
 

 

Σενάριο μάθησης Europeana 
(Εκπαιδευτικοί) 

 

Τίτλος   

Stop-Pause-Listen 

Η ενεργή ακρόαση ως μέσω επίλυσης οικογενειακών διαφορών. 

Δημιουργοί 

Τσεπελή Μαριάνθη 

Σύνοψη 

Με αφορμή την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου, το παρόν σενάριο εξετάζει οικογενειακές σχέσεις 

μεταξύ γονέων και παιδιών στην ελληνική μυθολογία,  επικεντρώνεται στις συγκρούσεις μεταξύ των 

γονέων και παιδιών και εξερευνά τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να γεφυρωθούν οι διαφορές 

οπτικής και αντίληψης μέσω της ενεργής ακρόασης. 

Λέξεις-κλειδιά 

Οικογένεια, κοινωνικές δεξιότητες, ενεργή ακρόαση, ψυχική υγεία 

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας  

Τομέας Μυθολογία, Ιστορία, Αγγλικά, ΤΠΕ, Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ) 
 

Θέμα Οικογενειακές συγκρούσεις και η ενεργή ακρόαση ως τρόπος επίλυσης 
διαφορών 
 

Ηλικία μαθητών/-
ριών 

11-12 

Χρόνος 
προετοιμασίας 

1 ώρα 

Χρόνος διδασκαλίας 4 διδακτικές ώρες 

Διδακτικό υλικό στο 
Διαδίκτυο  

Europeana, padlet, learningapps, Thinglink, Giphy,  Blabberize/Voki, google 
slides, Coggle, YouTube 
 

Διδακτικό υλικό εκτός 
Διαδικτύου 

Χαρτί, μολύβια 
 

Πόροι Europeana που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Συλλογές και Eκθέσεις: 
Family Matters 
Daedalus and Icarus collection 

https://www.europeana.eu/el
https://el.padlet.com/
https://learningapps.org/
https://www.thinglink.com/
https://giphy.com/
https://blabberize.com/
https://blabberize.com/
https://l-www.voki.com/
https://l-www.voki.com/
https://coggle.it/
https://www.youtube.com/
https://www.europeana.eu/el/exhibitions/family-matters
https://www.europeana.eu/el/set/6292
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Άλλοι πόροι: 
The Fall of Icarus; Der Sturz des Ikarus (από τον/την Capranica, Caesar 
(Verleger) - Herzog Anton Ulrich-Museum, Germany - CC BY-NC-SA.) 
Val van Icarus - Ρέικσμουζεουμ, Netherlands - Public Domain. 
Der Fall von Icarus. από τον/την Mansfeld, Johann Ernst - Herzog August 
Library, Wolfenbüttel, Germany - CC BY-SA. 
Ikarus. από τον/την Stölzel, Christian Friedrich - Herzog August Library, 
Wolfenbüttel, Germany - CC BY-SA. 
Aftenpassiar από τον/την Edvard Munch - National Gallery of Denmark, 
Denmark - CC0. 
Family Life από τον/την John Heywood (photographer) - 1984 - Victoria and 
Albert Museum, United Kingdom - CC BY. 
South-Korean-born Linda and Donna find a new family in the Netherlands 
[Onbekend] - Zeeland library, Netherlands - CC BY-NC. 
Three generations posing by a tree Grupinė nuotrauka gamtoje (iš dešinės 
pirmas sėdi Rimgaudas, trečia stovi Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 metai - 
Lietuvos dailės muziejus / Lithuanian Art Museum, Lithuania - Public Domain 
Speel goed met speelgoed - Museon, Netherlands - CC BY.  
Family Portrait - 1627 - Ρέικσμουζεουμ, Netherlands - Public Domain. 
The Artist and his Family - 1771 - Ρέικσμουζεουμ, Netherlands - Public 
Domain. 
 

 

Άδειες 

Αναφέρετε παρακάτω την άδεια στην οποία αποδίδετε την εργασία σας επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές. Το 

ιστολόγιο «Διδασκαλία με την Europeana» κάνει δημοσιεύσεις στο πλαίσιο της Attribution CC BY. Εάν συμπεριλάβετε εικόνες 

στο σενάριο μάθησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει την πηγή και τις άδειες κάτω από τις εικόνες. 

• Attribution CC BY. Αυτή η άδεια δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να διανέμουν, να συνδυάζουν, 

να αναπροσαρμόζουν και να βασίζονται στο έργο σας ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί 

να σας αναφέρουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή η άδεια παρέχει τη μεγαλύτερη διευκόλυνση 

από όλες τις υπόλοιπες. Προτείνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση αδειοδοτημένου υλικού. 

Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα 

Το σενάριο σχετίζεται με την 4η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της Στ΄Δημοτικού “The history of the 

aeroplane”, ωστόσο απευθύνεται γενικά σε μαθητές που βρίσκονται σε επίπεδο Α1+-Α2 (με βάση την 

εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ). Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΠΣ-

ΞΓ(ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016). 

Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός του μαθησιακού σεναρίου είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές προβλήματα που ανακύπτουν στις 

σχέσεις γονέων και παιδιών και μέσα από παιχνίδια ρόλων να εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση για την 

άμβλυνση διαφορών. 

https://www.europeana.eu/el/item/89/item_GX7JQV3CZXDEVOZBUMR6PR3HCNI5HNUQ
https://www.europeana.eu/el/item/90402/RP_P_H_G_143_4
https://www.europeana.eu/el/item/168/item_6VVJWLLW7AOQE2AVWPNFLQX3LACF7GEC
https://www.europeana.eu/el/item/168/item_2CQ4HCH4MORWM3UIBYTEPB2I4WODSLH4
https://www.europeana.eu/el/item/2020903/KMS2070
https://www.europeana.eu/el/item/2048213/europeana_fashion_http___collections_vam_ac_uk_item_O1264344
https://www.europeana.eu/el/item/2021630/foto_b2d045b2_4ef3_4d0a_012d_36f3505cad62
https://www.europeana.eu/el/item/2024906/photography_ProvidedCHO_Lietuvos_dail_s_muziejus___Lithuanian_Art_Museum_LIMIS_20000012250056
https://www.europeana.eu/el/item/2021657/resource_document_museon_161881
https://www.europeana.eu/el/item/90402/SK_A_4469
https://www.europeana.eu/el/item/90402/RP_P_OB_13_582
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Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Οι μαθητές θα παράγουν συνεργατικές παρουσιάσεις, διαδραστικές αφίσες ή/και ομιλούσες εικόνες.  

Τάσεις 

Συνεργατική μάθηση, οπτική αναζήτηση και μάθηση, μαθησιακά αντικείμενα, μάθηση ανοικτού κώδικα 

Βασικές ικανότητες 

• Γλωσσικές και πολυγλωσσικές ικανότητες (γλωσσική διαμεσολάβηση, επικοινωνιακοί στόχοι 

σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ) 

• Ψηφιακές ικανότητες (πληροφοριακός, ψηφιακός γραμματισμός, ζητήματα copyright) 

• Προσωπική και κοινωνική ικανότητα (ενδοσκόπηση, κριτική προσέγγιση, συνεργασία) 

• Πολιτισμική επίγνωση 

Δραστηριότητες 

 

Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία 

 

Διάρκεια 

 Για τις ανάγκες του παρόντος σεναρίου καλό θα ήταν να 
δημιουργηθεί ένα padlet όπου θα αναρτάται το υλικό και οι 
εργασίες των μαθητών. Επίσης, συνιστάται να δημιουργήσει 
η εκπαιδευτικός έναν εννοιολογικό χάρτη με ενδεικτικό τίτλο 
“Problems and Solutions” (π.χ. στην εφαρμογή Coggle), ο 
οποίος θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
του σεναρίου. 

 

 1η Διδακτική Ώρα: Δαίδαλος και Ίκαρος 45’ 

Αφόρμηση Η εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές τον πίνακα ‘The fall 
of Icarus’ και ανιχνεύει πρότερες γνώσεις. (Ενδεικτικές 
ερωτήσεις: τι απεικονίζει ο πίνακας; Ποια είναι τα πρόσωπα 
και τί σχέση έχουν μεταξύ τους; Τον έχετε ξαναδεί ή έχετε δει 
κάποιον παρόμοιο; Γνωρίζετε τον μύθο; Μπορείτε να τον 
διηγηθείτε;) 

5’ 

Κατευθυνόμενη 
ανάγνωση εικόνας 

Οι μαθητές εργάζονται σε ζεύγη. Κατευθύνονται στη 
συλλογή “Daedalus and Icarus” που έχει δημιουργήσει η 
εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα της Europeana. Ερωτήσεις 
πριν την εξερεύνηση: με βάση τη γνώση του μύθου, τι είδους 
εικόνες θα περιμένατε να δείτε σε μια συλλογή; Ποια είναι 
τα σημαντικότερα σημεία του μύθου; 
Ερωτήσεις μετά την εξερεύνηση: επιβεβαιώθηκαν οι 
προβλέψεις σας; Λείπει κάτι από τη συλλογή; Θα 
αφαιρούσατε κάτι; 

15’ 

Κατανόηση αλληλουχίας  Οι μαθητές εργάζονται σε ζεύγη. Η εκπαιδευτικός 
παραπέμπει τους μαθητές στη δραστηριότητα “Who says 

5’ 

https://el.padlet.com/
https://coggle.it/
https://www.europeana.eu/el/item/89/item_GX7JQV3CZXDEVOZBUMR6PR3HCNI5HNUQ
https://www.europeana.eu/el/item/89/item_GX7JQV3CZXDEVOZBUMR6PR3HCNI5HNUQ
https://www.europeana.eu/el/set/6292
https://www.europeana.eu/el
https://learningapps.org/display?v=pja2cr4w222
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία 

 

Διάρκεια 

what?” στην εφαρμογή learningapps και τους καλεί να 
αντιστοιχίσουν τις φράσεις με τον Δαίδαλο ή τον Ίκαρο. 

Μεταφορά σε άλλο 
κειμενικό είδος 

Σεβόμενοι τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων της 
συλλογής “Daedalus and Icarus”, επιλέγουν οι μαθητές μια 
εικόνα και, μέσω της εφαρμογής Giphy, κατασκευάζουν ένα 
gif με χαρακτηριστικές ατάκες των ηρώων της ιστορίας. 
Ενθαρρύνονται να εστιάσουν στη διαφωνία μεταξύ πατέρα 
και γιου.  

20’ 

Εργασία για το σπίτι Εναλλακτικά, η προηγούμενη δραστηριότητα μπορεί να 
ανατεθεί και ως εργασία για το σπίτι, αφού έχει γίνει 
παρουσίαση της εν λόγω εφαρμογής. Εάν οι μαθητές είναι 
πολύ αρχάριοι, μπορεί να δημιουργηθεί μια ομιλούσα 
εικόνα με την εφαρμογή Blabberize ή κάποιο avatar στην 
εφαρμογή Voki με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. 
Επίσης, ζητείται από τους μαθητές να μεταβούν στον 
εννοιολογικό χάρτη που έχει δημιουργηθεί και να 
καταγράψουν το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζει 
ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος και πώς θα μπορούσαν να 
επιλυθούν. 

 

 2η Διδακτική Ώρα: Γονείς και παιδιά στην ελληνική 
μυθολογία 

45’ 

Συνεργατική παρουσίαση 
 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Επιλέγουν ένα ζεύγος 
γονέα/ παιδιού από την ελληνική μυθολογία (ενδεικτικά : 
Ήλιος/Φαέθων, Δήμητρα/ Περσεφόνη, Θέτις/Αχιλλέας, 
Οδυσσέας/Τηλέμαχος, Πρίαμος/Έκτορας κλπ). Οι ομάδες 
καλούνται να αναζητήσουν εικόνες στην πλατφόρμα της 
Europeana αλλά και πληροφορίες στο διαδίκτυο 
προκειμένου να κατασκευάσουν μια διαδραστική αφίσα με 
το διαδικτυακό εργαλείο Thinkglink ή μια συνεργατική 
παρουσίαση στα Google slides. Η παρουσίασή τους θα 
πρέπει να περιλαμβάνει εικόνα, βιογραφικά στοιχεία, 
χαρακτηρισμούς για τους ήρωες, το νόημα του μύθου και 
μία ατάκα που φαντάζονται ότι θα έλεγε ο εν λόγω ήρωας 
και που συνοψίζει το νόημα και το μήνυμα του μύθου. Η 
δραστηριότητα συνεχίζεται και στο σπίτι ή σε επόμενη 
διδακτική ώρα, ενώ ακολουθείται από τις παρουσιάσεις των 
ομάδων. 
Επίσης, ζητείται από τους μαθητές να μεταβούν στον 
εννοιολογικό χάρτη που έχει δημιουργηθεί και να 
καταγράψουν το είδος του προβλήματος που 
αντιμετωπίζουν τα ζεύγη των γονέων και παιδιών με τα 
οποία ασχολήθηκαν και τις λύσεις που προτείνουν. 

45’ 

 3η Διδακτική Ώρα : Ενεργή Ακρόαση 45’ 

https://learningapps.org/display?v=pja2cr4w222
https://learningapps.org/
https://www.europeana.eu/el/set/6292
https://giphy.com/
https://blabberize.com/
https://blabberize.com/
https://l-www.voki.com/
https://www.europeana.eu/el
https://www.thinglink.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία 

 

Διάρκεια 

Παρουσίαση έννοιας Η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια της ενεργής ακρόασης 
εκμαιεύοντας σχετικές απαντήσεις από τους μαθητές αφού 
τους μοιράσει φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτημα), στο οποίο 
καλούνται να επιλέξουν ποιος από τους πίνακες που 
βλέπουν απεικονίζει κατά τη γνώμη τους την ενεργή 
ακρόαση. Οι μαθητές εργάζονται ιδανικά σε ομάδες των 3 
ατόμων. 

5΄ 

Κατανόηση 
πολυτροπικού κειμένου  

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα σχετικό βίντεο στο YouTube 
με τίτλο “Active Listening”. Κατά τη διάρκεια της θέασης και 
μετά την παρουσίαση κάθε στρατηγικής, η εκπαιδευτικός 
κάνει παύση και ρωτά τους μαθητές με ποιες φράσεις, 
κινήσεις, στάσεις θα μπορούσαν να εκφράσουν (εν 
προκειμένω στα αγγλικά) τις στρατηγικές της ενεργής 
ακρόασης. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο Φύλλο Εργασίας, 
όπου αντιστοιχίζουν τις στρατηγικές με συγκεκριμένες 
φράσεις. 

20’ 

Ρουτίνα Σκέψης  
“Step Inside” 

Οι μαθητές παρατηρούν οπτικό υλικό από την έκθεση Family 
Matters (βλ. Πόροι Europeana) και προσπαθούν να 
μαντέψουν το πρόβλημα που θα μπορούσε να ανακύψει, τι 
σκέψεις κάνουν οι ήρωες, τι αισθάνονται, και πώς θα 
μπορούσαν να το λύσουν χρησιμοποιώντας στρατηγικές της 
ενεργής ακρόασης. Καταγράφουν τις ιδέες τους στον 
εννοιολογικό χάρτη. 
  

20’ 

 4η διδακτική Ώρα : Παιχνίδια Ρόλων  

Παιχνίδια Ρόλων και 
ετεροαξιολόγηση 

Οι μαθητές εργάζονται και πάλι σε ομάδες. Από τις εικόνες 
που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια του σεναρίου (τόσο 
από τις δικές τους παρουσιάσεις, όσο και από τις 
επιλεχθείσες συλλογές και εκθέσεις), επιλέγουν 2 και 
προετοιμάζουν μια δραστηριότητα επίλυσης των 
προβλημάτων τα οποία αναδείχθηκαν και προσπαθούν να τα 
επιλύσουν μέσω της ενεργής ακρόασης. Συμβουλεύονται και 
τον εννοιολογικό χάρτη. Κατόπιν, παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες αξιολογούν μέσω 
ρουμπρίκας. 

35’ 

Απολογισμός/Αξιολόγησ
η 

Οι μαθητές αξιολογούν την εμπειρία της υλοποίησης του 
σεναρίου και της νέας γνώσης που αποκόμισαν. 

10’ 

 

Αξιολόγηση 

Η ετεροαξιολόγηση των παιχνιδιών ρόλων γίνεται μέσω ρουμπρίκας, ενώ η ανατροφοδότηση των 

μαθητών μέσω μέσω ενός εργαλείου δημοσκοπήσεων ή γραπτώς μέσω ενός exit slip. 

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVh8YwZEQ
https://www.europeana.eu/el/exhibitions/family-matters
https://www.europeana.eu/el/exhibitions/family-matters
https://www.europeana.eu/el
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Η εκπαιδευτικός αξιολογεί τα παραγόμενα πολυτροπικά κείμενα των μαθητών μέσω ρουμπρίκας. 

******************************* ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ******************************** 

 

Σχόλια μαθητών/-ριών 

Προσθέστε εδώ τη μέθοδο με την οποία οι μαθητές/-ριες θα μπορούν να καταχωρούν σχόλια και να συζητούν το μάθημα. 

 

Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού 

Προσθέστε εδώ τα σχόλιά σας και την αξιολόγησή σας ΜΕΤΑ την υλοποίηση αυτού του μαθήματος. Μπορείτε πάντα να 

χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα για αυτοαξιολόγηση. 

 

Πληροφορίες για το έργο Europeana DSI-4 

H Europeana είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά που παρέχει δωρεάν πρόσβαση μέσω 

του διαδικτύου σε περισσότερα από 53 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα που προέρχονται από μουσεία, αρχεία, 

βιβλιοθήκες και γκαλερί της Ευρώπης. Το έργο Europeana DSI-4 συνεχίζει το έργο των τριών προηγούμενων υποδομών 

ψηφιακών υπηρεσιών της Europeana (DSI). Πρόκειται για την τέταρτη επανάληψη με αποδεδειγμένα επιτεύγματα όσον αφορά 

τη δημιουργία πρόσβασης, διαλειτουργικότητας, προβολής και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις 

πέντε αγορές-στόχους που περιγράφονται: ευρωπαίους πολίτες, εκπαίδευση, έρευνα, κλάδους της δημιουργικότητας και 

ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το European Schoolnet (EUN) είναι το δίκτυο 32 ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, με έδρα τις Βρυξέλλες. Ως μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, το EUN έχει ως στόχο να βάλει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση στους ακόλουθους 

βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς: Υπουργεία Παιδείας, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και εταίρους του κλάδου. Η 

αποστολή του European Schoolnet στο πρόγραμμα Europeana DSI-4 είναι να συνεχίσει να επεκτείνει την κοινότητα εκπαίδευσης 

Europeana. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Παράρτημα 
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Ρουμπρίκα Ετεροαξιολόγησης προφορικής παρουσίασης 

 

 

 

 

  

 



 
 

10 
 

Exit Slip 
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Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού 

 

 

Oral Presentation Rubric : Stop-Pause-Listen presentations 
 

Teacher Name: M Tsepeli  

 

 

Student Name:     ________________________________________  

 

 

CATEGORY  4  3  2  1  

Content  Shows a full 

understanding of the 

topic.  

Shows a good 

understanding of the 

topic.  

Shows a good 

understanding of 

parts of the topic.  

Does not seem to 

understand the topic 

very well.  

Comprehension  Student is able to 

accurately answer 

almost all questions 

posed by classmates 

about the topic.  

Student is able to 

accurately answer 

most questions 

posed by classmates 

about the topic.  

Student is able to 

accurately answer a 

few questions posed 

by classmates about 

the topic.  

Student is unable to 

accurately answer 

questions posed by 

classmates about the 

topic.  

Vocabulary  Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Extends 

audience vocabulary 

by defining words 

that might be new to 

most of the audience.  

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Includes 1-

2 words that might be 

new to most of the 

audience, but does 

not define them.  

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Does not 

include any 

vocabulary that might 

be new to the 

audience.  

Uses several (5 or 

more) words or 

phrases that are not 

understood by the 

audience.  

Grammar  Students have used 

relevant structures 

fluently, appropriately 

and creatively.  

Students have used 

relevant structures 

relatively fluently, 

appropriately and 

creatively.  

Students have used 

relevant structures 

effectively but not 

creatively. It was a 

rather unimaginative 

presentation.  

Students haven\'t 

used relevant 

structures and 

comprehension was 

impeded.  

Preparedness  Student is completely 

prepared and has 

obviously rehearsed.  

Student seems pretty 

prepared but might 

have needed a 

couple more 

rehearsals.  

The student is 

somewhat prepared, 

but it is clear that 

rehearsal was 

lacking.  

Student does not 

seem at all prepared 

to present.  
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