λεπτά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΩΝ
Η αποτελεσματική συνεργασία δεν είναι εύκολη υπόθεση – ακολουθούν δραστηριότητες που θα σας
βοηθήσουν να την πετύχετε!

Ανάλυση SWOT
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Στιλό, φύλλα χαρτιού, Πίνακας SWOT βάσει των ερωτήσεων:
S - Strengths (Δυνατά σημεία): τι κάνουμε καλά;
W - Weaknesses (Αδυναμίες): τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε;
O - Opportunities (Ευκαιρίες): από τι μπορούμε να επωφεληθούμε;
T - Threats (Απειλές): τι θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στο έργο μας;
Αυτοαποτελεσματικότητα, συλλογική αποτελεσματικότητα, κοινωνική
ανθεκτικότητα, πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία αξίας, σωστή
χρήση των πόρων, αναστοχαστική μάθηση, συνεργατικός σχεδιασμός
Συμπληρώστε σε ζευγάρια τον Πίνακα SWOT για το έργο σας.
Παρουσιάστε τον Πίνακα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και
πραγματοποιήστε μια συνολική ανάλυση SWOT ομαδικά.
Χρησιμοποιήστε την ανάλυση αυτή για να αξιολογήσετε την ιδέα σας / να
σχεδιάσετε τα επόμενά σας βήματα.
11+
20 λεπτά

Προσεκτική ακρόαση
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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επικοινωνία με άλλους, αυτοαποτελεσματικότητα, κοινωνική ανθεκτικότητα
Σε ζευγάρια, το ένα άτομο λέει στον/στη διπλανό/-ή του μια ιδέα για οτιδήποτε
(τι έφαγε το μεσημέρι, γιατί φόρεσε αυτά τα ρούχα, για την αγαπημένη του/της
μουσική, για το αγαπημένο του/της τηλεοπτικό πρόγραμμα, κλπ.).
Ο/Η διπλανός/-ή του ατόμου αυτού πρέπει να συνοψίσει την ιδέα του άλλου σε
μια πρόταση για να δείξει ότι την έχει καταλάβει.
Το άλλο άτομο θα πρέπει να αναφέρει κατά πόσο ο/η διπλανός/ή του κατάλαβε
σωστά. Ακολούθως, αλλάζουν ρόλους.
12+
10 λεπτά

Πληθοχρηματοδότηση
Πόροι/Υλικά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

1. Μεταβείτε στο - https://www.crowdfunder.co.uk/search/projects
Επιλέξτε μια ιστορία από τον ιστότοπο για ένα έργο που βασίζεται σε
χρηματοδότηση από τον γενικό πληθυσμό (συμμετοχική χρηματοδότηση ή
πληθοχρηματοδότηση) και σημειώστε βασικά στοιχεία για το έργο αυτό και πώς
η πληθοχρηματοδότηση βοήθησε στη γνωστοποίηση και την υλοποίησή του.
2. Μεταβείτε στο - https://www.crowdfunder.co.uk/how-crowdfunding-works
Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις με αναφορά στο έργο σας:
Τι είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση ή πληθοχρηματοδότηση;
Είναι κατάλληλη για την ιδέα μας; Γιατί/ γιατί όχι;
Θα βοηθούσε η χρήση της τεχνολογίας στην πληθοχρηματοδότηση;
Πώς σχεδιάζουμε ένα έργο που βασίζεται στην πληθοχρηματοδότηση;
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο που βασίζεται στην
πληθοχρηματοδότηση;
Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα έργο που βασίζεται στην
πληθοχρηματοδότηση;
Σωστή χρήση των (ψηφιακών) πόρων, υπεύθυνη και κριτική σκέψη,
πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία αξίας, συνεργατικός σχεδιασμός
και δημοκρατική λήψη αποφάσεων
Ακολουθήστε τους συνδέσμους, απαντήστε στις ερωτήσεις και, έπειτα,
παράσχετε ανατροφοδότηση στην ομάδα σας.
Πραγματοποιήστε τη δραστηριότητα αυτή ατομικά, σε ζευγάρια ή σε μικρές
ομάδες.
Θα μπορούσε η πληθοχρηματοδότηση να βοηθήσει το έργο σας;
12+
20-30 λεπτά

Πέντε ερωτήσεις
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού μεγέθους A4, στιλό, πρότυπο ερωτήσεων
Όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, συλλογική αποτελεσματικότητα,
συνεργατικός σχεδιασμός και δημοκρατική λήψη αποφάσεων
Μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε δραστηριότητα έργου για να βοηθήσει
τους νέους να σκεφτούν καλύτερα την ιδέα τους και να αρχίσουν να την
αναπτύσσουν πρακτικά.
Για όλες τις ηλικίες
15-25 λεπτά

Μαθαίνοντας από άλλους
Πόροι/Υλικ
ά
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Φύλλα χαρτιού, στιλό, διαδίκτυο

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Συλλογική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων, συνεργατικός σχεδιασμός και
δημοκρατική λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με άλλους, σωστή χρήση των
ψηφιακών πόρων, συλλογική αποτελεσματικότητα
Σε ομάδες ανακαλύψτε έργα παρόμοια με το δικό σας.
Ετοιμάστε μια λίστα που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που βρίσκετε ότι
λειτούργησαν καλά σε κάθε έργο.
Ομαδοποιήστε τα στοιχεία της λίστα σας σε θεματικές κατηγορίες και συζητήστε
με όλη την ομάδα.
Διεξαγάγετε μια άσκηση καταιγισμού ιδεών για να προσδιορίσετε ποιες
θεματικές κατηγορίες θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε με στόχο να
βοηθήσετε στην υλοποίηση του έργου σας.
Ενημερώστε το σχέδιο δράσης σας βάσει των συμπερασμάτων που θα
καταλήξετε από τη δραστηριότητα αυτή.
13+
10-20 λεπτά

Σκεφτείτε και μοιραστείτε τις σκέψεις σας
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό
Αναστοχαστική
μάθηση,
αυτοαποτελεσματικότητα,
συλλογική
αποτελεσματικότητα
Εφαρμόστε αυτή τη δραστηριότητα κάθε φορά που χρειάζεται να
(επαν)εξετάσετε ένα ζήτημα ή μια προσέγγιση κατά τη διάρκεια του έργου.
Δώστε στους συμμετέχοντες λίγο χρόνο να σκεφτούν μια ερώτηση/ ένα θέμα,
αρχικά σε ατομικό επίπεδο. Ακολούθως, θα συζητήσουν την ερώτηση/ το θέμα
σε ζευγάρια και, έπειτα, με όλη την ομάδα για ανατροφοδότηση.
Για όλες τις ηλικίες
15-25 λεπτά

Δικτύωση
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Φύλλα χαρτιού, στιλό , πρότυπο δικτύωσης
Αυτοαποτελεσματικότητα,
συλλογική
αποτελεσματικότητα,
κοινωνική
ανθεκτικότητα, πραγματοποίηση βημάτων για τη δημιουργία αξίας, επικοινωνία
με άλλους
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 ομάδες.
Κάθε ομάδα απαντά στις ερωτήσεις σε κάθε ενότητα του προτύπου δικτύωσης.
Όλοι μοιράζονται τις ιδέες τους για να δημιουργήσουν ένα πρότυπο για όλη την
ομάδα.
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακινήσετε τη συμμετοχή ή εμπλοκή
άλλων ατόμων μέσα από μια διαφήμιση, ένα βίντεο ή άλλη ενέργεια προώθησης.
Για όλες τις ηλικίες
20-40 λεπτά
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 5 – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αυτές οι δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε και να αξιολογήσετε αυτά που έχετε πετύχει.
Παρέχουμε ψηφιακές και μη ψηφιακές ιδέες - επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα!

Παρουσίαση έργου Κοινωνικής Καινοτομίας
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φωτογραφίες / εργασίες, κλπ. από το έργο, στιλό, φύλλα χαρτιού, χώρος σε τοίχο,
προτάσεις:
Ποιο ήταν το θέμα στο οποίο εστιάσατε;
Τι κάνατε για αυτό;
Ποιο ήταν το πιο διασκεδαστικό πράγμα;
Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα;
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχετε μάθει;
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Σωστή χρήση των ψηφιακών πόρων, επικοινωνία με άλλους, αναστοχαστική
μάθηση
Βρείτε έναν χώρο σε τοίχο, όπου θα αναρτήσετε το υλικό για την παρουσίαση του
έργου σας.
Επιλέξτε φωτογραφίες/εργασίες, κλπ. από το έργο σας, τις οποίες θέλετε να
παρουσιάσετε σε άλλους.
Δημιουργήστε την ιστορία του έργου σας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω
προτάσεις!
Για όλες τις ηλικίες
1 ώρα

Καταγράψτε την πρόοδό σας
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Αυτοαποτελεσματικότητα, συλλογική αποτελεσματικότητα, αναστοχαστική
μάθηση, συνεργατικός σχεδιασμός
Το κάθε άτομο παρακολουθεί και κρατά αρχείο για διαφορετικά πράγματα/
καταγράφει διαφορετικές εργασίες, όπως βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες εξαρτάται από εσάς.
Ο ορισμός των ατόμων αυτών για κάθε εργασία εξαρτάται επίσης από εσάς –
κάποια σχολεία αναθέτουν στον συντονιστή να παρακολουθεί και να κρατά αρχείο/
να καταγράφει, ενώ κάποια άλλα αναθέτουν την εργασία αυτή σε έναν
συμμετέχοντα/ μία συμμετέχουσα από το εργαστήριο. Προτείνεται η χρήση
λογισμικού, που παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να
προσθέτουν στοιχεία για την παρακολούθηση/ συλλογή και καταγραφή στοιχείων
του έργου (όπως το Padlet).
Για όλες τις ηλικίες
Εξαρτάται από τη μέθοδο που θα ακολουθήσετε

Ζώο μετάβασης
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό, προτάσεις για συζήτηση:
Πόδια – τα 4 βασικά στοιχεία που χρειάζεται το έργο σας για να επιβιώσει.
Καρδιά – το απολαμβάνετε;
Μάτια – είναι ξεκάθαρο το όραμα της ομάδας για το μέλλον του έργου;
Αυτιά – ακούτε ο ένας τον άλλον προσεκτικά;
Στόμα – υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ σας;
Γύρω από το ζώο – πώς συνδέεται το έργο με άλλα άτομα εκτός της ομάδας σας;
Αναστοχαστική μάθηση, επικοινωνία με άλλους, όραμα για έναν καλύτερο κόσμο,
συλλογική
και
δημιουργική
επίλυση
προβλημάτων,
συλλογική
αποτελεσματικότητα, κοινωνική ανθεκτικότητα
Σχεδιάστε ένα ζώο σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού με μια καρδιά, 4 πόδια, ουρά,
κεφάλι, κλπ.
Δείτε τις παραπάνω προτάσεις για συζήτηση και δώστε απαντήσεις.
Βαθμολογήστε την κάθε απάντησή σας με κλίμακα από το 1 (χαμηλότερη
βαθμολογία) έως το 5 (υψηλότερη βαθμολογία).
Δημιουργήστε ένα σχέδιο για τη βελτίωση των απαντήσεων/ πτυχών με χαμηλή
βαθμολογία.
12+
20 λεπτά

Γύρω από τη φωτιά κατασκήνωσης
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό
Αναστοχαστική μάθηση, συλλογική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων,
κοινωνική ανθεκτικότητα, ατομική και συλλογική αποτελεσματικότητα
Σε μικρές ομάδες, σκεφτείτε τι έχει και τι δεν έχει λειτουργήσει καλά μέχρι τώρα.
Ετοιμάστε μια λίστα καταγράφοντας σε δύο στήλες ό,τι έχει λειτουργήσει καλά
(κάτω από ένα χαμογελαστό πρόσωπο) και ό,τι δεν έχει λειτουργήσει καλά (κάτω
από ένα λυπημένο πρόσωπο).
Σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε τα στοιχεία που καταγράψατε στη
στήλη με το λυπημένο πρόσωπο και πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τα
στοιχεία που καταγράψατε στη στήλη με το χαμογελαστό πρόσωπο για να
βελτιώσετε περαιτέρω το έργο σας.
10+
10-20 λεπτά

Ώρα για φατσούλες (emoji)
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες
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Φύλλα χαρτιού, στιλό, δελτία με φατσούλες (emoji)
Αναστοχαστική μάθηση, συλλογική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων,
επικοινωνία με άλλους, ατομική και συλλογική αποτελεσματικότητα, κοινωνική
ανθεκτικότητα
Γράψτε το όνομά σας και την ημερομηνία στο πίσω μέρος του δελτίου.

Ηλικία
Χρόνος

Κυκλώστε τις φατσούλες (emoji) που αντικατοπτρίζουν πώς νιώθετε για το έργο –
προσθέστε emoji που πιστεύετε ότι λείπουν.
Σε μικρές ομάδες, συζητήστε και εξηγήστε γιατί επιλέξατε αυτά τα emoji.
Παρουσιάστε τα κύρια σημεία από τη συζήτησή σας σε όλη την ομάδα.
Κρατήστε το δελτίο σας για να συγκρίνετε πώς αισθάνεστε σε διαφορετικές φάσεις
του έργου.
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Οι δραστηριότητες σας σε γρήγορη κίνηση (τεχνική time-lapse)
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Έξυπνο κινητό τηλέφωνο (Smartphone)
Σωστή χρήση των ψηφιακών πόρων
Παρουσιάστε της δραστηριότητες στο έργο σας με την τεχνική time-lapse,
χρησιμοποιώντας το smartphone σας.
Κοινοποιήστε το αποτέλεσμα διαδικτυακά.
Για όλες τις ηλικίες
Εξαρτάται από τη μέθοδο που θα ακολουθήσετε.

Το χέρι
Πόροι/Υλικ
ά

Ικανότητες
ΚΚ
Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος

Φύλλα χαρτιού, στιλό, προτάσεις:
Αντίχειρας: κάτι που πιστεύετε ότι πηγαίνει καλά
Δείκτης: κάτι που θέλετε να επισημάνετε
Μεσαίο δάχτυλο: κάτι που δεν σας αρέσει / θέλετε να αλλάξετε
Παράμεσος: κάτι που σας αρέσει
Μικρό δάχτυλο: κάτι που θα θυμάστε
Αναστοχαστική μάθηση
Σχεδιάστε το αποτύπωμα της παλάμης του χεριού σας σε ένα φύλλο χαρτιού.
Σκεφτείτε το έργο σας γενικά ή μια συγκεκριμένη πτυχή του και συμπληρώστε τα
δάχτυλα του χεριού με βάση τις προτάσεις.
Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις για να αναστοχαστείτε για το έργο σας και να
σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα.
Για όλες τις ηλικίες
5-10 λεπτά

Χρονοδιάγραμμα
Πόροι/Υλικ
ά
Ικανότητες
ΚΚ
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Φύλλα χαρτιού
Αναστοχαστική μάθηση, συνεργατικός σχεδιασμός και δημοκρατική λήψη
αποφάσεων, αυτοαποτελεσματικότητα, συλλογική αποτελεσματικότητα

Οδηγίες

Ηλικία
Χρόνος
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Κολλήστε αριθμό φύλλων χαρτιού μεταξύ τους για να κατασκευάσετε μια μεγάλη
λωρίδα.
Τραβήξτε μια γραμμή στην λωρίδα και σημειώστε: στην μια άκρη την αρχή του
έργου, στη μέση τη σημερινή ημερομηνία και στην άλλη άκρη μια γραμμή που
δείχνει προς το μέλλον.
Το κάθε άτομο προσθέτει στη γραμμή σημαντικά γεγονότα/στοιχεία/πράγματα
που θυμάται.
Συζητήστε τα γεγονότα/στοιχεία/πράγματα.
Ακολούθως, το κάθε άτομο προσθέτει γεγονότα/στοιχεία/πράγματα που θέλει να
κάνει στο έργο μελλοντικά.
Συζητήστε.
Αποφασίστε ποιες ενέργειες θα ακολουθήσετε, πώς και με ποια σειρά.
8+
15-30 λεπτά

ΠΟΡΟΙ/ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πίνακας δραστηριότητας – Βρείτε τα άτομα που λένε «ναι»
Μένεις κάπου εδώ
κοντά;

Κάνεις αγορές από το
διαδίκτυο;

Σου αρέσει το
ποδήλατο;

Σου αρέσουν τα
ανθρακούχα ποτά;

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Σου αρέσουν οι
ταινίες;

Διαβάζεις βιβλία;

Χρησιμοποιείς το
κινητό σου για να
παρακολουθήσεις
κάτι στην τηλεόραση;

Σου αρέσει το
καλοκαίρι;

Όνομα:

Περισσότερα
στοιχεία:

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:
Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Σου αρέσει η πίτσα;

Έχεις κατοικίδιο ζώο;

Σου αρέσουν τα
Χριστούγεννα;

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Έχεις κάποιον/-α
αγαπημένο/-η
ηθοποιό;

Σου αρέσει η
σοκολάτα;

Έχεις κινητό
τηλέφωνο;

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Περισσότερα
στοιχεία:

Σου αρέσουν τα
γλυκά;
Όνομα:
Περισσότερα
στοιχεία:

Υπάρχει κάποια
εφαρμογή που σου
αρέσει περισσότερο;
Όνομα:
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Περισσότερα
στοιχεία:
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Σουρεαλιστική ζωγραφική
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Κάρτες για το Pictionary

Άλογο
Καουμπόι
Σκέιτμπορντ

Πάρκο
Κωδικός
πρόσβασης
Βασιλιάς

Τάμπλετ
Διακοπές
Χριστούγεννα
Παραλία
Στροφή

Ποδήλατο
Λίμνη
Κολύμπι
Σαλόνι
Σκουπίδια

Κινητό
τηλέφωνο
Καμηλοπάρδαλη
Τοστ
Καλοκαίρι
Μπαλέτο
Τραγούδι

Τζέλι
Γήπεδο
Σχολείο
Επικοινωνώ
Φαγητό
Γάτα
Φάντασμα
Αγελάδα
Έντομο
Φίδια
Χείλη
Κάλτσες

Έπαυλη
Αγρόκτημα
Έξω
Λίμνη
Ποτό
Ήλιος
Λουλούδι
Μπανάνα
Βιβλίο
Φως
Μήλο
Χαμόγελο

Μπαταρία
Αεροδρόμιο
Μέσα
Πλανήτης
Νησί
Φλιτζάνι
Πίτα
Χιόνι
Δοχείο
Δέντρο
Τσουλήθρα
Κούνια

Κλειδί
Λιμάνι
Ομάδα
Ζώο
Κρέμα
Ποντίκι
Αστέρι
Φάλαινα
Ιπποπόταμος
Πρόσωπο
Παγωτό
Κουτάλι

Παλτό
Καρδιά

Παπούτσι
Καπέλο

Νερό
Ωκεανός

Μπάλα
Μύτη

Χαρταετός
Γάλα
Κορίτσι

Σκύλος
Πάπια
Πουλί

Στόμα
Μάτια
Αγόρι

Σακάκι
Παραλία
Κουλουράκι
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Στρογγυλό
Λαμπτήρας

Ποδόσφαιρο Αλάτι
Υπολογιστής Αεροπλάνο
Καραμέλες

Βασίλισσα

Φύση
Σούπα
Άνοιξη
Χορός
Κιθάρα

Θάλασσα
Τσαγιέρα
Φθινόπωρο
Γλύκισμα
Λουκάνικο
Τύμπανα
Δουλειά
Ακούω
Νερό
Λουλούδι
Σπίτι
Κρεβάτι
Πουκάμισο
Αυγό
Τυρί
Κύκλος
Ιστός
αράχνης
Σκουλήκι
Δημητριακ
ά
Μπανάνα
Πορτοκάλι
Κούπα

Αφίσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δραστηριότητα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Γράψτε τον αριθμό/ τίτλο του ΣΒΑ που αντιστοιχεί δίπλα από τις παρακάτω δηλώσεις.

Παράδειγμα: Συνεργασία για την επίτευξη των στόχων = 17 / Συνεργασία για τους στόχους
Όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες φαγητού =
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι =
Κανείς δεν πίνει βρώμικο νερό =
Κανείς δεν πετάει τα ρούχα του αφού τα φορέσει μία μόνο φορά =
Βοηθάμε τον πλανήτη να παραμείνει υγιής =
Προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή =
Οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς σωματικά και ψυχικά =
Επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη για άνδρες και γυναίκες =
Αναπτύσσουμε πόλεις που σέβονται τον πλανήτη =
Κανείς δεν είναι αναγκασμένος να εργάζεται σε άσχημες/ επικίνδυνες συνθήκες =
Προστατεύουμε τη χλωρίδα και την πανίδα =
Όλοι νιώθουν ασφαλείς =
Κανείς δεν ζει σε άσχημες/ επικίνδυνες/ ανθυγιεινές συνθήκες =
Όλοι έχουν την ευκαιρία να πάνε σχολείο για μια καλύτερη ζωή =
Σε κάθε χώρα / πόλη υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στους ανθρώπους =
Παλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς ρύπανση =
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Χάρτης ενσυναίσθησης

Κακή κατάσταση =

Εγώ
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Καλή κατάσταση =

Εγώ

Μικρά
παιδιά

Μικρά
παιδιά

Ηλικιωμέ
να
άτομα

Ηλικιωμέ
να
άτομα

Πίνακας ανάλυσης SWOT

Τι κάνουμε καλά;
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Τι θα μπορούσαμε να
βελτιώσουμε?

Από τι μπορούμε να
επωφεληθούμε;

Τι θα μπορούσε να
αποτελέσει εμπόδιο στο
έργο μας;

Πέντε ερωτήσεις

Ποιοι;

Γιατί;
Γιατί είναι σημαντικό για εσάς;
Γιατί το κάνετε;
Γιατί θεωρείτε ότι θα βελτιώσει
τη ζωή; Με ποιο τρόπο;

Σε ποιους απευθύνεται;
Ποιους θα επηρεάσει;
Ποιοι θα εμπλακούν;

Τι;
Τι αφορά η ιδέα σας;

Πού;
Πού μπορεί να υλοποιηθεί;
Από πού μπορεί να ξεκινήσει και,
ίσως, πού μπορεί να προχωρήσει
και να φτάσει;
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Πότε;
Πότε θα ξεκινήσει;
Πότε μπορεί να λάβει χώρα;
Πόσο συχνά;

Πρότυπο Δικτύωσης

Εισαγωγή
Ποιοι είστε;
Τι κάνετε τις τελευταίες εβδομάδες;
Με ποιους το κάνετε;
Γιατί το κάνετε;
Πρόβλημα
Με ποιο πρόβλημα ασχολείστε;
Γιατί θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό;
Γνωρίζετε κάποια στοιχεία/ γεγονότα για το πρόβλημα αυτό τα
οποία μπορεί να είναι σοκαριστικά ή βάσει των οποίων να
μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το πρόβλημα άλλα άτομα ή
να μπορούν να συσχετιστούν μαζί του;
Επίλυση
Τι σκεφτήκατε για να επιλύσετε το πρόβλημα;
Ποιους θα βοηθήσει και πώς θα τους βοηθήσει;
Πώς μπορούν να εμπλακούν άλλα άτομα;
Εάν όλοι συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο, ποιο αντίκτυπο θα έχει
στην επίλυση του προβλήματος;
Κλείσιμο
Υπενθυμίστε πότε, πού και πώς μπορούν να βοηθήσουν.
Πείτε πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Ρωτήστε εάν έχουν ερωτήσεις ή χρειάζονται διευκρινίσεις.
Ευχαριστήστε για την προσοχή τους.

Πρότυπο επιστολής

(γράψτε τη διεύθυνση του σχολείου σας εδώ)
(γράψτε την ημερομηνία εδώ)

Αξιότιμε/-η κ. ________________, (γράψτε το επίθετο του ατόμου στο οποίο απευθύνεται η επιστολή)

Επικοινωνούμε μαζί σας για το έργο με τίτλο _________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Ο στόχος του έργου είναι ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Είναι σημαντικό, επειδή _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα, διότι ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Βοηθώντας σε αυτό το έργο, μπορείτε να συμβάλετε στη βελτίωση της ζωής για __________________
____________________________________________________________________________________.
Θα θέλαμε να εμπλακείτε στο έργο αυτό, γιατί ______________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον/την ___________________
____________________________ (γράψτε το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού) στο _____________
_________________________________________________________ (γράψτε το όνομα του σχολείου).

Με εκτίμηση,
_________________________________________ (γράψτε το ονοματεπώνυμό σας εδώ)
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Ενημερωτικό δελτίο για τη «γρήγορη» μόδα (fast fashion)

Για να συμβαδίζουν με τις τάσεις, τα
καταστήματα ρούχων αναπαράγουν τη
μόδα της πασαρέλας…

Αυτό είναι μη
βιώσιμο, καθώς
καταστρέφει τον
πλανήτη!

…έτσι, τα ρούχα πρέπει να φτιάχνονται
γρήγορα και από υλικά χαμηλότερης
ποιότητας…

… …και, στο τέλος, τα ρούχα
καταλήγουν στις χωματερές
μολύνοντας τον πλανήτη…

…επειδή οι άνθρωποι δεν φορούν για πολύ
καιρό τα ρούχα πριν αγοράσουν άλλα
καινούργια και για να συμβαδίζουν με τις
τάσεις…

… …οι άνθρωποι φορούν τα ρούχα και
τα αξεσουάρ τους μία φορά πριν τα
πετάξουν…

Δελτία με φατσούλες (emoji)
Δελτίο με φατσούλες (emoji)
Κυκλώστε τις φατσούλες (emoji) που δείχνουν πώς αισθάνεστε για
το έργο σας τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, συζητήστε σε
ομάδες. Βασιστείτε στα στοιχεία που θα αναφερθούν κατά τη
συζήτησή σας για να σχεδιάσετε τα επόμενα στάδια του έργου.
Σχεδιάστε τυχόν φατσούλες (emoji) που νιώθετε ότι δεν
περιλαμβάνονται στο δελτίο αυτό 🡫

Δελτίο με φατσούλες (emoji)
Κυκλώστε τις φατσούλες (emoji) που δείχνουν πώς αισθάνεστε για
το έργο σας τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, συζητήστε σε
ομάδες. Βασιστείτε στα στοιχεία που θα αναφερθούν κατά τη
συζήτησή σας για να σχεδιάσετε τα επόμενα στάδια του έργου.
Σχεδιάστε τυχόν φατσούλες (emoji) που νιώθετε ότι δεν
περιλαμβάνονται στο δελτίο αυτό 🡫

Δελτίο με φατσούλες (emoji)
Κυκλώστε τις φατσούλες (emoji) που δείχνουν πώς αισθάνεστε για
το έργο σας τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, συζητήστε σε
ομάδες. Βασιστείτε στα στοιχεία που θα αναφερθούν κατά τη
συζήτησή σας για να σχεδιάσετε τα επόμενα στάδια του έργου.
Σχεδιάστε τυχόν φατσούλες (emoji) που νιώθετε ότι δεν
περιλαμβάνονται στο δελτίο αυτό 🡫
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