
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ππόλογορ 

Σο παρϐν ϋντυπο με τύτλο «Εκπαιδευτικϐ Περιεχϐμενο για τα εμινϊρια Δεξιοτότων Ζωόσ» 

αποτελεύ τον αναλυτικϐ οδηγϐ διδαςκαλύασ για τουσ εκπαιδευτϋσ που αναλαμβϊνουν την 

υλοπούηςη των εμιναρύων Δεξιοτότων Ζωόσ για τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ που βρύςκονται ςτην 

διαδικαςύα αποχώρηςησ απϐ τισ δομϋσ παιδικόσ προςταςύασ ςτην Ελλϊδα. Αναπτϑχθηκε ςτο 

πλαύςιο του ϋργου με τύτλο “Now What? Preparing and Empowering Youth Leaving Care”, με 

την ςυγχρηματοδϐτηςη του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ Erasmus+. 

Σο «Εκπαιδευτικϐ Περιεχϐμενο για τα εμινϊρια Δεξιοτότων Ζωόσ» απευθϑνεται αποκλειςτικϊ 

ςτουσ εκπαιδευτϋσ των εμιναρύων Δεξιοτότων Ζωόσ και αποτελεύ ϋναν λεπτομερό και 

αναλυτικϐ οδηγϐ για την υποςτόριξη και την υλοπούηςη των εμιναρύων. Περιλαμβϊνει 

διεξοδικϋσ οδηγύεσ για την διδαςκαλύα καθώσ επύςησ και πληθώρα υποςτηρικτικοϑ υλικοϑ, το 

οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςυμπληρωματικϊ και παρϊλληλα με την κϊθε εκπαιδευτικό 

ενϐτητα.  

Σο «Εκπαιδευτικϐ Περιεχϐμενο για τα εμινϊρια Δεξιοτότων Ζωόσ» εύναι χωριςμϋνο ςε 33 

εκπαιδευτικϋσ ενϐτητεσ οι οπούεσ καλϑπτουν ϋνα ευρϑ φϊςμα θεμϊτων τα οπούα ςχετύζονται με 

τισ δεξιϐτητεσ ζωόσ και με την προετοιμαςύα των παιδιών και των νϋων που εγκαταλεύπουν τισ 

δομϋσ παιδικόσ προςταςύασ και προετοιμϊζονται για την ενόλικη και ανεξϊρτητη ζωό.  

Η δομό κϊθε ενϐτητασ περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτοιχεύα: 

 Επιςκϐπηςη 

 Ανϊλυςη ενϐτητασ 

 τϐχοι και ςκοπού 

 υζότηςη- Ερωτόςεισ ϋναρξησ 

 Δραςτηριϐτητα 

 Επϋκταςη 

 Αναθεώρηςη- Αξιολϐγηςη 

 υνεργατικό ανατροφοδϐτηςη 

 υμβουλϋσ για εκπαιδευτϋσ 

 Παρϊρτημα- Τποςτηρικτικϊ ϋντυπα 

Σο «Εκπαιδευτικϐ Περιεχϐμενο για τα εμινϊρια Δεξιοτότων Ζωόσ» παρουςιϊζει την υλοπούηςη 

κϊθε εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ- ενϐτητασ βόμα- βόμα, απϐ τισ ερωτόςεισ αφϐρμιςησ μϋχρι 

την τελικό ανατροφοδϐτηςη, ενώ τα υποςτηρικτικϊ ϋντυπα ςχεδιϊςτηκαν για να διευκολϑνουν 

την μαθηςιακό εμπειρύα των παιδιών και των νϋων που ςυμμετϋχουν ςτα εμινϊρια 

Δεξιοτότων Ζωόσ.  

Σο «Εκπαιδευτικϐ Περιεχϐμενο για τα εμινϊρια Δεξιοτότων Ζωόσ» λειτουργεύ 

ςυμπληρωματικϊ με τα υπϐλοιπα εκπαιδευτικϊ ϋντυπα του ϋργου Now What και ςυγκεκριμϋνα 

με: 

 Σο Βιβλύο Μαθητό και 

 Σο Σετρϊδιο Μαθητό 



τα οπούα απευθϑνονται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ των εμιναρύων Δεξιοτότων Ζωόσ. Σϋλοσ, το 

παρϐν ϋντυπο αποτελεύ το «πρακτικϐ παρϊρτημα» του Οδηγοϑ Εκπαιδευτό που αναπτϑχθηκε 

για το ύδιο ϋργο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δνόηηηα 1: Διζαγυγή 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η Ενϐτητα ϋχει ςχεδιαςτεύ ωσ ειςαγωγικό ειςόγηςη ολϐκληρου του ςεμιναρύου ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ. Οι μαθητϋσ θα ϋχουν την ευκαιρύα να ςυςτηθοϑν ςτουσ υπϐλοιπουσ μαθητϋσ 
και ςτον/ςτην εκπαιδευτό/ρια, καθώσ και να γνωριςτοϑν με την υπϐλοιπη ομϊδα. 
Επιπροςθϋτωσ, το ςυνολικϐ περιεχϐμενο του ςεμιναρύου και οι μεταγενϋςτερεσ ενϐτητεσ θα 
παρουςιαςτοϑν ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ενεργό ςυμμετοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και η 
αποκϐμιςη ουςιαςτικόσ γνώςησ. Σϋλοσ, η βαθϑτερη ςημαςύα των «Δεξιοτότων Ζωόσ» θα 
αναλυθεύ απϐ τον/την εκπαιδευτό/ρια ςτο πλαύςιο μιασ ολομελοϑσ ςυζότηςησ, καθώσ και η 
ςημαςύα τουσ  για μια ανεξϊρτητη ενόλικη ζωό.    
 
Οι μαθητϋσ θα ξεκινόςουν να ςκϋφτονται τη διαδικαςύα αποχώρηςησ απϐ τισ δομϋσ φιλοξενύασ 
καθώσ και τα απαραύτητα βόματα  για την επύτευξη τησ ανεξαρτηςύασ. ε αυτϐ το πλαύςιο, θα 
ϋχουν την ευκαιρύα να εξερευνόςουν τισ δικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ που ςχετύζονται 
με την ανεξϊρτητη διαβύωςη, και κατϊ ςυνϋπεια να εξερευνόςουν τα προτερόματϊ τουσ και τισ 
αδυναμύεσ τουσ.  
 
Θα εξοικειωθοϑν με τα διαδικαςτικϊ ζητόματα του μαθόματοσ (διϊρκεια, αςκόςεισ, 
υποχρεώςεισ, παρουςιολϐγια, κώδικα δεοντολογύασ, κοκ) και θα ϋχουν την ευκαιρύα να ςυν-
δημιουργόςουν τουσ κανϐνεσ και τα πρακτικϊ ζητόματα του μαθόματοσ.  
 

Σημαντικό ςτοιχείο 1: Όλα τα διαδικαςτικϊ ζητόματα που ςχετύζονται με την εξϋλιξη του 
ςεμιναρύου πρϋπει να επεξηγηθούν πλόρωσ, ώςτε οι μαθητϋσ να γνωρύζουν τι να περιμϋνουν αλλϊ 
και τι απαιτεύται από αυτούσ.  
 

 Σημαντικό ςτοιχείο 2: Οι μαθητϋσ πρϋπει να ξεκινόςουν να ςκϋφτονται ςχετικϊ με τη 
ζωό τουσ μετϊ την αποχώρηςη από τισ δομϋσ φιλοξενύασ με ρεαλιςτικό τρόπο και να 
αναγνωρύςουν τισ διαφορετικϋσ εναλλακτικϋσ και τα διαφορετικϊ μονοπϊτια που μπορούν να 
ακολουθόςουν.  
 

 Σημαντικό ςτοιχείο 3: Η δημιουργύα ενόσ φιλικού και ενθαρρυντικού περιβϊλλοντοσ εύναι 
ζωτικόσ ςημαςύασ. Εύναι απαραύτητη η ςυνεχόσ διατόρηςη ενόσ πνεύματοσ ομαδικότητασ, ώςτε 
οι μαθητϋσ να επιθυμούν να ςυμμετϋχουν (παρϊ να νιώθουν υποχρεωμϋνοι).  
 

 

 



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη.  

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
 
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ςυςτόνεται και παρουςιϊζει τον εαυτϐ του/τησ εν ςυντομύα (ηλικύα, 

ειδικϐτητα, προηγοϑμενη εμπειρύα με το ςυγκεκριμϋνο πληθυςμϐ αλλϊ και με παιδιϊ 
γενικώσ, εμπειρύα ςτο χώρο τησ διδαςκαλύασ κοκ.) 

  
2. τη ςυνϋχεια, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ ϐλο το ςεμινϊριο αλλϊ και τη 

ςυγκεκριμϋνη Ενϐτητα. Όςο αφορϊ ολϐκληρο το ςεμινϊριο, οι πληροφορύεσ που θα δοθοϑν 
αναφϋρονται παρακϊτω: 

 τόχοσ: Ο ςτϐχοσ του ςεμιναρύου εύναι η προετοιμαςύα των ςυμμετεχϐντων που 
ςϑντομα θα αποχωρόςουν απϐ τισ δομϋσ φροντύδασ ςτισ οπούεσ διαμϋνουν, ώςτε να 
ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ, τισ δεξιϐτητεσ και τισ ικανϐτητεσ να ζόςουν μια υγιό, 
χαροϑμενη και ανεξϊρτητη ενόλικη ζωό. Αυτϐ θα επιτευχθεύ μϋςω τησ διδαςκαλύασ του 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, τησ οργϊνωςησ ενϐσ ςυςτόματοσ προςωπικόσ ςυμβουλευτικόσ 
(mentoring), και τησ ανϊπτυξησ εξατομικευμϋνων ςχεδύων για την ενόλικη ζωό (After 
Care Plans), τα οπούα θα δημιουργηθοϑν απϐ ςυνεργαςύα του κϊθε ςυμμετϋχοντοσ και 
του/τησ ςυμβοϑλου- μϋντορϊ του/τησ.  

 Περιεχόμενο: Σο περιεχϐμενο ϐλου του ςεμιναρύου ϋχει χωριςτεύ ςτισ παρακϊτω 10 
Ενϐτητεσ:  

Ενϐτητα 1. Ειςαγωγό.  

Ενϐτητα 2: Νομικϊ Ζητόματα: Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ.  

Ενϐτητα 3: Διαχεύριςη Φρημϊτων.  

Ενϐτητα 4: υντόρηςη Κατοικύασ.  

Ενϐτητα 5: Πρακτικϋσ Γενικϐτερησ Ευημερύασ.  

Ενϐτητα 6: Εκπαύδευςη- Κατϊρτιςη.  

Ενϐτητα 7: Εργαςύα.  

Ενϐτητα 8: Τγιεινϐσ Σρϐποσ Ζωόσ.  

Ενϐτητα 9: Περιόγηςη ςτισ Σοπικϋσ Τπηρεςύεσ.  

Ενϐτητα 10: Επικοινωνύα και Διαπροςωπικϋσ χϋςεισ.  

χεδϐν κϊθε Ενϐτητα ςυμπεριλαμβϊνει 3 με 4 μικρϐτερεσ Ενϐτητεσ, τισ Τποενϐτητεσ. 
Κϊθε Τποενϐτητα ϋχει διϊρκεια δϑο (2) ώρεσ.  

 Εκπαιδευτόσ: Ο/Η ύδιοσ/ια εκπαιδευτόσ/ρια θα διδϊξει ϐλο το ςεμινϊριο, το οπούο θα 
ϋχει ςυνολικό διϊρκεια ογδϐντα (80) ώρεσ.  

 Βιβλύο: Κϊθε μαθητόσ θα λϊβει ϋνα βιβλύο με τύτλο “Life Skills Handbook”(Βιβλύο 
Μαθητό). Ο ςτϐχοσ του "Life Skills Handbook" εύναι να παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϋσ 
με τα πρακτικϊ ζητόματα τα οπούα θα διδαχτοϑν ϐπωσ η ςτϋγαςη, εκπαύδευςη, εργαςύα, 
διαχεύριςη χρημϊτων, υγεύα, και ϐλα τα υπϐλοιπα ζητόματα που αφοροϑν την επύτευξη 
τησ ανεξαρτηςύασ. Επύςησ, θα καθοδηγόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη 
για αναζότηςη ςυμβουλευτικόσ και υποςτόριξησ εκτϐσ του ςυςτόματοσ των δομών. Σο 



βιβλύο περιϋχει ςυγκεκριμϋνεσ εϑληπτεσ πληροφορύεσ για τουσ νϋουσ που πρϐκειται να 
αποχωρύςουν απϐ τισ δομϋσ εναλλακτικόσ φροντύδασ, ςτηρύζοντασ την μαθηςιακό τουσ 
πορεύα και τα πρώτα βόματϊ τουσ ςτην ενόλικη ζωό. 

 Πρακτικϋσ λεπτομϋρειεσ: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα επιβεβαιώςει τον χώρο 
διεξαγωγόσ του ςεμιναρύου, τη ςυχνϐτητα (δϑο φορϋσ την εβδομϊδα) και τη διϊρκεια 
(δϑο ώρεσ με δεκϊλεπτο διϊλειμμα) του μαθόματοσ. Θα εύναι υπεϑθυνοσ/η για το 
Παρουςιολϐγιο, ϐπου ϐλοι οι μαθητϋσ θα γρϊφουν το ϐνομϊ τουσ ςτο κατϊλληλο 
κουτϊκι και την υπογραφό τουσ, την ώρα ϋναρξησ και την ώρα λόξησ του μαθόματοσ. 
Θα αναφερθοϑν μερικού βαςικού κανϐνεσ, ϐπωσ η κατανϊλωςη φαγητοϑ και ποτοϑ κατϊ 
τη διϊρκεια του μαθόματοσ, η χρόςη κινητών, οι επιπτώςεισ ςε περύπτωςη απουςύασ, 
και ο κώδικασ δεοντολογύασ (χρόςη κατϊλληλησ γλώςςασ, ςεβαςμϐσ, ελευθερύα 
ϋκφραςησ, όρεμεσ ςυζητόςεισ, ςυμμετοχό ςε δραςτηριϐτητεσ και αςκόςεισ, κοκ). 
Κϊποιοι απϐ του κανϐνεσ δεοντολογύασ μποροϑν να αποφαςιςτοϑν ςε ςυνεργαςύα με 
τουσ μαθητϋσ.  

 
3. Μετϊ την ειςαγωγό του/τησ εκπαιδευτό/ριασ, ϐπου θα γύνει ειςαγωγό ςτα βαςικϊ ςτοιχεύα 

του ςεμιναρύου, θα πραγματοποιηθεύ η δραςτηριϐτητα για το «ςπϊςιμο του πϊγου». Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να καθύςουν ςε δυϊδεσ. Κϊθε μαθητόσ θα 
ςυςτηθεύ ςτο ϊτομο που κϊθεται δύπλα του και θα απαντόςει ςε πιθανϋσ ερωτόςεισ αυτοϑ 
του ατϐμου ώςτε να γνωριςτοϑν ςε βϊθοσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να δώςει μερικϊ 
παραδεύγματα πιθανϐν ερωτόςεων γνωριμύασ ϐπωσ η ηλικύα, το/την αγαπημϋνο/η 
φαγητϐ/χρώμα/ μουςικό/ τραγοϑδι, χϐμπι, ιδανικό μελλοντικό δουλειϊ, ταξύδια κοκ. Αυτό 
η διαδικαςύα θα διαρκϋςει δϋκα (10) λεπτϊ περύπου. Μετϋπειτα, κϊθε μαθητόσ/ρια θα 
παρουςιϊςει τον/την διπλανϐ/ό του/τησ χρηςιμοποιώντασ τισ πληροφορύεσ που ϋμαθε 
κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςόσ τουσ.  

 
4. Εφϐςον ϐλοι ϋχουν παρουςιαςτεύ απϐ ϋνα ςυμμαθητό τουσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 

ξεκινόςει τισ “Ερωτόςεισ Ϊναρξησ”. Θα ρωτόςει τουσ μαθητϋσ για ποιο λϐγο επϋλεξαν να 
ςυμμετϋχουν ςτο μϊθημα και ποιεσ εύναι οι προςδοκύεσ τουσ. Θα λϊβει υπϐψη ϐλεσ τισ 
απαντόςεισ και θα παρϋχει θετικϊ και ενθαρρυντικϊ ςχϐλια ςε κϊθε απϊντηςη ώςτε να 
δημιουργηθεύ θετικό ατμϐςφαιρα. τη ςυνϋχεια, θα προςπαθόςει να ερμηνεϑςει και να 
κατηγοριοποιόςει τισ απαντόςεισ ςε Δεξιϐτητεσ Ζωόσ, οι οπούεσ θα ςυζητηθοϑν εν ςυνεχεύα.  

 
5. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει να ςυζητϊ για την ϋννοια των Δεξιοτότων Ζωόσ. Θα 

προςπαθόςει να χρηςιμοποιόςει απλουςτευμϋνη ορολογύα ώςτε οι μαθητϋσ να μπορϋςουν 
να καταλϊβουν και να αφομοιώςουν την ςημαςύα τουσ. Για παρϊδειγμα, μπορεύ να 
ξεκινόςει ορύζοντασ τισ Δεξιϐτητεσ Ζωόσ ωσ τισ δεξιϐτητεσ που εύναι απαραύτητεσ ό 
επιθυμητϋσ ςτην καθημερινό ζωό. Θα μποροϑςε επύςησ να χρηςιμοποιόςει και τουσ 
παρακϊτω οριςμοϑσ: 

 
Unicef: Οι “Δεξιότητεσ Ζωόσ” ορύζονται ωσ ψυχοκοινωνικϋσ ικανότητεσ για προςαρμοςτικό 
και θετικό ςυμπεριφορϊ που επιτρϋπουν ςτα ϊτομα να αντιμετωπύζουν αποτελεςματικϊ τισ 
απαιτόςεισ και τισ προκλόςεισ τησ καθημερινόσ ζωόσ. Χωρύζονται ςε τρεισ μεγϊλεσ 
κατηγορύεσ δεξιοτότων: τισ γνωςτικϋσ δεξιότητεσ για την ανϊλυςη και τη χρόςη 
πληροφοριών, τισ ατομικϋσ δεξιότητεσ για την ανϊπτυξη τησ αυτονομύασ και για την 
αυτοδιαχεύριςη, καθώσ και τισ διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ για την επικοινωνύα και την 
αποτελεςματικό αλληλεπύδραςη με τουσ ϊλλουσ ». 
 
Βρετανικϐ υμβοϑλιο: “Οι δεξιότητεσ ζωόσ εύναι ϋνασ όροσ που περιγρϊφει μια ςειρϊ 
βαςικών δεξιοτότων που αποκτώνται μϋςω τησ μϊθηςησ ό/και μϋςω τησ εμπειρύασ του 
καθενόσ οι οπούεσ επιτρϋπουν ςε ϊτομα και ομϊδεσ να διαχειρύζονται αποτελεςματικϊ 
προβλόματα και ζητόματα που ςυνόθωσ προκύπτουν ςτην καθημερινότητα.” 
 



The Life Skills In Europe Project (LSE): “Οι Δεξιότητεσ Ζωόσ αποτελούν ςυςτατικό ςτοιχεύο 
των ικανοτότων για την ζωό και την εργαςύα ενόσ ατόμου μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο 
κοινωνικό, πολιτιςτικό και φυςικό περιβϊλλον. Οι δεξιότητεσ ζωόσ αναδύονται και 
αναπτύςςονται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του ατόμου ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ ζωόσ.”  
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να επιςημϊνουν τα κοινϊ ςημεύα 
ςτουσ οριςμοϑσ αυτοϑσ και να τα ςυνδυϊςουν ςε ϋνα νϋο οριςμϐ, αν εύναι δυνατϐν. Καθώσ 
γύνεται η ςυζότηςη ςχετικϊ με την ςημαςύα των δεξιοτότων ζωόσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ονομϊςουν μερικϋσ απϐ αυτϋσ τισ δεξιϐτητεσ και να τισ 
γρϊψουν ςτον πύνακα ό ςτο flipchart. Οριςμϋνεσ απϐ τισ δεξιϐτητεσ που θα πρϋπει να 
περιληφθοϑν ςτη λύςτα θα εύναι: δεξιϐτητεσ λόψησ αποφϊςεων, επύλυςησ προβλημϊτων, 
κριτικό ςκϋψη, δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ, διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, 
αυτογνωςύα, ενςυναύςθηςη, γραμματιςμϐσ, μαθηματικϋσ δεξιϐτητεσ, οικονομικϋσ 
δεξιϐτητεσ, γνώςεισ ςχετικϋσ με τον τομϋα τησ υγεύασ, τη χρόςη υπολογιςτών, τη ςωςτό 
διαχεύριςη του χρϐνου, την αναζότηςη βοόθειασ, δεξιϐτητεσ ωσ πολύτησ, δεξιϐτητεσ για 
διαπραγμϊτευςη και δικτϑωςη. 
 

6. τη ςυνϋχεια, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το 
Ϊντυπο 1: Αυτοαξιολϐγηςη ςτισ Δεξιϐτητεσ Ζωόσ. Οι μαθητϋσ καλοϑνται να αξιολογόςουν 
τισ δεξιϐτητϋσ τουσ, επιλϋγοντασ το κατϊλληλο κουτϊκι ςτη λύςτα δεξιοτότων που 
περιλαμβϊνονται ςτο ϋντυπο. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια αφόνει να περϊςουν πϋντε λεπτϊ, ϋτςι 
ώςτε ϐλοι οι μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το ϋντυπο και ςτη ςυνϋχεια ζητϊει απϐ τον καθϋνα 
να δώςει τισ απαντόςεισ του. Ψσ ομϊδα, ϐλοι βρύςκουν κϊποια κοινϊ ςημεύα / απαντόςεισ 
ςχετικϊ με τισ δεξιϐτητεσ που εκτιμοϑν ϐτι ϋχουν και τισ δεξιϐτητεσ που χρειϊζονται να 
αναπτϑξουν. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να επιςημϊνει τισ ςυγκεκριμϋνεσ Ενϐτητεσ 
που αντιςτοιχοϑν ςτισ δεξιϐτητεσ που χρειϊζονται ανϊπτυξη, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να 
ςυνειδητοποιόςουν το ςϑνδεςμο μεταξϑ των αναγκών τουσ και του περιεχομϋνου του 
μαθόματοσ. 
 

7. Μετϊ τη ςυζότηςη για το Ϊντυπο, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια ομαδικό 
ςυζότηςη/ καταιγιςμϐ ιδεών για τισ ςυγκεκριμϋνεσ δεξιϐτητεσ που ϋνασ/μια νεαρϐσ/ό 
ενόλικασ χρειϊζεται για να ζόςει μια υγιό, χαροϑμενη και ανεξϊρτητη ζωό μετϊ την 
αποχώρηςη απϐ τη δομό φιλοξενύασ. Οι περιςςϐτερεσ απαντόςεισ λογικϊ θα εύναι κοινϋσ με 
τη λύςτα δεξιοτότων του βόματοσ 5, και ενδεχομϋνωσ μερικϋσ επιπλϋον θα προςτεθοϑν για 
την ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη των νεαρών ατϐμων που εύναι όδη ςτη διαδικαςύα 
αποχώρηςησ απϐ την εναλλακτικό φροντύδα και τισ δομϋσ παιδικόσ προςταςύασ. 

 
 
8. Ψσ επϐμενο βόμα και καθώσ το θϋμα τησ ςυζότηςησ ςτρϋφεται την αποχώρηςη απϐ τισ 

δομϋσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια αξιοποιεύ την ευκαιρύα για να αναφερθεύ ςτισ ςκϋψεισ και ςτα 
ςυναιςθόματα που ϋχουν οι μαθητϋσ ςχετικϊ με την επικεύμενη αποχώρηςό τουσ απϐ το 
περιβϊλλον/ςϑςτημα εναλλακτικόσ φροντύδασ και να ζόςουν μϐνοι τουσ.  Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το Ϊντυπο 2 (κϋψεισ και 
υναιςθόματα για την Αποχώρηςη απϐ τισ Δομϋσ), ατομικϊ ό ςε δυϊδεσ, και τουσ ζητϊει να 
διαβϊςουν δυνατϊ αυτϊ που ϋχουν γρϊψει, ενθαρρϑνοντϊσ τουσ να εκφραςτοϑν ςε ϐςη 
ϋκταςη και ςε ϐςο βϊθοσ επιθυμοϑν. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια, αφοϑ ϐλοι ϋχουν διαβϊςει τισ 
ιδϋεσ τουσ, ςυνοψύζει κοινϊ και διαφορετικϊ ςτοιχεύα των απαντόςεων, και επεξηγεύ πωσ η 
πλειοψηφύα των αρνητικών ςκϋψεων και ςυναιςθημϊτων θα αντιμετωπιςθεύ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςχεδύαςησ του ατομικοϑ χεδύου για τη ζωό μετϊ τισ δομϋσ.  

 
9. Υτϊνοντασ ςτο τμόμα τουσ μαθόματοσ με τον τύτλο “Επϋκταςη”, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 

δώςει το Ϊντυπο 3 ςτουσ μαθητϋσ και θα τουσ ζητόςει να καταγρϊψουν, ατομικϊ, 
τουλϊχιςτον ϋνα ςτϐχο για τισ κατηγορύεσ που αναφϋρονται ςτο Ϊντυπο. Αυτϐ μπορεύ να 
ςυμπληρωθεύ κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ ό να γύνει ϊςκηςη για το ςπύτι η οπούα θα 



παρουςιαςτεύ ςτο επϐμενο μϊθημα. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να ζητόςει να εύναι οι 
μαθητϋσ ϐςο πιο ςυγκεκριμϋνοι γύνεται ϐταν περιγρϊφουν τουσ ςτϐχουσ τουσ, και εξηγεύ εν 
ςυντομύα τη ςημαςύα ϑπαρξησ ςυγκεκριμϋνων και αξιολογόςιμων ςτϐχων καθώσ ο 
αυςτηρϐσ καθοριςμϐσ των ςτϐχων εύναι το πρώτο ςημαντικϐ βόμα για την κατϊκτηςό 
τουσ.  

 
 
10. Υτϊνοντασ προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ςε ϋνα πλαύςιο ανεπύςημησ 

αξιολϐγηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊει τουσ μαθητϋσ τισ εντυπώςεισ τουσ απϐ την 
πρώτη ςυνϊντηςη. Σουσ αφόνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα ςχετικϊ με το πώσ ϋνιωςαν, τι 
πιςτεϑουν για τισ διαφορετικϋσ ενϐτητεσ του μαθόματοσ, για τη δομό του μαθόματοσ, τι 
ςουσ ϊρεςε, τι δεν τουσ ϊρεςε, ποιεσ εύναι οι μελλοντικϋσ τουσ προςδοκύεσ, κοκ. Ενθαρρϑνει 
τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ και τονύζει τη ςημαςύα του ςυλλογιςμοϑ ϐςο 
αναφορϊ ϐλη αυτό την εμπειρύα: εύναι ςημαντικϐ και για τον/την εκπαιδευτό/ρια αλλϊ και 
για το μαθητό ώςτε να ενεργοποιηθοϑν και να επωφεληθοϑν και οι δϑο πλευρϋσ. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια αναζητϊ και τα αρνητικϊ ςχϐλια ώςτε να γύνει ξεκϊθαρη η δυναμικό τησ 
ομϊδασ αλλϊ και οι ατομικϋσ ανϊγκεσ και το προφύλ κϊθε μαθητό. Εύναι ςημαντικϐ τα 
ςχϐλια να ληφθοϑν υπϐψη ώςτε να προςαρμοςτοϑν οι μελλοντικϋσ ςυναντόςεισ ανϊλογα.   

 
11. Σϋλοσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια ανακεφαλαιώνει ϐλη την ενϐτητα, τονύζει τα κομβικϊ ςημεύα 

ςυζότηςησ και αναφϋρει ενδεικτικϊ μερικϋσ πληροφορύεσ για τα θϋματα που θα 
ςυζητηθοϑν ςτην επϐμενη ςυνϊντηςη. 

  
 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι τησ Ενϐτητασ εύναι: 

    Για τουσ μαθητϋσ: 
 
 Να καταλϊβουν το περιεχϐμενο του ςεμιναρύου 
 Να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα του ςεμιναρύου για τη ζωό εκτϐσ τησ δομό φιλοξενύασ 
 Να ορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ για το ςεμινϊριο 
 Να κατανοόςουν το ρϐλο τουσ κατϊ τη διϊρκεια του ςεμιναρύου 
 Να αποκτόςουν μια γενικό ιδϋα για τισ Ενϐτητεσ του ςεμιναρύου 
 Η δημιουργύα ενϐσ θερμοϑ, ϋμπιςτου και θετικοϑ περιβϊλλοντοσ που ευνοεύ τη μϊθηςη 
 Να ϋρθουν ςε πρώτη επαφό με τον/την εκπαιδευτό/ρια και το ρϐλο του/τησ 
 Να ςκεφτοϑν την πρακτικό πλευρϊ τησ αποχώρηςησ απϐ τη δομό φιλοξενύασ 
 Να δημιουργηθεύ ομαδικϐ πνεϑμα μεταξϑ ϐλων των μελών του μαθόματοσ 

(εκπαιδευτόσ/τρια, ςυμμετϋχοντεσ, διούκηςη, κοκ) 
 Να νιώςουν ϊνετα να εκφρϊςουν τη γνώμη τουσ, τισ ανϊγκεσ τουσ, τα ϐνειρα και τουσ 

φϐβουσ τουσ  
 Να ενεργοποιηθοϑν για την ςυμμετοχό τουσ ςτο ςεμινϊριο 
 Να κατανοόςουν την δομό του ςεμιναρύου και το διαφορετικϐ περιεχϐμενο κϊθε ενϐτητασ 
 Να κατανοόςουν τη χρόςη του “Life Skills Handbook” 
 Να κατανοόςουν την ϋννοια και τη ςημαςύα των “Δεξιοτότων Ζωόσ ” 

 

    Για τον/την εκπαιδευτό/ρια: 
 
 Να ςχηματύςει μια πρώτη εντϑπωςη για τα ϊτομα που αποτελοϑν την ομϊδα καθώσ και τη 

δυναμικό μεταξϑ τουσ 
 Να διαπιςτώςει και να  επιβεβαιώςει υποθϋςεισ που υπόρχαν πριν την αρχό του 

μαθόματοσ  
 Να εξηγόςει επαρκώσ το περιεχϐμενο του ςεμιναρύου και τα πρακτικϊ ζητόματα του 

(διϊρκεια, βιβλύο, αςκόςεισ, παρουςιολϐγια, κοκ) 
 Να κατανοόςει τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ και επιθυμύεσ που εξϋφραςαν οι μαθητϋσ 
 Να δημιουργόςει ϋνα θερμϐ και ενθαρρυντικϐ περιβϊλλον μϊθηςησ 
 Να κατανοόςει με τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ του μαθόματοσ αλλϊ και τησ αυτϐ-

αξιολϐγηςησ 
 Να εξαςκόςει την “ενεργό ακρϐαςη” ϐταν ςυζητϊ με τουσ μαθητϋσ 
 Να κϊνει πιθανϋσ διορθώςεισ και αλλαγϋσ με βϊςη τα ςχϐλια των μαθητών 
 
 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.   

 Σι ςημαύνει για εςϊσ η “ζωό μετϊ τη δομό φιλοξενύασ;” 
 

 Γιατύ αποφαςύςατε να εγγραφεύτε ςτο ςεμινϊριο αυτϐ; 
 

 Ποιεσ εύναι οι προςδοκύεσ ςασ ςχετικϊ με το ςεμινϊριο αυτϐ; 
 

 Ποιεσ εύναι για εςϊσ οι Δεξιϐτητεσ Ζωόσ; (οριςμϐσ, ςημαςύα για ϋναν νεαρϐ ενόλικα). 
Δημιουργόςτε μια λύςτα. 
 
 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαςκαλύα κϊθε 
υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 
ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κουύζ, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ 
υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: υνεργαςύα ςε Ζευγϊρια 
 

Δραςτηριϐτητα για το «ςπϊςιμο του πϊγου»: Πϊρτε δϋκα λεπτϊ να ςυςτηθεύτε και να 
γνωρύςετε τον/την διπλανϐ/ό ςασ. Κρατόςτε ςημειώςεισ και ςυςτόςτε τον/την ςτην υπϐλοιπη 
ομϊδα.  

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 
Έντυπο 1: Προςωπικό αξιολόγηςη ςε Δεξιότητεσ Ζωόσ. Οι μαθητϋσ αξιολογοϑν τισ 
ικανϐτητϋσ τουσ ςημειώνοντασ το κατϊλληλο κουτϊκι ςτην λύςτα με τισ δεξιϐτητεσ που 
καταγρϊφονται ςτο Ϊντυπο.  
  

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Οι μαθητϋσ ζητοϑνται να αναλογιςτοϑν και να ςυζητόςουν τισ παρακϊτω ερωτόςεισ: Ποιεσ 
δεξιϐτητεσ/ γνώςεισ/ ικανϐτητεσ εύναι απαραύτητεσ για ϋνα νεαρϐ ενόλικα για να ζόςει μια 
ανεξϊρτητη ζωό μετϊ τη δομό φιλοξενύασ;  
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ:  Καταγραφό 
 
Έντυπο 2: κϋψεισ και υναιςθόματα για την αποχώρηςη από τη δομό φιλοξενύασ. 
 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ: 
 
Έντυπο 3: Οι μαθητϋσ ζητοϑνται να ςημειώςουν τουλϊχιςτον ϋνα ςτϐχο απϐ τισ κατηγορύεσ 
που περιλαμβϊνονται ςτο Ϊντυπο.  
 
 

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

     Ομαδικό ςυζότηςη 
 
Πώσ ςασ φϊνηκε το μϊθημα; Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊ τουσ μαθητϋσ τη γνώμη τουσ μετϊ την 
πρώτη ςυνϊντηςη. Σουσ ενθαρρϑνει να ανοιχτοϑν και να κϊνουν ςχϐλια και παρατηρόςεισ. 
την περύπτωςη που φανοϑν διςτακτικού, ο/η εκπαιδευτόσ/τια ξεκινϊ με το να εκφρϊςει τη 
δικό του/τησ ϊποψη κϊνοντασ παρϊλληλα θετικϊ ςχϐλια και χρηςιμοποιώντασ χιοϑμορ. Κατϊ 
τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να εκφρϊςουν ςυναιςθόματα, ςκϋψεισ, 
και φϐβουσ που μπορεύ να δημιουργόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. 

 

  



υνεργατικό Ανατροφοδότηςη 

Η ςυνεργατικό ανατροφοδϐτηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των 
αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ.  

    Παρουςύαςη 
 
το τϋλοσ, ο/η εκπαιδευτόσ/τια ςυνοψύζει τα ςημαντικϊ ςτοιχεύα που αναφϋρθηκαν και 
προςπαθεύ να ςυνδϋςει τουσ φϐβουσ και τισ ςκϋψεισ που ϋχουν εκφραςτεύ με το περιεχϐμενο 
του μαθόματοσ. Αυτϐ ϋχει ωσ ςκοπϐ να δημιουργόςει ϋνα θετικϐ και καθηςυχαςτικϐ τϋλοσ ςτην 
ςυνϊντηςη καθώσ και να κινητοποιόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών για τισ επϐμενεσ 
ςυναντόςεισ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Να εύςαι ευϋλικτοσ/η. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ δεν κατανοοϑν το περιεχϐμενο 
μιασ δραςτηριϐτητασ, προςπϊθηςε να το εξηγόςεισ με διαφορετικοϑσ τρϐπουσ, ειδικϊ 
με τη χρόςη εϑληπτων παραδειγμϊτων με τα οπούα μποροϑν οι μαθητϋσ να ταυτιςτοϑν.  

 

Όταν ζητϊμε απϐ κϊποιον να μοιραςτεύ κϊτι προςωπικϐ, εύναι πϊντα χρόςιμο να 
ξεκινόςουμε δύνοντασ οι ύδιοι το παρϊδειγμα. Να ϋχετε πρϐχειρα προςωπικϊ 
παραδεύγματα και ιςτορύεσ για να μοιραςτεύτε, ειδικϊ ϐταν ςυζητϊτε ςτϐχουσ, ςκϋψεισ 
και φϐβουσ.  

 

 Να εύςαι ανοιχτϐσ/ό και ενθαρρυντικϐσ/η. Ειδικϊ κατϊ την διϊρκεια τησ πρώτησ 
ςυνϊντηςησ, ο απϐλυτοσ ςτϐχοσ εύναι η δημιουργύα ενϐσ θετικοϑ περιβϊλλοντοσ και η 
προώθηςη τησ ςυμμετοχόσ ϐλων. Προςπαθόςτε να ςυμπεριλϊβετε ϐλουσ ςτισ 
ςυζητόςεισ, χωρύσ πύεςη ό αξιολογικϊ ςχϐλια. Να εύςαι ανοιχτϐσ/η και ενθαρρυντικϐσ/ό.  

 

Να θυμϊςαι τι λειτοϑργηςε και τι ϐχι ώςτε να προςαρμοςτοϑν οι ενϐτητεσ και οι 
δραςτηριϐτητεσ αναλϐγωσ ςτισ μετϋπειτα ςυναντόςεισ.  

 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοσ/η: Να ϋχεισ ετοιμϊςει απϐ πριν τα ϋντυπα και τισ 
παρουςιϊςεισ τησ Ενϐτητασ και να ϋχεισ ϋνα εφεδρικϐ ςχϋδιο ςε περύπτωςη που κϊτι δε 
λειτουργόςει ςωςτϊ.  

 
  



    Ενότητα 1, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτισ Δεξιότητεσ Ζωόσ 

Οι παρακϊτω ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να αναγνωρύςετε τισ δεξιϐτητεσ ζωόσ τισ οπούεσ 

κατϋχετε και να αναγνωρύςετε ποιϋσ θϋλουν παραπϊνω ανϊπτυξη. Προςπαθόςτε να 

απαντόςετε κϊθε ερώτηςη ατομικϊ και με ειλικρύνεια. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ϊςκηςησ, 

μοιραςτεύτε την με την ομϊδα ςασ και εντοπύςτε τισ δεξιϐτητεσ που θα επιθυμοϑςατε να 

ενδυναμώςετε.  

Σρεισ με τϋςςερισ δεξιότητεσ από κϊθε Ενότητα πρϋπει να περιληφθούν. 

Δραςτηριότητα/ Ικανότητα 
Δε γνωρύζω 
πώσ να το 
κϊνω αυτό 

Θα χρειαςτεύ 
να μϊθω 
περιςςότερα 
για αυτό  

Μπορώ να 
το κϊνω 
αυτό 

Γνωρύζω τη διαδικαςύα ϋκδοςησ τησ 
Αςτυνομικόσ Σαυτϐτητασ 

   

Ξϋρω πώσ να χειριςτώ την ιςτοςελύδα που 
περιλαμβϊνει τα φορολογικϊ ςτοιχεύα μου 
(TaxisNet) 

   

Ξϋρω που ψηφύζω    
Γνωρύζω τουσ αριθμοϑσ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
(Αςτυνομύα, Πυροςβεςτικό, κοκ) 

   

Ξϋρω πώσ να ανούξω ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ    
Ξϋρω πώσ να αποταμιεϑςω χρόματα για το 
μϋλλον 

   

Ξϋρω πώσ να χρηςιμοποιόςω το μηχϊνημα 
ανϊληψησ χρημϊτων (ATM) 

   

Ξϋρω πώσ να λϊβω οικονομικό υποςτόριξη     
Ξϋρω ποιο εύδοσ διαβύωςησ (ςυγκατούκηςη, 
μϐνοσ/η, με οικογϋνεια, κοκ ) θα προτιμοϑςα 

   

Μπορώ να δημιουργόςω ϋνα ςχϋδιο διαχεύριςησ 
χρημϊτων για να υπολογύςω τα πρώτα ϋξοδα 
τησ μετακϐμιςησ (προκαταβολό, ενούκιο του 
πρώτου μόνα, οικιακϊ ςκεϑη, κοκ) 

   

Ξϋρω πώσ να ςυμπληρώςω μια αύτηςη για 
ενούκιο η οπούα ςυμπεριλαμβϊνει ςυςτϊςεισ 

   

Γνωρύζω ποιεσ τροφϋσ εύναι υγιεινϋσ και ποιεσ 
ϐχι 

   

Γνωρύζω πώσ να μαγειρϋψω ϋνα απλϐ γεϑμα    
Γνωρύζω το εύδοσ τησ γυμναςτικόσ ϊςκηςησ που 
θα όθελα να κϊνω και που μπορώ να την κϊνω 

   

Γνωρύζω τα διαφορετικϊ επύπεδα τησ 
εκπαύδευςησ (Σριτοβϊθμια, Επαγγελματικό 
Κατϊρτιςη, Ωτυπη Μϊθηςη, κλπ) 

   

Γνωρύζω ποϑ μπορώ να λϊβω δωρεϊν μαθόματα 
για ξϋνεσ γλώςςεσ 

   

 

  



    Ενότητα 1, Έντυπο 2: κϋψεισ και υναιςθόματα για τη Ζωό μετϊ τισ Δομϋσ 

Υιλοξενύασ 

Γρϊψτε ςτον παρακϊτω πύνακα κϊποιεσ θετικϋσ ςκϋψεισ και ςυναιςθόματα και κϊποιεσ απϐ τισ 

ανηςυχύεσ ςασ για την αποχώρηςη απϐ τη δομό φιλοξενύασ. υζητόςτε τισ απαντόςεισ ςασ με 

την υπϐλοιπη ομϊδα. 

Εύμαι χαροϑμενοσ-η/ ενθουςιαςμϋνοσ-η για 
την αποχώρηςη απϐ τη δομό και για την 
μελλοντικό μου ανεξϊρτητη ζωό επειδό.. 

Εύμαι ανόςυχοσ-η/λυπημϋνοσ-η που θα 
αποχωρόςω απϐ τη δομό επειδό..  

 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

  



    Ενότητα 1, Έντυπο 3: τόχοι 

 

ημειώςτε τουλϊχιςτον ϋνα ςτϐχο που θα επιθυμεύτε να ϋχετε πετϑχει μϋςα τουσ επϐμενουσ ϋξι 
μόνεσ για κϊθε κατηγορύα: 
 

 
1. Ειςϐδημα/Φρόματα: 
 
 
2. Διαμονό: 
 
 
3. Εκπαύδευςη: 
 
 
4. Αθλόματα/ Υυςικό Ωςκηςη:  
 
 
5. Εργαςύα/ Δουλειϊ: 
 
 
6. Αγορϊ: 
 
 
7. Υύλοι/ Κοινωνικϐσ Κϑκλοσ: 
 
 
8. Ελεϑθεροσ χρϐνοσ/ Φϐμπι: 
 
 
9. Σαξύδι: 
 
 
10. Για τον εαυτϐ μου: 

 

  



Δνόηηηα 2.1: Νομικά Έγγπαθα: 

Αζηςνομική Ταςηόηηηα, Γίπλυμα 

Οδήγηζηρ, ΑΦΜ, Φοπολογικέρ Γηλώζειρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 
Η Ενϐτητα με τύτλο “Νομικϊ Ϊγγραφα” ϋχει ωσ ςτϐχο να ειςϊγει και να παρουςιϊςει ςτουσ 
μαθητϋσ τα νομικϊ ϋγγραφα τα οπούα ϋνα νεαρϐ ϊτομο πρϋπει να ϋχει ώςτε να ςυμμετϋχει ςτην 
κοινωνικό ζωό και γενικϐτερα ςτην κοινωνύα. Σα ϋγγραφα θα παρουςιαςτοϑν παρϊλληλα με 
την εξόγηςη τησ διαδικαςύασ η οπούα πρϋπει να ακολουθηθεύ για την ϋκδοςό τουσ, καθώσ και 
την ςωςτό χρόςη τουσ και τη ςημαςύα τουσ.  

 Σημαντικό Στοιχείο 1: Κϊποιεσ από τισ πληροφορύεσ τισ Ενότητασ ενδϋχεται να εύναι 
γνωςτϋσ ςε κϊποιουσ μαθητϋσ και ϊγνωςτεσ ςε ϊλλουσ. Ο/ Η 
εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εντοπύςει τισ υφιςτϊμενεσ γνώςεισ από πριν 
ώςτε να αγνοόςει ό να παρουςιϊςει πιο ςυμπτυγμϋνα γνωςτϋσ 
πληροφορύεσ. Αυτό θα επιτευχθεύ με βϊςη την αυτό-αξιολόγηςη που θα 
δοθεύ ςτην αρχό τησ Ενότητασ.  

 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να επιςημϊνει ότι οι πληροφορύεσ 
ςτην Ενότητα αναφϋρονται ςτο ςυγκεκριμϋνο εθνικό πλαύςιο. Στην 
περύπτωςη που ςυμμετϋχοντεσ θϋλουν να φύγουν από τη χώρα και να 
μεταναςτεύςουν ςε ϊλλη πρϋπει να γνωρύζουν ότι διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ 
ιςχύουν για ϊλλεσ χώρεσ.  

 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να αποφύγει τισ μακροςκελεύσ 
παρουςιϊςεισ των νομοθεςιών, νόμων και νομικών ϊρθρων. Πρϋπει  να 
παραπϋμπει ςτισ ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ ό ςε ϊλλεσ πηγϋσ πληροφοριών για 
όςουσ ενδιαφϋρονται να μϊθουν περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ.   

 

   Σημαντικό Στοιχείο 4: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ θα πρϋπει να ςτηρύζεται ςτη 
ςυμμετοχικότητα ώςτε να αποφευχθούν μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ και οι 
μαθητϋσ να βαςιςτούν ςε όδη υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ ώςτε να μϊθουν 
περιςςότερα για τα θϋματα που περιλαμβϊνει η Ενότητα.  

 

   Σημαντικό Στοιχείο 5: Η δημιουργύα ενόσ φιλικού και ενθαρρυντικού περιβϊλλοντοσ 
εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ. Εύναι απαραύτητη η ςυνεχόσ διατόρηςη ενόσ 
πνεύματοσ ομαδικότητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να επιθυμούν να ςυμμετϋχουν 



(παρϊ να νιώθουν την υποχρϋωςη). 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

 
Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ανακεφαλαιώςει το περιεχϐμενο τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ 

(Ειςαγωγό), και θα υπενθυμύςει ςτουσ μαθητϋσ μερικϊ απϐ τα ερωτόματα και ζητόματα 
που τϋθηκαν, δύνοντασ ϋμφαςη ςε αυτϊ που πρϐκειται να ςυζητηθοϑν ςτην παροϑςα 
Ενϐτητα (Νομικϊ Ϊγγραφα). Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα αναφϋρει ζητόματα ϐπωσ η 
υπογραφό, η Αςτυνομικό Σαυτϐτητα, η Ωδεια Οδόγηςησ, ώςτε να κινόςει το ενδιαφϋρον 
των μαθητών για την Ενϐτητα.  
 

2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ κοποϑσ και τϐχουσ τησ Ενϐτητασ 
ώςτε οι μαθητϋσ να καταλϊβουν το περιεχϐμενϐ τησ.  

3. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη θϋτοντασ τισ “Ερωτόςεισ 
Ϊναρξησ”, ώςτε να κατανοόςει το επύπεδο τησ προϒπϊρχουςασ γνώςησ των μαθητών. ε 
αυτό τη φϊςη δε χρειϊζονται λεπτομερεύσ απαντόςεισ/ εξηγόςεισ.   

4. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 1 (Αυτοαξιολϐγηςη) με μια λύςτα 
ερωτόςεων που αφοροϑν τισ γνώςεισ για τη φϑςη, τη ςημαςύα, και την ϋκδοςη των πιο 
ςημαντικών νομικών εγγρϊφων. Θα επιτρϋψει τρύα με πϋντε λεπτϊ ώςτε ϐλοι να 
απαντόςουν τισ ερωτόςεισ. τη ςυνϋχεια, θα ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη, ϐπου θα 
ςυζητηθοϑν οι ςωςτϋσ/λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να 
εντοπύςει ποια ζητόματα εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι τϐςο γνωςτϊ, ώςτε να δώςει την 
κατϊλληλη ϋμφαςη ςτα λιγϐτερο γνωςτϊ.  

5. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει την παρουςύαςη για τα βαςικϊ Νομικϊ Ϊγγραφα που 
κϊθε πολύτησ ςτην ηλικύα των μαθητών πρϋπει να ϋχει ςτην κατοχό του/τησ. τα ϋγγραφα 
αυτϊ ςυμπεριλαμβϊνονται: η Αςτυνομικό Σαυτϐτητα, το διαβατόριο, η κϊρτα ανεργύασ, το 
ΑΥΜ, το ΑΜΚΑ, η ϊδεια οδόγηςησ, και το βιβλιϊριο υγεύασ. Η παρουςύαςη PowerPoint ϋχει 
χωριςτεύ ςτισ παρακϊτω υποενϐτητεσ για κϊθε νομικϐ ϋγγραφο:  
 Υωτογραφύα για το Ϊγγραφο, 
 Πληροφορύεσ που περιϋχει το Ϊγγραφο,  
 Φρόςη και ημαςύα,  
 Διαδικαςύα Ϊκδοςησ. Πιθανϐ κϐςτοσ,  
 ε περύπτωςη απώλειασ/κλοπόσ.  
Επειδό, κατϊ τη διϊρκεια τησ παρουςύαςησ των ςχετικών πληροφοριών περύ των 
Εγγρϊφων, ενδϋχεται να παρουςιαςτοϑν νϋεσ πληροφορύεσ (ϐπωσ το Κϋντρο Εξυπηρϋτηςησ 
Πελατών (ΚΕΠ) και ο Οργανιςμϐσ Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ (ΟΑΕΔ)), ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ/η να παρουςιϊςει εν ςυντομύα τουσ ςχετικοϑσ 
οργανιςμοϑσ και υπηρεςύεσ που εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα ϋκδοςησ των εγγρϊφων 
αυτών. Ψςτϐςο, λεπτομερόσ ανϊλυςη των κρατικών υπηρεςιών θα πρϋπει να αποφευχθεύ 
ςε αυτϐ το ςτϊδιο, εκτϐσ εϊν εύναι απαύτηςη των μαθητών. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ 
επύςησ να παροτρϑνει τουσ μαθητϋσ να διαβϊςουν το Handbook, ϐπου τα παραπϊνω 
παρουςιϊζονται και εξηγοϑνται λεπτομερώσ.  

6.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ςυνεχύςει με μια γρόγορη πλοόγηςη ςτο Internet, ϐπου θα δεύξει τισ 
ιςτοςελύδεσ οι οπούεσ θα φανοϑν χρόςιμεσ ϐταν ψϊχνει κϊποιοσ για περιςςϐτερεσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα Νομικϊ Ϊγγραφα. Για παρϊδειγμα, μπορεύ να δεύξει ςτουσ 
μαθητϋσ πώσ να πλοηγηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΠ ό ςτη ιςτοςελύδα για τισ 
φορολογικϋσ δηλώςεισ (Taxisnet).  

7.  Ο εκπαιδευτόσ/ρια θα παρουςιϊςει την  μελϋτη περύπτωςησ  που βρύςκεται ςτο Ϊντυπο 2 : 



“Η Ιωϊννα… ζει ςτην Αθόνα, ςτην περιοχό Ζωγρϊφου, οδϐσ Ικαρύασ 56… Δεν ϋχει οϑτε ΑΥΜ 
οϑτε κϊρτα ΟΑΕΔ. Με βϊςη τη λύςτα των δημοςύων υπηρεςιών ςτο δεϑτερο μϋροσ του 
Handbook(ό ςτισ ιςτοςελύδεσ εντϐσ τησ αύθουςασ), βρεύτε ςε ποια παραρτόματα  Δημϐςιων 
Τπηρεςιών πρϋπει να πϊει για να τα εκδώςει”.  Αυτό η μελϋτη περύπτωςησ  εύναι ϋνασ 
επιπρϐςθετοσ τρϐποσ για τη ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ και τα τοπικϊ 
παραρτόματϊ τουσ .  

8.  Ο εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 3 (Δραςτηριϐτητα Αντιςτούχηςησ) 
ώςτε να αξιολογόςει εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν κατανοόςει εισ βϊθοσ ϐςα διδϊχτηκαν ςτο 
μϊθημα. Θα ζητηθεύ απϐ τουσ μαθητϋσ να αντιςτοιχύςουν ϋγγραφα και υπηρεςύεσ μϐνοι τουσ 
(για λύγα λεπτϊ) και ςτο τϋλοσ θα παρουςιαςτοϑν οι ςωςτϋσ απαντόςεισ απϐ τον/την 
εκπαιδευτό/ρια ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ που απϊντηςαν ςωςτϊ. 

9.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν μια δραςτηριϐτητα 
για την επϐμενη ςυνϊντηςη (Ωςκηςη για το ςπύτι-Ϊντυπο 4).  

10. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ολοκληρώςει το μϊθημα με την ομαδικό ςυζότηςη (υνεργατικό 
Αξιολϐγηςη) περύ των θεμϊτων που παρουςιαςτόκαν. Μπορεύ να  ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ 
να ςχολιϊςουν αυτϊ τα οπούα ϋμαθαν, τι τουσ ϊρεςε πιο πολϑ, τι βρόκαν ενδιαφϋρον ό 
βαρετϐ, και τι τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα τελειώςει με ανακεφαλαύωςη 
των βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, ςε ςυνεργαςύα του/τησ εκπαιδευτό/ριασ και των 
μαθητών.  
 

 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ. 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι για αυτό την Ενϐτητα εύναι οι μαθητϋσ: 
 
 Να γνωρύζουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ςχετικϊ με τα νομικϊ ϋγγραφα που 

οφεύλουν να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ ωσ πολύτεσ.  
 Να κατανοόςουν τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μποροϑν να αποκτόςουν ςυγκεκριμϋνα 

νομικϊ ϋγγραφα και την αναγκαιϐτητϊ τουσ για την καθημερινό ζωό.  
 Να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα να ϋχεισ/να χϊνεισ/ να αντικαθιςτϊσ νομικϊ ϋγγραφα.  
 Να μϊθουν με τισ βαςικϋσ νομικϋσ διαδικαςύεσ  που εύναι κοινϋσ για ϐλουσ τουσ  πολύτεσ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ κοινωνύασ ανεξαρτότωσ του κοινωνικοοικονομικοϑ τουσ υπϐβαθρου (εύτε 
όταν ςε δομϋσ φιλοξενύασ εύτε ϐχι, εϊν φεϑγουν απϐ δομϋσ φιλοξενύασ, κοκ). 

 Να κατανοόςουν τουσ διαφορετικοϑσ ρϐλουσ των δημοςύων υπηρεςιών. 
 Να προετοιμαςτοϑν για ϋκδοςη των δικών τουσ εγγρϊφων. 
 Να κατανοόςουν  τη ςημαςύα των νομικών εγγρϊφων για την δικό τουσ περύπτωςη (να 

εύναι ςε δομό φιλοξενύασ/να ϋχουν φϑγει απϐ δομό φιλοξενύασ). 
 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με 
το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

    Ϊχεισ Αςτυνομικό Σαυτϐτητα; (εϊν ναι) Πώσ την απϋκτηςεσ; (εϊν ϐχι) Γνωρύζεισ πώσ να 
την αποκτόςεισ; 
 

    Γνωρύζεισ τη διαφορϊ μεταξϑ “νϐμιμο” και “παρϊνομο”; 
 
 

    Μπορεύσ να ονομϊςεισ μερικϊ νομικϊ ϋγγραφα; Οργϊνωςϋ τα ςε μια λύςτα. 
 
 

    Ϊχεισ πιςτωτικό/χρεωςτικό κϊρτα; Πώσ τη χρηςιμοποιεύσ; 
 
 

    Σι γνωρύζεισ για τα φορολογικϊ ϋγγραφα ό για το ςϑςτημα φορολϐγηςησ; 
 
 

    Σι εύναι η υπογραφό; Εύναι απαραύτητο να εύναι ύδια κϊθε φορϊ που κϊποιοσ υπογρϊφει; 
 
 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, καταιγιςμϐσ 
ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

    Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ ύντομη Διϊλεξη/υζότηςη 
 
Φρηςιμοποιώντασ τον προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ την PowerPoint παρουςύαςη που 
αναφϋρει τα νομικϊ ϋγγραφα που θα ςυζητηθοϑν (φωτογραφύα τησ Αςτυνομικόσ Σαυτϐτητασ, 
του διαβατηρύου, ςτιγμιϐτυπο οθϐνησ τησ ιςτοςελύδασ των εφοριών, βιβλιϊριο υγεύασ, ϊδεια 
οδόγηςησ, κοκ). Περιγρϊψτε εν ςυντομύα τισ πληροφορύεσ που βρύςκονται ςτην παρουςύαςη. 
Βρεύτε ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ. Εξηγεύςτε οποιαδόποτε ιδιαιτερϐτητα ςτισ φωτογραφύεσ τησ 
Αςτυνομικόσ Σαυτϐτητασ και του διαβατηρύου.   
 

    Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ ύντομη Διϊλεξη/υζότηςη 
 
υνδεθεύτε ςτο Ιντερνϋτ, και προβϊλετε τισ ιςτοςελύδεσ που θα φανοϑν χρόςιμεσ κατϊ την 
αναζότηςη περαιτϋρω πληροφοριών για τα νομικϊ ϋγγραφα που ςυζητοϑνται. Για παρϊδειγμα, 
δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ πώσ να πλοηγηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΠ ό ςτο Taxisnet. 
Προςπαθόςτε να δημιουργόςετε μια θετικό ματιϊ για τισ ςυγκεκριμϋνεσ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ 
ώςτε οι μαθητϋσ να μη φοβηθοϑν ό να μη νιώςουν ντροπό να τισ επιςκεφτοϑν ϐταν χρειαςτεύ.  
 

    Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα παρουςιϊςει ςτουσ μαθητϋσ την παρακϊτω μελϋτη περύπτωςησ: “ Η 
Ιωϊννα… ζει ςτην Αθόνα, ςτην περιοχό Ζωγρϊφου, οδϐσ Ικαρύασ 56…  Δεν ϋχει οϑτε ΑΥΜ οϑτε 
κϊρτα ΟΑΕΔ. Με βϊςη τη λύςτα των δημοςύων υπηρεςιών ςτο δεϑτερο μϋροσ του Handbook (ό 
ςτισ ιςτοςελύδεσ εντϐσ τησ αύθουςασ), βρεύτε ςε ποια παραρτόματα  πρϋπει να πϊει για να τα 
εκδώςει” . Αυτό η μελϋτη περύπτωςησ  εύναι ϋνασ επιπρϐςθετοσ τρϐποσ για ςυζότηςη των 
δημοςύων υπηρεςιών και τα τοπικϊ παραρτόματϊ τουσ.  
 

    Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 
Για να ελαφρϑνει το κλύμα τησ τϊξησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
κϊνουν εξϊςκηςη τη δικό τουσ υπογραφό εϊν δεν ϋχουν όδη κϊποια.  
 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

    Άςκηςη για το πύτι: 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν μαζύ τουσ 
ςτην επϐμενη ςυνϊντηςη το Ϊντυπο 4: “Διϊλεξε δυο απϐ τα ϋγγραφα που δεν ϋχεισ όδη και 
κατϊγραψε τα βόματα τα οπούα θα πρϋπει να ακολουθόςεισ για την ϋκδοςό τουσ. Να εύςαι ϐςο 
πιο λεπτομερόσ γύνεται, και να ςυμπεριλϊβεισ πιθανϊ ϋξοδα και χρϐνο που χρειϊζονται για την 
απϐκτηςό τουσ”.  

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού 
και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

 

    Λύςτα 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 3 (Δραςτηριϐτητα Αντιςτούχιςησ) 
ώςτε να αξιολογόςει εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν κατανοόςει εισ βϊθοσ ϐςα διδϊχτηκαν ςτο μϊθημα. 
Θα ζητηθεύ απϐ τουσ μαθητϋσ να αντιςτοιχύςουν ϋγγραφα και υπηρεςύεσ μϐνοι τουσ (για λύγα 
λεπτϊ) και ςτο τϋλοσ θα παρουςιαςτοϑν οι ςωςτϋσ απαντόςεισ απϐ τον/την εκπαιδευτό/ρια ςε 
ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ που απϊντηςαν ςωςτϊ. 
 
 

 

υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα 
τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ.  

 

    Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ολοκληρώςει το μϊθημα με ομαδικό ςυζότηςη περύ των 
θεμϊτων που παρουςιαςτόκαν. Μπορεύ να  ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςχολιϊςουν αυτϊ τα 
οπούα ϋμαθαν, τι τουσ ϊρεςε πιο πολϑ, τι βρόκαν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, και τι τουσ εξϋπληξε. 
Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα τελειώςει με ανακεφαλαύωςη των βαςικών ςτϐχων τησ 
Ενϐτητασ, ςε ςυνεργαςύα του/τησ εκπαιδευτό/ριασ και των μαθητών.  
 

 

 

 

 

 

 



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και 
την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 

Προςπαθόςτε να αποφϑγετε τισ μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ και διαλϋξεισ για τισ 
νομοθεςύεσ και τουσ νϐμουσ. Οι μαθητϋσ ενδϋχεται να χϊςουν το ενδιαφϋρον τουσ  με 
λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ.   

 
 

Να εύςτε ευϋλικτοι. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειοψηφύα των 
πληροφοριών που εμπεριϋχονται ςτην Ενϐτητα να δώςετε ϋμφαςη ςτισ πληροφορύεσ 
που αγνοοϑν.  

 
 

Να ενθαρρϑνετε την ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών. την περύπτωςη που κϊποιοσ/α 
απϐ τουσ μαθητϋσ ϋχει εκδώςει ϋνα (ό περιςςϐτερα) νομικϊ ϋγγραφα ζητόςτε τουσ 
περιγρϊψουν  εν ςυντομύα την εμπειρύα τουσ, τα βόματα που χρειϊςτηκε να 
ακολουθόςουν, τα νϋα πρϊγματα που ϋμαθαν απϐ τη διαδικαςύα, κοκ.  Παραδεύγματα 
απϐ προςωπικϋσ εμπειρύεσ ενδϋχεται να εύναι πιο αποτελεςματικϊ.  

Να δεύξετε ςτουσ μαθητϋσ περαιτϋρω πηγϋσ πληροφοριών ςε περύπτωςη που θελόςουν 
να μϊθουν περιςςϐτερα επύ των θεμϊτων τησ Ενϐτητασ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Ενότητα 2.1 Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτα Νομικϊ Έγγραφα  

Οι παρακϊτω ερωτόςεισ θα ςε βοηθόςουν να εντοπύςεισ τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ κατϋχεισ και 
να ςυγκεκριμενοποιόςεισ ποιεσ χρειϊζονται περιςςϐτερο ανϊπτυξη ςε ςχϋςη με τα νομικϊ 
ϋγγραφα που πρϋπει κϊθε πολύτησ να ϋχει ςτην κατοχό του/τησ. Προςπϊθηςε μϐνοσ/μϐνη να 
απαντόςεισ με ειλικρύνεια τισ παρακϊτω ερωτόςεισ. Εφϐςον τισ ςυμπληρώςεισ, επιθεώρηςϋ τεσ 
με την ομϊδα ςου και ςημειώςτε ποιεσ δεξιϐτητεσ θα θϋλατε να ενδυναμώςετε. 

Προτϊςεισ Ναι Όχι 
Δε 
γνωρύζω 

1. Η Αςτυνομικό Σαυτϐτητα εκδύδεται ςτο Κεντρικϐ 
Αςτυνομικϐ Σμόμα τησ Πϐλησ 

   

2. Δε χρειϊζεται να ϋχω ΑΥΜ εϊν δεν ϋχω ειςϐδημα    

3. Δεν εύναι απαραύτητο να ψηφύςω ςτισ εκλογϋσ    

4. Η ταυτϐτητα μπορεύ να αντικαταςτόςει το διαβατόριο 
ϐταν ταξιδεϑω ςτο εξωτερικϐ ςτη ϊλλη Ευρωπαώκό 
χώρα 

   

5. Εϊν νοςηλευτώ πρϋπει να πληρώςω    

6. Δεν μπορώ να ζητόςω ιατρικό εξϋταςη χωρύσ 
βιβλιϊριο υγεύασ 

   

7. Μπορώ να αποκτόςω βιβλιϊριο υγεύασ μϐνο εϊν και 
ϐταν προςληφθώ νϐμιμα 

   

8. Για να ανούξω λογαριαςμϐ ςτην τρϊπεζα πρϋπει να 
δηλώςω διεϑθυνςη μϐνιμησ κατοικύασ 

   

9. Δεν επαρκεύ μϐνο η Αςτυνομικό Σαυτϐτητα για την 
ϋκδοςη ϊδειασ οδόγηςησ 

   

10. Η ϊδεια οδόγηςησ για ΙΦ ιςχϑει και για 
μηχανϊκι/μηχανό  

   

11. Δε χρειϊζομαι ϊδεια/δύπλωμα για να οδηγόςω 
ποδόλατο 

   

12. Η κϊρτα ΟΑΕΔ εκδύδεται ςτο αςτυνομικϐ τμόμα τησ 
περιοχόσ 

   

13. Επιδεικνϑοντασ την κϊρτα ΟΑΕΔ ςτο ςουπερμϊρκετ 
μπορώ να λϊβω ϋκπτωςη ςε προώϐντα 

   

14. Μπορώ να ςυμμετϊςχω ςτισ εξετϊςεισ για 
τριτοβϊθμια εκπαύδευςη μϐνο εϊν ϋχω απολυτόριο 
τησ βαςικόσ εκπαύδευςησ 

   

15. Δε χρειϊζεται να ανανεώνω την κϊρτα ΟΑΕΔ    

16. Πρϋπει να ανανεώνω τακτικϊ την Αςτυνομικό μου 
Σαυτϐτητα 

   

17. Η ςτρατιωτικό θητεύα εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ 
τουσ ϊντρεσ πολύτεσ 

   

18. Ο λογαριαςμϐσ τηλεφώνου εύναι απαραύτητοσ για να 
ανούξω τραπεζικϐ λογαριαςμϐ 

   

19. Πρϋπει να καταθϋςω τουλϊχιςτον 50 ευρώ για να 
ανούξω τραπεζικϐ λογαριαςμϐ 

   



20. Δεν μπορώ να εύμαι ςτο Πανεπιςτόμιο και να ϋχω 
κϊρτα ΟΑΕΔ ταυτϐχρονα 

   

21. Ϊχεισ υπογραφό;    

(ωςτϋσ Απαντόςεισ:  4, 8, 11, 14, 17, 20) 

 

 

   Ενότητα 2.1, Έντυπο 2: Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Περύπτωςη Μελϋτησ 

“Η Ιωϊννα εύναι 18 ετών και ϋφυγε απϐ τη δομό φιλοξενύασ πριν δυο μόνεσ. Σώρα ζει ςτην 

Αθόνα, ςτην περιοχό Ζωγρϊφου, οδϐσ Ικαρύασ 56. Δεν ϋχει οϑτε ΑΥΜ οϑτε κϊρτα ΟΑΕΔ. Με 

βϊςη τη λύςτα των δημοςύων υπηρεςιών ςτο δεϑτερο μϋροσ του Handbook (ό ςτισ ιςτοςελύδεσ 

εντϐσ τησ αύθουςασ), βρεύτε ςε ποιουσ υπηρεςιακοϑ κλϊδουσ πρϋπει να πϊει για να τα εκδώςει”. 

Νομικϐ Ϊγγραφο Δημϐςια Τπηρεςύα 

 
 
 
ΑΥΜ 

 
Υορολογικϐ γραφεύο Ζωγρϊφου 
Διεϑθυνςη: Πολϑφημου 1, 15710 
Σηλϋφωνο: 2131 613 601  
Ψρϊριο Λειτουργύασ: 8.00- 14.30 * 

 
 
 
ΟΑΕΔ 

 
Οργανιςμϐσ Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ 
Δυναμικοϑ 
KΠA 2, Αμπελϐκηποι 
Διεϑθυνςη: Εςλιν 3, 11523 
Σηλϋφωνο: 210 6445991* 

 

* για τουσ εκπαιδευτϋσ 

 

 

 

 

 

 

 



    Ενότητα 2.1, Έγγραφο 3: Δραςτηριότητα Αντιςτούχιςησ 

Αντιςτούχηςε τα νομικϊ ϋγγραφα ςτην αριςτερό ςτόλη με τισ υπηρεςύεσ οι οπούεσ εμπλϋκονται 

ςτην ϋκδοςό τουσ. Φρηςιμοπούηςε τισ γνώςεισ (ό και την φανταςύα ςου!). 

Έγγραφο Τπηρεςύα/Εταιρικό ώμα 

Διαβατόριο Αςτυνομύα 
Αςτυνομικό Σαυτϐτητα Εφορύα 
Ωδεια Οδόγηςησ Σρϊπεζα 
Πιςτωτικό/Φρεωςτικό Κϊρτα Τπουργεύο Μεταφορών 
ΑΜΚΑ Τπουργεύο Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
Βιβλιϊριο Τγεύασ Νοςοκομεύο 
Κϊρτα ΟΑΕΔ Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ 
ΑΥΜ Οργανιςμϐσ Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ 

Δυναμικοϑ 
Πιςτοποιητικϐ Γεννόςεωσ Ελληνικό Πρεςβεύα 
Πτυχύο Εκπαύδευςησ Δικαςτόριο 
 ΚΕΠ  
 χολεύο 
 Περιφϋρεια/Δόμοσ 
 

  



    Εργαςύα για το πύτι. Έντυπο 4 

Διϊλεξε δϑο απϐ τα ϋγγραφα που δεν ϋχεισ και κατϊγραψε τα βόματα που θα χρειαςτεύ να 

ακολουθόςεισ για την ϋκδοςό τουσ. Να εύςαι ϐςο πιο λεπτομερόσ γύνεται, και να ςυμπεριλϊβεισ 

πιθανϊ ϋξοδα και χρϐνο που χρειϊζονται για την απϐκτηςό τουσ”.  υμπλόρωςε ϐςα βόματα 

θεωρεύα ϐτι εύναι απαραύτητα.  

Ϊγγραφο Βόματα 
 1. ………………………………………………................................................ 

2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………. 

 1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………….. 



Δνόηηηα 2.2: Δνεπγόρ πολίηηρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη 
ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 
Αυτό η Ενϐτητα ϋχει ωσ ςτϐχο να παρουςιϊςει ςτουσ μαθητϋσ την ιδϋα του να εύςαι ενεργϐσ/ό 
πολύτησ. Πϋρα απϐ τη ςϑντομη περιγραφό του περιεχομϋνου και τησ ιδεολογύασ, τα βαςικϊ 
ζητόματα τα οπούα θα παρουςιαςτοϑν και θα ςυζητηθοϑν ςτην Ενϐτητα εύναι το εθνικϐ 
πολιτικϐ ςϑςτημα, η ποικιλομορφύα των πολιτικών κομμϊτων, η διαδικαςύα ψηφοφορύασ και η 
ςημαςύα των μη-κυβερνητικών οργανώςεων (ΜΚΟ) και των πολιτικών ςυλλϐγων. Οι μαθητϋσ 
θα αποκτόςουν τη βαςικό γνώςη περύ των δικαιωμϊτων τουσ και των υποχρεώςεών τουσ ωσ 
πολύτεσ και θα κατανοόςουν τα προνϐμια τουσ να γύνουν εθελοντϋσ.  
 

    Σημαντικό Στοιχείο 1: Οι μαθητϋσ πρϋπει να κατανοόςουν την ποικιλύα των διϊφορων 
των θεμϊτων και παραγόντων που ςυςχετύζονται με την ιδϋα του ενεργού 
πολύτη.  

    Σημαντικό Στοιχείο 2: Η ιδεολογύα του ενεργού πολύτη ςυςχετύζεται με πολλϋσ 
δεξιότητεσ όπωσ η ςωςτό διαχεύριςη του χρόνου, η δυνατότητα λόψησ 
αποφϊςεων και οι επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να 
ξεκινόςουν να τισ εξαςκούν εύτε αφορούν πολιτικϊ ζητόματα εύτε όχι.   

 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Θα πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςτην πρακτικό πλευρϊ του να εύςαι 
ενεργόσ πολύτησ. Θα πρϋπει να αποφευχθεύ η εκτενόσ θεωρητικό ςυζότηςη. 

 
 

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Ήδη υπϊρχουςα γνώςη των μαθητών που ςχετύζεται με το παρόν 
θϋμα, θα πρϋπει να ςυνδεθεύ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊζονται ςτην 
Ενότητα.  

 

 

 

 

 

 

 



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

 
Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
 
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα κϊνει μια μικρό επανϊληψη τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (Νομικϊ 

Ϊγγραφα) και θα ςυνδϋςει την παροϑςα Ενϐτητα με μια ευρϑτερη κατηγορύα. Αυτϐ μπορεύ 
επύςησ να επιτευχθεύ με διϊλογο με τουσ μαθητϋσ. Μετϊ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει 
τισ εργαςύεσ για το ςπύτι (Βόματα για την Απϐκτηςη υγκεκριμϋνων Νομικών Εγγρϊφων). 
Θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να κϊνουν μια μικρό παρουςύαςη των βημϊτων για την 
απϐκτηςη νομικών εγγρϊφων που επϋλεξαν να αποκτόςουν και θα ςυζητόςει τισ 
παρουςιϊςεισ με τουσ ϊλλουσ μαθητϋσ. την περύπτωςη που κϊποιοι ϋχουν επιλϋξει τα ύδια 
νομικϊ ϋγγραφα, θα μποροϑςε να τουσ ζητόςει να τα παρουςιϊςουν διαδοχικϊ ό ομαδικϊ 
ενώ οι υπϐλοιποι μαθητϋσ κϊνουν ςχϐλια για τισ παρουςιϊςεισ.  

2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα κϊνει μια πολϑ μικρό ειςαγωγό ςτην ιδϋα του να εύςαι ενεργϐσ 
πολύτησ ωσ το θϋμα που θα δοθεύ ϋμφαςη ςε αυτό την Ενϐτητα. Θα ρωτόςει μερικϋσ (ό 
ϐλεσ) απϐ τισ “Ερωτόςεισ Ϊναρξησ”  ώςτε να ενιςχϑςει το ενδιαφϋρον των μαθητών.  

3. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 1 (Αυτοαξιολϐγηςη ςτα 
Καθόκοντα ωσ Πολύτησ) και θα αφόςει λύγα λεπτϊ για να ςυμπληρωθοϑν απαντόςεισ. Θα 
ςυζητηθεύ απϐ τουσ μαθητϋσ να διαβϊςουν ό να ςχολιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ, ενώ ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα αποκτόςει μια καλό ιδϋα για τα πρϊγματα που οι μαθητϋσ όδη 
γνωρύζουν, και για αυτϊ που δε γνωρύζουν τϐςο καλϊ. 

4. Ϊχοντασ ωσ βϊςη τισ απαντόςεισ απϐ τουσ μαθητϋσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει 
μερικοϑσ οριςμοϑσ οι οπούοι θα προςφϋρουν ςτη δημιουργύα μιασ γενικόσ εικϐνασ επύ του 
θϋματοσ. Μερικού απϐ τουσ οριςμοϑσ εύναι:  
 “Η ενεργητικό ιδιότητα του πολύτη αναφϋρεται ςε μια φιλοςοφύα που υποςτηρύζεται από 

οργανιςμούσ και εκπαιδευτικϊ ιδρύματα που υποςτηρύζει ότι τα μϋλη εταιρειών ό 
εθνικών κρατών ϋχουν ςυγκεκριμϋνουσ ρόλουσ και ευθύνεσ ςτην κοινωνύα και το 
περιβϊλλον, αν και τα μϋλη αυτϊ μπορεύ να μην ϋχουν ςυγκεκριμϋνουσ ρόλουσ 
καθοδόγηςησ. Η ενεργόσ ιδιότητα του πολύτη μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ μια ςυςχϋτιςη τησ 
ςυζότηςησ για τα δικαιώματα ϋναντι των ευθυνών. Εϊν ϋνασ οργανιςμόσ παρϋχει 
δικαιώματα ςτουσ ανθρώπουσ που εμπύπτουν ςτην αρμοδιότητϊ του, τότε αυτού οι ύδιοι 
ϊνθρωποι μπορεύ να ϋχουν οριςμϋνεσ ευθύνεσ να υποςτηρύξουν. Αυτό θα όταν προφανϋσ 
ςε επύπεδο χώρασ ό κρϊτουσ-μϋλουσ, αλλϊ θα μπορούςε επύςησ να εύναι ευρύτερησ 
εμβϋλειασ, όπωσ το Διαδύκτυο (Netizen) ό η Γη (παγκόςμια ιθαγϋνεια). Η επύπτωςη εύναι 
ότι ϋνασ ενεργόσ πολύτησ εύναι αυτόσ που εκπληρώνει τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ 
του με ιςορροπημϋνο τρόπο.  
” https://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship 

 “Συμμετοχό ςτην κοινωνύα των πολιτών, ςτην κοινότητα ό / και ςτην πολιτικό ζωό, που 
χαρακτηρύζεται από αμοιβαύο ςεβαςμό και μη βύα και ςύμφωνα με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατύα. 
” (Hoskins, 20061 ) 

 “Ένασ κατϊλογοσ των δραςτηριοτότων που θα μπορούςαν να χαρακτηρύςουν την ουςύα 
του ενεργού πολύτη θα όταν ευρύσ και εκτεταμϋνοσ και μαζύ οικοδομούν μια υγιό, 
ςυμμετοχικό δημοκρατύα. Καλύπτουν την ψηφοφορύα και τη μόνιμη εκλογό, τη 
διδαςκαλύα και τη μϊθηςη, τη δωρεϊ ςε καλϋσ αιτύεσ, την ανακύκλωςη και τη φροντύδα 
για το περιβϊλλον, την εκςτρατεύα και τον εθελοντιςμό. Μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ςε επαγγελματικό, πολιτικό ό προςωπικό πλαύςιο. Μπορούν να εύναι ςε διεθνό κλύμακα, ό 

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship


απλώσ να ςτοχεύουν την επόμενη πόρτα”  
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf 

 “Η ενεργό ιδιότητα του πολύτη αναφϋρεται ςτην εθελοντικό ικανότητα των πολιτών και 
των κοινοτότων που εργϊζονται ϊμεςα μαζύ ό μϋςω των εκλεγμϋνων αντιπροςώπων να 
αςκούν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό εξουςύα για την επιδύωξη κοινών ςτόχων 
” http://www.aughty.org/pdf/activecitizen.pdf  

5. Αναλϑοντασ περαιτϋρω τον οριςμϐ και την ιδϋα του να εύςαι ενεργϐσ πολύτησ, μερικϋσ 
ςχετικϋσ δεξιϐτητεσ μποροϑν επύςησ να ςυζητηθοϑν. Βαςικϋσ δεξιϐτητεσ, κοινωνικϋσ 
δεξιϐτητεσ, η ικανϐτητα να παύρνεισ αποφϊςεισ, ο ςεβαςμϐσ προσ το περιβϊλλον και οι 
διαπροςωπικϋσ δεξιϐτητεσ εύναι μϐνο μερικϊ απϐ τα παραδεύγματα που ςχετύζονται με την 
ευρεύα αυτό ιδεολογύα.  

6. Πολϑ ςϑντομα ο/η εκπαιδευτόσ/ρια παρουςιϊζει τα ςημαντικϊ ςτοιχεύα ϐπωσ το εθνικϐ 
πολιτικϐ ςϑςτημα,  την ποικιλομορφύα των τωρινών πολιτικών κομμϊτων και την 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη ώςτε οι μαθητϋσ να ϋχουν μια πρώτη επαφό με τα θϋματα που θα 
ςυζητηθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ Ενϐτητασ.  

7. τη ςυνϋχεια, η ςυνϊντηςη επικεντρώνεται ςτην ψηφοφορύα. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
εξηγόςει τουσ τρεισ διαφορετικοϑσ τϑπουσ εκλογών (τοπικϐ / εθνικϐ / ευρωπαώκϐ) και θα 
επιςημϊνει ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ. 

8. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα παρουςιϊςει τη διαδικαςύα για να ψηφύςει κϊποιοσ για κϊθε τϑπο 
εκλογών. Εν ςυντομύα θα παρουςιϊςει τισ παρακϊτω πληροφορύεσ: 

 ηλικύα: πϐτε κϊποιοσ μπορεύ να ψηφύςει ό απϐ πούα ϊτομα μπορεύ να ψηφιςτεύ, 

 ςυχνότητα: κϊθε πϐτε λαμβϊνουν χώρα οι εκλογϋσ, 

 η διαδικαςύα να ψηφύςει κϊποιοσ για πρώτη φορϊ: απαραύτητα ϋγγραφα-. Ο ρϐλοσ 
τησ αρμϐδιασ αρχόσ για να εκδώςει το ϋγγραφο για να ψηφύςει κϊποιοσ, 

 η διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ. 

9. Μετϊ τη ςυζότηςη για την ψηφοφορύα, η προςοχό θα ςτραφεύ ςτον εθελοντιςμϐ. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει μια ςϑντομη εξόγηςη του οριςμοϑ και τα οφϋλη του 
εθελοντιςμοϑ για τα ϊτομα και για τισ κοινωνύεσ. Μερικϋσ απϐ τισ εξηγόςεισ μπορεύ να εύναι 
οι επακϐλουθεσ: 
 “Ο εθελοντιςμϐσ περιγρϊφεται ωσ απλόρωτη δραςτηριϐτητα ϐπου κϊποιοσ δύνει το 

χρϐνο να βοηθόςει ϋναν μη κερδοςκοπικϐ οργανιςμϐ ό ϋνα ϊτομο με το οπούο δεν 
ςχετύζονται. Ϊνα απϐ τα καλϑτερα γνωςτϊ οφϋλη του εθελοντιςμοϑ εύναι ο αντύκτυποσ 
ςτην κοινϐτητα. Οι απλόρωτοι εθελοντϋσ εύναι ςυχνϊ η κϐλλα που ςυγκρατεύ μια 
κοινϐτητα. Ο εθελοντιςμϐσ ςασ επιτρϋπει να ςυνδεθεύτε με την κοινϐτητϊ ςασ και να 
την καταςτόςετε μια καλϑτερη θϋςη. Ψςτϐςο, ο εθελοντιςμϐσ εύναι αμφύδρομοσ δρϐμοσ 
και μπορεύ να ωφελόςει εςϊσ και την οικογϋνειϊ ςασ ϐςο και η αιτύα που επιλϋγετε να 
βοηθόςετε. Η αφοςύωςη του χρϐνου ςασ ωσ εθελοντόσ ςασ βοηθϊ να φτιϊξετε νϋουσ 
φύλουσ, να επεκτεύνετε το δύκτυϐ ςασ και να ενιςχϑςετε τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητϋσ ςασ.”  

 “Ο εθελοντιςμϐσ γενικϊ θεωρεύται αλτρουιςτικό δραςτηριϐτητα, ϐταν ϋνα ϊτομο ό μια 
ομϊδα παρϋχει υπηρεςύεσ χωρύσ οικονομικϐ ό κοινωνικϐ ϐφελοσ "προσ ϐφελοσ ϊλλου 
ατϐμου, ομϊδασ ό οργανιςμοϑ". Ο εθελοντιςμϐσ εύναι επύςησ γνωςτϐσ για την ανϊπτυξη 
δεξιοτότων και ςυχνϊ αποςκοπεύ ςτην προώθηςη τησ καλοςϑνησ ό ςτη βελτύωςη τησ 
ανθρώπινησ ποιϐτητασ ζωόσ. Ο εθελοντιςμϐσ μπορεύ να ϋχει θετικϊ οφϋλη τϐςο για τον 
εθελοντό ϐςο και για το ϊτομο ό την κοινϐτητα που εξυπηρετεύται. [2] Προορύζεται 
επύςησ να πραγματοποιόςει επαφϋσ για πιθανό απαςχϐληςη. Πολλού εθελοντϋσ 
εκπαιδεϑονται ειδικϊ ςτουσ τομεύσ που εργϊζονται, ϐπωσ η ιατρικό, η εκπαύδευςη ό η 
διϊςωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ. Ωλλοι χρηςιμεϑουν ςε μια αναγκαύα βϊςη, ϐπωσ ςε 
απϊντηςη ςε μια φυςικό καταςτροφό.” 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering 

 “Ο εθελοντιςμϐσ εύναι ϋνασ πολϑ καλϐσ τρϐποσ ςυμβολόσ ςτισ τοπικϋσ κοινϐτητεσ ςτο 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf
http://www.aughty.org/pdf/activecitizen.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering


εςωτερικϐ ό ςτο εξωτερικϐ, αναπτϑςςοντασ νϋεσ δεξιϐτητεσ και δημιουργώντασ 
φύλουσ.”  

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_en.htm 

10. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να τονύςει την ποικιλύα των αιτιών, δρϊςεων και 
δραςτηριοτότων τισ οπούεσ μπορεύ να αναλϊβει κϊποιοσ που θϋλει να γύνει εθελοντόσ. Θα 
δεύξει ϋνα ςϑντομο βύντεο (s) για τισ δραςτηριϐτητεσ διϊφορων ΜΚΟ, τοπικϋσ και διεθνεύσ 
(βλ. ςχετικό δραςτηριϐτητα). Επύςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια ςυζότηςη για 
τα προνϐμια που υπϊρχουν ϐταν κϊποιοσ εύναι εθελοντόσ/ρια. Σϋλοσ, θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να ςυνεχύςουν τον καταιγιςμϐ των ιδεών ςτη δραςτηριϐτητα “Σα προνϐμια  
του/τησ εθελοντό/ εθελϐντριασ”. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ςυνοψύςει ϐλεσ τισ απαντόςεισ.   
 

11. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα καθοδηγόςει τουσ μαθητϋσ ςτο Handbook τουσ, ϐπου διϊφορα 
εθελοντικϊ προγρϊμματα εύναι καταγεγραμμϋνα, για τισ περιπτώςεισ των μαθητών που 
επιθυμοϑν να ςυμμετϊςχουν. Μετϋπειτα, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ 
να ςυμπληρώςουν το Ϊντυπο 4 (Σι θϋλω να κϊνω ωσ εθελοντόσ/ρια), ώςτε οι μαθητϋσ να 
ξεκινόςουν να ςκϋφτονται τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ θϋλουν να γύνουν εθελοντϋσ.   

12. το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα οργανώςει μια μικρό 
ανακεφαλαύωςη (γραπτό και προφορικό), και θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
προετοιμϊςουν μια ϊςκηςη για το ςπύτι που θα ςυζητηθεύ ςτην επϐμενη ςυνϊντηςη.   

 

 

  

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_en.htm


κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι: 
 
 να ϋχουν μια ςαφό ιδϋα των δεξιοτότων και των ικανοτότων που περιλαμβϊνονται ςτην 

ϋννοια του "ενεργοϑ πολύτη" 
  να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ ενεργοϑ πολύτη για προςωπικό και κοινωνικό ανϊπτυξη 
 να ςυμμετϊςχουν ςε θϋματα ςχετικϊ με την ανεξϊρτητη ζωό ενηλύκων 
 να πραγματοποιόςουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ πολύτεσ 
 να γνωρύςουν αξύεσ ϐπωσ η ιςϐτητα, η δημοκρατύα, η ελευθερύα, η ςυνεργαςύα, η ςυμμετοχό 

και η ευθϑνη 
 να ξεκινόςει η διαδικαςύα ανϊπτυξησ δεξιοτότων λόψησ αποφϊςεων 
 να εξοικειωθοϑν με διϊφορουσ δημϐςιουσ οργανιςμοϑσ και ιδιωτικοϑσ οργανιςμοϑσ και τη 

ςϑνδεςό τουσ με αυτοϑσ 
 να κατανοόςουν τα οφϋλη απϐ την εθελοντικό εργαςύα 
 να εξετϊςουν το ρϐλο των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ ςτο ρϐλο του πολύτη 
 να κατανοόςουν το ρϐλο τουσ ςτην κοινωνύα 

 
 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

    Σι κϊνει κϊποιον πολύτη; Πώσ κατανοεύτε την ϋννοια «ενεργϐσ πολύτησ»; 
 
 

    Σι γνωρύζετε για τισ διϊφορεσ κατηγορύεσ εκλογών; (τοπικό / εθνικό / ευρωπαώκό); 
 
 

    Μπορεύτε να μου πεύτε ϋνα κομμϊτι ειδόςεων που ςυνϋβη την περαςμϋνη εβδομϊδα (ό 
μόνα); Πώσ μϊθατε για αυτϐ; 

 

    Μπορεύτε να αναφϋρετε πϋντε πολιτικϊ κϐμματα; Ποιο(α) εύναι η κυβϋρνηςη; 
 
 
 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, καταιγιςμϐσ 
ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

     Σύποσ Δραςτηριότητασ: Παρακολουθόςτε το Βύντεο και υζητόςτε 
Κατϊ τη ςυζότηςη του ρϐλου και τησ ποικιλύασ των ΜΚΟ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να 
παρουςιϊςει τα παρακϊτω βύντεο: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zVu9eawb1QY για την GreenPeace 
 https://www.youtube.com/watch?v=B8wjwz9jZxo για την Actionaid 
 https://www.youtube.com/watch?v=ObOj8Y1oMNY για την Save the Children 
 Περιςςϐτερα βύντεο για τοπικϋσ/διεθνεύσ ΜΚΟ με διαφορετικοϑσ ςτϐχουσ 

(ηλικιωμϋνουσ, ορφανϊ, κατοικύδια κ.ο.κ)  
 

    Σύποσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη / ύντομη Διϊλεξη 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια θα παρουςιϊςει τισ διϊφορεσ εκλογϋσ που λαμβϊνουν χώρα: τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαώκό. Θα εξηγόςει τισ διαφορϋσ και τισ ομοιϐτητεσ, καθώσ και τη διαδικαςύα 
ψηφοφορύασ για αυτϋσ τισ εκλογϋσ. 
 

    Σύποσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια 
 

   Έντυπο 3:Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών 
Οφϋλη απϐ εθελοντιςμϐ. Μετϊ την εξόγηςη τησ ποικιλύασ των δραςτηριοτότων ϋνα ϊτομο 
μπορεύ να αναλϊβει ωσ εθελοντόσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
γρϊψουν μερικϊ απϐ τα οφϋλη του να γύνει κϊποιοσ/α εθελοντόσ/ρια. Αυτϊ τα οφϋλη μποροϑν 
να χωριςτοϑν ςε "Προςωπικϊ οφϋλη" και "Ωλλα οφϋλη". Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ςυνοψύςει τι 
ϋχουν γρϊψει οι μαθητϋσ και θα προςθϋςει περιςςϐτερα ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρονται 
ςημαντικϊ οφϋλη. την πρώτη κατηγορύα, μερικϊ ςημαντικϊ οφϋλη που πρϋπει να αναφερθοϑν 
εύναι: να γύνουν νϋοι φύλοι, αύςθημα ςυμμετοχόσ, ανϊπτυξη δεξιοτότων, ευτυχύα, αύςθηςη 
αιτύασ, ταξύδια, εμπειρύα, προοπτικό εϑρεςησ ςχετικόσ δουλειϊσ, γνώςησ κλπ. τη δεϑτερη 
κατηγορύα , μερικϊ οφϋλη που πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν εύναι: να βοηθόςουν ϊλλουσ, να 
βελτιώςουν το βιοτικϐ επύπεδο (για τα παιδιϊ, τα ζώα, τουσ ηλικιωμϋνουσ κλπ.), να βελτιώςουν 
την κοινωνύα, να δώςουν παραδεύγματα, να αποτελϋςουν πρϐτυπο, να ςυμβϊλουν ςτην 
επύλυςη ενϐσ προβλόματοσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να πϊρει ςημειώςεισ και να 
ςυνοψύςει ςτο τϋλοσ. 
 

 Έντυπο 4: Καταγρϊψτε: Σι θϋλω να κϊνω ωσ εθελοντόσ/ρια 
Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ςασ να αναρωτηθοϑν εϊν υπϊρχει κϊτι ςυγκεκριμϋνο που θϋλουν να 
κϊνουν για να ξεκινόςουν ωσ εθελοντϋσ. Ζητόςτε τουσ να ςημειώςουν τα κουτϊκια και να 
προςθϋςουν οτιδόποτε ϊλλο λεύπει. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVu9eawb1QY
https://www.youtube.com/watch?v=B8wjwz9jZxo
https://www.youtube.com/watch?v=ObOj8Y1oMNY


Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με 
περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

  

 

     Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 
 
 

     Άςκηςη για το ςπύτι 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν ΜΚΟ τησ επιλογόσ τουσ. 
Η παρουςύαςό τουσ πρϋπει να περιλαμβϊνει βαςικϋσ πληροφορύεσ του οργανιςμοϑ, ϐπωσ 
μϋγεθοσ, αριθμϐσ εθελοντών, δραςτηριϐτητεσ, τρϋχουςα εργαςύα, επιτεϑγματα, μϋςα 
επικοινωνύασ, φϊςη προετοιμαςύασ για να γύνει εθελοντόσ/ρια ςτην ςυγκεκριμϋνη οργϊνωςη, 
προφύλ των εθελοντών ςτον οργανιςμϐ κλπ. 
 

 

  



Αναθεώρηςη/Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

 

     Λύςτα: 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ μια λύςτα δηλώςεων για την αναθεώρηςη των 
πληροφοριών που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Αυτϐσ/αυτό θα ζητόςει 
απϐ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν ςτισ δηλώςεισ και ςτη ςυνϋχεια θα ελϋγξει τισ απαντόςεισ 
τουσ για περαιτϋρω διευκρύνιςη ςε περύπτωςη που κϊτι δεν ϋγινε κατανοητϐ. 
 

     Ομαδικό υζότηςη 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ 
τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ.  

 

     Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο/Η εκπαιδευτικϐσ/ρια θα ξεκινόςει μια ςυζότηςη για ϐςα διδϊχτηκαν απϐ την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη και θα απαντόςει πιθανϋσ ερωτόςεισ για τισ πληροφορύεσ που παρουςιαςτόκαν. 
Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα λόξει με μια ανακεφαλαύωςη των ςημαντικών ςτοιχεύων τησ 
Ενϐτητασ, που ςχηματύςτηκαν απϐ τον/την εκπαιδευτό/ρια ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 
Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 

  
Μην το παρακϊνετε με λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τη νομοθεςύα και τουσ νϐμουσ. Οι 
μαθητϋσ βαριοϑνται εϑκολα με μακρϋσ παρουςιϊςεισ και διαλϋξεισ ςε θϋματα που δεν 
μποροϑν εϑκολα να ςυςχετιςτοϑν.  

 

Σο τμόμα "Εθελοντιςμϐσ" τησ ςϑντομησ ςυνϊντηςησ μπορεύ να ςασ παρϋχει πολλϋσ 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ των μαθητών ςασ. Να εύςτε ενεργϐσ/η 
ακροατόσ/ρια για να ςυλλϋξετε πληροφορύεσ που θα εύναι χρόςιμεσ για να 
δημιουργόςετε μια πιο προςωπικό ςχϋςη μαζύ τουσ και να τισ χρηςιμοποιόςετε ςε 
επϐμενεσ ςυναντόςεισ.  

 

Προςαρμοςτεύτε ςτα χαρακτηριςτικϊ των μαθητών ςασ. Για παρϊδειγμα, εϊν η τϊξη 
ςασ αποτελεύται απϐ ϊτομα που ϋχουν όδη ψηφύςει ςτισ προηγοϑμενεσ εκλογϋσ, μην 
επιμεύνετε ςε πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τη διαδικαςύα κατϊθεςησ ψόφου. Εύναι 
προτιμϐτερο να ακοϑςετε τισ εμπειρύεσ τουσ παρϊ να προςφϋρετε θεωρητικϋσ 
πληροφορύεσ επύ του θϋματοσ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα 2.2, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτην Έννοια του Ενεργού Πολύτη 

Οι παρακϊτω ερωτόςεισ θα ςε βοηθόςουν να εντοπύςεισ τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ κατϋχεισ και 
να ςυγκεκριμενοποιόςεισ ποιεσ χρειϊζονται περιςςϐτερο ανϊπτυξη ςε ςχϋςη με την ϋννοια του 
να εύςαι ενεργϐσ πολύτησ. Προςπϊθηςε μϐνοσ/μϐνη να απαντόςεισ με ειλικρύνεια τισ παρακϊτω 
ερωτόςεισ. Εφϐςον τισ ςυμπληρώςεισ, αναθεώρηςϋ τεσ με την ομϊδα ςου και ςημειώςτε ποιεσ 
δεξιϐτητεσ θα θϋλατε να ενδυναμώςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δε γνωρύζω 

Ϊνασ πολύτησ εύναι κϊθε πρϐςωπο που ζει ςε μια κοινωνύα, 
επύςημα καταχωρημϋνοσ/η εκεύ. 

   

Όλοι οι ϊνθρωποι ϊνω των 17 ετών ϋχουν δικαύωμα ψόφου.    

Η ψηφοφορύα ςτισ εθνικϋσ εκλογϋσ δεν εύναι υποχρεωτικό.    

Κανονικϊ, οι εθνικϋσ εκλογϋσ λαμβϊνουν χώρα κϊθε τϋςςερα 
χρϐνια. 

   

Οι εθνικϋσ εκλογϋσ και οι εκλογϋσ για το Ευρωπαώκϐ 
Κοινοβοϑλιο εύναι οι ύδιεσ. 

   

Όλεσ οι ευρωπαώκϋσ χώρεσ εύναι μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ (ΕΕ). 

   

Οι δόμαρχοι διορύζονται απϐ την κυβϋρνηςη.    

Η πληρωμό των φϐρων εύναι υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ 
πολύτεσ που ϋχουν ειςϐδημα. 

   

Η εγγραφό για ψηφοφορύα πραγματοποιεύται ςτο τοπικϐ 
αςτυνομικϐ τμόμα. 

   

Οι εθνικϋσ αρχϋσ και οι τοπικϋσ αρχϋσ εύναι οι ύδιεσ.    

Η ιδιϐτητα του εθελοντό ςε ϋναν οργανιςμϐ εύναι 
υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ πολύτεσ. 

   

Μϐνο ϊτομα ϊνω των 18 ετών αντιμετωπύζουν ςυνϋπειεσ 
κατϊ την παραβύαςη του νϐμου. 

   

Τπϊρχουν ειδικϋσ τϊξεισ για να προετοιμαςτοϑν οι ϊνθρωποι 
για να γύνουν ενεργού πολύτεσ. 

   

Κϊθε πολύτησ ϋχει δικαιώματα και υποχρεώςεισ.    
 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα 2.2, Έντυπο 2: Γιατύ να Χηφύςω; 

Δώςτε ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο και ζητόςτε τουσ να καταγρϊψουν τουσ λϐγουσ γιατύ ϋνασ 
πολύτησ (και οι ύδιοι προςωπικϊ) πρϋπει να ψηφύςουν.   

Γιατύ να ψηφύςω? 

 …………………………………. 
 

 ……………………………….... 
 

 ………………………………… 
 

 ………………………………… 

 

  



  Ενότητα 2.2, Έντυπο 3: Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών  

Οφϋλη απϐ την ιδιϐτητα του εθελοντό: Γρϊψτε κϊποια απϐ τα οφϋλη απϐ τη ςυμμετοχό ςε 

εθελοντϋσ. Αυτϊ τα οφϋλη μποροϑν να χωριςτοϑν ςε "Προςωπικϊ οφϋλη" και "Ωλλα οφϋλη". 

 
Οφϋλη απϐ την ιδιϐτητα του εθελοντό 

 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα 2.2, Έντυπο 4: Σι θϋλω να κϊνω ωσ εθελοντόσ/ντρια 

Πεύτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ να αναρωτηθοϑν εϊν υπϊρχει κϊτι ςυγκεκριμϋνο που θϋλουν να 

κϊνουν για να ξεκινόςουν ωσ εθελοντϋσ. Ζητόςτε τουσ να ςημειώςουν τα κουτϊκια και να 

προςθϋςουν οτιδόποτε ϊλλο λεύπει απϐ την παρακϊτω λύςτα: 

Σι θϋλω? 

 
Σι θϋλω? 

 
Ναι 

 
Όχι 

…να βελτιώςω την τωρινό κατϊςταςη ςτην περιοχό που μϋνω   
…να γνωρύςω ϊτομα που εύναι διαφορετικϊ απϐ εμϋνα   
…να δοκιμϊςω κϊτι καινοϑργιο   
…να αξιοποιόςω τον ελεϑθερϐ μου χρϐνο   
…να δω ϋνα διαφορετικϐ τρϐπο ζωόσ και νϋα μϋρη   
…να δοκιμϊςω το εύδοσ τησ δουλειϊσ που ύςωσ θϋλω να κϊνω μϐνιμα ςτο 
μϋλλον 

  

…να κϊνω περιςςϐτερα με τα ενδιαφϋροντϊ μου  και τισ αςχολύεσ μου    
…να κϊνω κϊτι ςτο οπούο εύμαι καλϐσ/ό    
…να βοηθόςω ϊτομα που ϋχουν ανϊγκη    
…να βοηθόςω ζώα   
…να ςώςω το περιβϊλλον    
…να εςτιϊςω ςτην πϐλη που ζω    
…να γνωρύςω ϊτομα παρϐμοια με εμϋνα    
…να κϊνω νϋουσ φύλουσ    
 

Σο καλϑτερο εύδοσ εθελοντιςμοϑ εύναι αυτϐ που ταιριϊζει με την προςωπικϐτητα και τα 

ενδιαφϋροντϊ ςου. Η απϊντηςη ςε αυτϋσ τισ ερωτόςεισ θα ςε βοηθόςει να περιορύςεισ την 

αναζότηςό ςου. 

  



     Λύςτα 

Κατϊ τη φϊςη αξιολϐγηςησ τησ ςυνϊντηςησ ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ 

την ακϐλουθη λύςτα για να αξιολογόςουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που αποκτόθηκαν. Ο/Η 

εκπαιδευτόσ/ρια θα αφόςει τρύα λεπτϊ για να απαντόςουν οι μαθητϋσ και ςτη ςυνϋχεια θα 

ςχολιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ. 

Δόλωςη ωςτϐ Λϊθοσ 
 

1. Σα αρχικϊ για τισ ΜΚΟ ςημαύνουν Μητρώο Κυβερνητικοϑ 
Οργανιςμοϑ 

 × 

2. Η ηλικύα ψόφου ςτην Ελλϊδα εύναι 19 χρονών  × 
3. Ο Δόμαρχοσ διορύζεται απϐ το κρϊτοσ  × 
4. Μϐνο ϋνα πολιτικϐ κϐμμα μπορεύ να ςχηματύςει/αποτελϋςει την 
κυβϋρνηςη τησ Ελλϊδασ 

 × 

5. Η Αςτυνομικό Σαυτϐτητα εύναι απαραύτητη για τη διαδικαςύα τησ 
ψηφοφορύασ 

×  

6. Δωρεϋσ και εθελοντιςμϐσ εύναι ςυςχετιζϐμενεσ ϋννοιεσ ×  
7. Μϐνο τα ϊτομα που μϋνουν ςτη χώρα μποροϑν να ψηφύςουν ςτισ 
εθνικϋσ εκλογϋσ 

 × 

8. Οι εκλογϋσ για το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο λαμβϊνουν χώρα κϊθε 
δϑο χρϐνια ςτην Ευρώπη  

 × 

9. Σα Δεξιϊ κϐμματα εύναι ςυνόθωσ πιο ςυντηρητικϊ απϐ τα 
Αριςτερϊ Κϐμματα 

×  

10. Οι εθελοντϋσ ςυνόθωσ πληρώνονται για τη δουλειϊ τουσ  × 
 

  



Δνόηηηα 2.3: Καηανοώνηαρ ηον Νόμο 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Αυτό η Ενϐτητα αποτελεύ το τρύτο μϋροσ τησ Legal Stuff Unit (?Ενϐτητα Νομικών Προςώπων?) 
και αποςκοπεύ ςτην παρουςύαςη τησ εφαρμογόσ του νϐμου απϐ διϊφορουσ φορεύσ (π.χ. 
αςτυνομύα, δικαςτόρια) και τισ ςυνϋπειεσ ϐταν παραβιϊζονται οι νϐμοι. Μϋχρι το τϋλοσ τησ 
ενϐτητασ, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τα διϊφορα αδικόματα και τισ 
ςυνϋπειϋσ τουσ και να γνωρύζουν τι πρϋπει να κϊνουν και πώσ να ςυμπεριφϋρονται ςε 
διαφορετικϋσ περιπτώςεισ (ωσ μϊρτυρεσ, ωσ θϑματα, κατϊ τουσ αςτυνομικοϑσ ελϋγχουσ κλπ.). 
Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα υψηλϐτερα επύπεδα παραβατικϐτητασ μεταξϑ των ατϐμων που 
εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ ςυγκριτικϊ με τον γενικϐ πληθυςμϐ τησ ύδιασ ηλικύασ, αυτϐ 
το κεφϊλαιο εύναι πολϑ ςημαντικϐ να προετοιμαςτοϑν για να οδηγόςουν μια ζωό που να τηρεύ 
νϐμουσ, αποφεϑγοντασ κϊθε εύδουσ προβλόματα. Μϋςα απϐ μια ςειρϊ δραςτηριοτότων, οι 
μαθητϋσ θα κατανοόςουν βαςικϋσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με νομικϊ ζητόματα (ϐπωσ 
δικαιώματα, υποχρεώςεισ και τιμωρύεσ) και θα ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα τησ ϊςκηςησ 
νομικών δραςτηριοτότων. 

Σημαντικό Στοιχείο 1: Σε αυτό τη Ενότητα, οι μελϋτη περύπτωςησ για αληθινϋσ ιςτορύεσ 
μπορούν να διαδραματύςουν ςημαντικό ρόλο για την κατανόηςη του νόμου από τουσ μαθητϋσ. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύ μελϋτεσ περιπτώςεων, οι οπούεσ εύναι πιο 
γνωςτϋσ ό πιο πρόςφατεσ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να μπορούν να κϊνουν τη ςύνδεςη και να 
ςχετύζονται.  

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςε περιπτώςεισ παραβύαςησ του νόμου 
που διαπρϊττουν ϊτομα τησ ηλικιακόσ ομϊδασ των μαθητών (όπωσ παραβιϊςεισ τησ 
κυκλοφορύασ, κλοπό, χρόςη / πώληςη ναρκωτικών κ.λπ.). Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να 
αποφεύγει τισ ατελεύωτεσ παρουςιϊςεισ των εγκλημϊτων και τισ ςυνϋπειϋσ τουσ. 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να ςυνδϋει τισ υπϊρχουςεσ 
γνώςεισ των μαθητών με τισ πληροφορύεσ και τα υλικϊ που παρουςιϊζονται ςτη Ενότητα, ϋτςι 
ώςτε η εκμϊθηςό τουσ να ϋχει νόημα, με βϊςη τισ εμπειρύεσ τουσ 

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να δημιουργόςει μια θετικό 
ατμόςφαιρα μϊθηςησ και να προωθόςει τη ςυνεργατικό μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτη γνώςη των 
μαθητών. 

 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

 
Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ξεκινϊ τη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη επικεντρώνοντασ και 

ςχολιϊζοντασ την ϊςκηςη για το ςπύτι που ζότηςε απϐ τουσ μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
προηγοϑμενησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ (Ενϐτητα 2.2, Ωςκηςη για το ςπύτι για τισ ΜΚΟ). 
Μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ και να 
προςπαθόςουν να τισ ςυνδϋςουν με την παροϑςα Ενϐτητα (για παρϊδειγμα, ΜΚΟ ό 
εθελοντϋσ που παραβιϊζουν το Νϐμο).  

2. Ύςτερα, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει ςτισ “Ανοιχτϋσ Ερωτόςεισ”. Θα προςπαθόςει 
να κινόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών για τα νομικϊ ζητόματα που εύναι κοινϊ για τα 
ϊτομα τησ ηλικιακόσ τουσ ομϊδασ.   

3. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ φοιτητϋσ το Ϊντυπο 1 (Αξιολϐγηςη των δεξιοτότων 
ςε θϋματα δικαύου). Θα τουσ ζητόςει να δώςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςε τρύα λεπτϊ ϐςο το 
δυνατϐν πιο ειλικρινϊ και ςτη ςυνϋχεια να επικεντρωθοϑν ςε εκεύνεσ τισ απαντόςεισ που 
δεν όταν ςωςτϋσ και τισ απαντόςεισ που οι μαθητϋσ ςημεύωςαν ωσ "πρϋπει να μϊθω 
περιςςϐτερα γι 'αυτϐ". Η αξιολϐγηςη αυτό θα λειτουργόςει ωσ πυξύδα για την υπϐλοιπη 
εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, ϋτςι ώςτε ο/η εκπαιδευτόσ/ρια να ανταποκρύνεται ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ.  

4. Ο/H εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει με μια ςϑντομη παρουςύαςη τησ ϋννοιασ του νϐμου 
ςτισ δημοκρατικϋσ κοινωνύεσ και τησ διαδικαςύασ απϐ την πρϐταςη νϐμου ςτο Κοινοβοϑλιο 
ϋωσ την πραγματικό εφαρμογό του απϐ τα αρμϐδια ϐργανα. Ϊνα παρϊδειγμα μπορεύ να 
δοθεύ ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο νϐμο για ϋνα οικεύο ζότημα (για παρϊδειγμα, κανονιςμοϑσ για 
εξετϊςεισ ςτα δημϐςια ςχολεύα) για τουσ μαθητϋσ να ελϋγξουν τη διαδικαςύα, το χρϐνο που 
αφιερώθηκε, την εφαρμογό και την ενδεχϐμενη τιμωρύα, αν ο νϐμοσ ϋχει παραβιαςτεύ. Οι 
εκπαιδευτϋσ θα ζητόςουν απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το Ϊντυπο 2 (Σι εύναι 
παρϊνομο;) ζητώντασ τουσ να ςυμπληρώςουν τον πύνακα. υνοπτικϊ θα διεξαχθεύ 
ςυζότηςη για τισ απαντόςεισ τουσ. 

5. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα εξηγόςει τϐτε τουσ διαφορετικοϑσ ϐρουσ ϐταν αναφϋρεται ςε 
παραβιϊςεισ του νϐμου (υπϐ μορφό διϊλεξησ ό παρουςύαςησ powerpoint): 
Κατηγορύα Παρϊδειγμα Σιμωρύα 

Παρϊβαςη  Μη ςταματημϐσ του αυτοκινότου ςε 
ςόμα ςτϊςησ (STOP) 

 Μϐλυνςη του περιβϊλλοντοσ ϐταν 
υπϊρχουν πινακύδεσ “Μην πετϊτε 
ςκουπύδια”  

 τϊθμευςη αυτοκινότου ςε ειδικό 
θϋςη ςτϊθμευςησ αναπόρων 

Πρϐςτιμο ό φυλϊκιςη 

Πλημμϋλημα   Καταπϊτηςη εδϊφουσ 
 Κλοπό καταςτόματοσ  
 Βανδαλιςμϐσ 

Πρϐςτιμο ό φυλϊκιςη  

Κακοϑργημα  Κλοπό καταςτόματοσ  
 Επύθεςη και κακοπούηςη με 

επικύνδυνο ϐπλο 
 Ληςτεύα 
 Βιαςμϐσ  
 Υϐνο 

Υυλϊκιςη  



      (περιςςϐτερα παραδεύγματα μποροϑν να προςτεθοϑν εϊν θεωρηθεύ αναγκαύο). 
6. τη ςυνϋχεια, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα εξηγόςει το ρϐλο τησ Αςτυνομύασ ςε νομικϊ 

ζητόματα. Μπορεύ να τισ ςυνδϋςει με τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ που παρϋχονται ςε 
προηγοϑμενεσ Ενϐτητεσ (ϐπωσ τα νομικϊ ϋγγραφα και την ϋκδοςη τησ ταυτϐτητασ). Η 
αλληλεπύδραςη με τα μϋλη τησ Αςτυνομύασ πρϋπει να αποτελεύ το επύκεντρο αυτοϑ του 
μϋρουσ τησ ςυζότηςησ, ειδικϊ ςε περιπτώςεισ ελϋγχων ελϋγχου ςτουσ δρϐμουσ. Οριςμϋνα 
ςημεύα που πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν: 
 υνεργαςύα με την Αςτυνομύα 
 υνϋχεια να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ την Αςτυνομικό Σαυτϐτητα 
 Να ακολουθόςουν τουσ αςτυνομικοϑσ ςτο Σμόμα εϊν τουσ ζητηθεύ 
 Να ζητόςουν την παρουςύα δικηγϐρου εϊν/ϐταν ανακριθοϑν απϐ αςτυνομικοϑσ 

7. Δικηγϐροι: Μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςϑντομη ομαδικό ςυζότηςη ςχετικϊ με το ρϐλο 
των δικηγϐρων, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη δωρεϊν νομικό ςυμβουλό. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια 
θα πρϋπει να κατευθϑνει τουσ μαθητϋσ ςτισ ςχετικϋσ ςελύδεσ του εγχειριδύου τουσ, για να 
εξηγόςει τισ διϊφορεσ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ. 

8. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 3 (Εργαςύα ςε ζευγϊρια) και 
θα δύνει την ακϐλουθη κατεϑθυνςη: "Εξετϊςτε τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ. υζητόςτε τουσ 
με τον ςυνεργϊτη ςασ και παρουςιϊςτε τισ απαντόςεισ ςασ ςτην ομϊδα ". Μετϊ απϐ πϋντε 
λεπτϊ, θα διεξαχθεύ ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ απαντόςεισ των μαθητών.  

9. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει ςτην αξιολϐγηςη τησ ςυνϐδου παρϋχοντασ ςτουσ 
μαθητϋσ τη ςχετικό λύςτα ελϋγχου (δϑο λεπτϊ). Οι απαντόςεισ θα ελεγχθοϑν και θα 
διορθωθοϑν εϊν εύναι απαραύτητο. 

10. Θα γύνει η ενϐτητα υνεργατικό Αξιολϐγηςη. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ενθαρρϑνει ϐλουσ 
τουσ μαθητϋσ να μελετόςουν τη Ενϐτητα και να ςυνοψύςουν ϐλα τα ευρόματα, τισ 
ανηςυχύεσ και τισ ςκϋψεισ. 

11. Ωςκηςη για το ςπύτι: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
προετοιμϊςουν μια ϊςκηςη για την επϐμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη ωσ εργαςύα για το 
ςπύτι. 

 

 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και ςτϐχοι για αυτόν την Ενϐτητα εύναι οι μαθητϋσ: 
 
 Να κατανοόςουν τισ ϋννοιεσ τησ νομικόσ / παρϊνομησ ςυμπεριφορϊσ. 
 Να κατανοόςουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ςε ςχϋςη με νομικϊ ζητόματα. 
 Να ςυνειδητοποιόςουν τη λειτουργύα του εθνικοϑ νομικοϑ ςυςτόματοσ. 
 Να κατανοόςουν τισ εναλλακτικϋσ λϑςεισ τουσ ϐταν εύναι αβϋβαιοι για νομικϊ ζητόματα. 
 Να αιςθανθοϑν ϊνετα ςε περύπτωςη που ϋχουν να κϊνουν με νομικϋσ υπηρεςύεσ. 

 

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 
 Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 

με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

     Ϊχεισ βρεθεύ ποτϋ ςε αςτυνομικϐ τμόμα/δικαςτόριο; Για ποιο λϐγο; 
 
 

     Ξϋρεισ τι ςημαύνουν οι λϋξεισ “ςϑλληψη”, “υπϐ κρϊτηςη” και “υπϐ επιτόρηςη”; 
* ύλληψη: Η, απϐ αρμϐδια ϐργανα, αφαύρεςη τησ ελευθερύασ και ο περιοριςμϐσ των 

κινόςεων ενϐσ ατϐμου που θεωρεύται ϑποπτο. 
Τπό κρϊτηςη: 1. Προςτατευτικό φροντύδα ό κηδεμονύα κϊποιου ό  κϊτι, 2.Υυλϊκιςη  
Τπό επιτόρηςη: Η ϊφεςη κϊποιου απϐ την κρϊτηςη με περιοριςτικοϑσ ϐρουσ. Αυτϐ 
εύναι αποτϋλεςμα τησ καλόσ ςυμπεριφορϊσ του κρατουμϋνου ϐςο όταν υπϐ κρϊτηςη. 

 

     Μπορεύτε να αναφϋρετε οριςμϋνεσ παρϊνομεσ ςυμπεριφορϋσ; (Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια 
μπορεύ να θϋςει το ερώτημα ό να παραπϋμψει τουσ μαθητϋσ ςτο Κουύζ "Σι εύναι παρϊνομο;") 
 
 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, καταιγιςμϐσ 
ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ ύντομη Διϊλεξη 
 

    Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλϋψτε ςε Ζευγϊρια 
 
Δώςτε ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο "Καταςτϊςεισ" και ζητόςτε τουσ να το ςυμπληρώςουν. 
Επιτρϋψτε να περϊςουν τρύα λεπτϊ και μετϊ ςυζητόςτε τισ απαντόςεισ απϐ κϊθε ζευγϊρι.  
 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών 
 

     Έντυπο 2. Εύδοσ δραςτηριότητασ: Κουύζ: "Σι εύναι Νόμιμο;" 
Σι εύναι νϐμιμο / παρϊνομο; Απϐ μια λύςτα ςυμπεριφορών / καταςτϊςεων, ο/η 
εκπαιδευτόσ/τρια ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να διαχωρύςουν εκεύνεσ που εύναι νϐμιμεσ και εκεύνεσ 
που δεν εύναι, γρϊφοντϊσ τουσ ςτη ςχετικό ςτόλη του πύνακα του Εντϑπου. 
 
 

      Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 

     Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ: 
 
 

     Άςκηςη για το πύτι: 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να διερευνόςουν την ακϐλουθη ϊςκηςη: 
 
“Βρύςκεςτε ςτο μετρό / λεωφορεύο χωρύσ επικυρωμϋνο ειςιτόριο. Οι επιθεωρητϋσ ειςιτηρύων ςασ 
ζητούν το ειςιτόριό ςασ και απαντϊτε ότι δεν ϋχετε. Τι ςυμβαύνει μετϊ?" 
 
Διαιρϋςτε τουσ μαθητϋσ ςε δϑο ομϊδεσ: Η πρώτη ομϊδα θα διερευνόςει το τι ςυμβαύνει ςε 
περύπτωςη που το ϊτομο φϋρει την δικό του Αςτυνομικό Σαυτϐτητα. Η δεϑτερη ομϊδα θα 
διερευνόςει τι μπορεύ να ςυμβεύ αν το ϊτομο δεν φϋρει την δικό του Αςτυνομικό Σαυτϐτητα. Οι 
απαντόςεισ θα ελεγχθοϑν κατϊ την επϐμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 
 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

    Λύςτα 
 
Παρϋχετε ςτουσ μαθητϋσ τη Λύςτα Αξιολϐγηςησ για να αξιολογόςετε τισ δεξιϐτητεσ και τισ 
γνώςεισ που αποκτόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ. (βλ. ςχετικϐ 
μϋροσ) 
 

     Ομαδικό υζότηςη 
 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ.  

 

     Ομαδικό υζότηςη 
 
Όλη η ομϊδα μαθητών θα ςυζητόςει με τον/την εκπαιδευτό/ρια τισ πληροφορύεσ που 
θεώρηςαν ενδιαφϋρουςεσ και χρόςιμεσ και τισ πληροφορύεσ που δεν θεώρηςαν ςημαντικϋσ. Οι 
απϐψεισ θα διαφϋρουν, αλλϊ ο/η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να αφόςει και να ενθαρρϑνει ϐλουσ 
να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ, χωρύσ καμύα κρύςη. Σα πιο ςημαντικϊ ευρόματα θα προκϑψουν 
και ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα τα ςυνοψύςει ςε λύγεσ προτϊςεισ. 
 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 

Προςπαθόςτε να αποφϑγετε ποιοτικϊ ςχϐλια ςχετικϊ με την αςτυνομύα, τα δικαςτόρια 
και το νομικϐ ςϑςτημα. Προςπαθόςτε να μετριϊςετε πιθανϊ ςχϐλια των μαθητών και 
να παρουςιϊςετε την κατϊςταςη ϐςο το δυνατϐν πιο ουδϋτερη, δεδομϋνου ϐτι εύναι ϋνα 
ευαύςθητο ζότημα και οι μαθητϋσ ύςωσ ϋχουν όδη βιώςει κϊποιο εύδοσ επαφόσ με την 
αςτυνομύα / το δικαςτικϐ ςϑςτημα. Προςπαθόςτε να αποφϑγετε ςτερεϐτυπα ςχϐλια 
για αυτϊ τα θϋματα. 

 

Να εύςτε ευϋλικτοι: Εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν προςωπικϋσ εμπειρύεσ ςχετικϊ με τα θϋματα 
που ςυζητόθηκαν, ενθαρρϑνετϋ τουσ να τισ μοιραςτοϑν και να χρηςιμοποιόςτε τεσ για 
τισ ανϊγκεσ τησ Ενϐτητασ. 

 

Αποφϑγετε τισ αςυνόθιςτεσ καταςτϊςεισ ό τισ μελϋτεσ περιπτώςεων με τισ οπούεσ οι 
μαθητϋσ δεν θα μποροϑν να ςυςχετιςτοϑν. Φρηςιμοποιόςτε παραδεύγματα που εύναι 
ςχετικϊ, εϑκολα κατανοητϊ και ουςιαςτικϊ για τουσ μαθητϋσ ςασ. Για παρϊδειγμα, η 
κατοχό ναρκωτικών μπορεύ να εύναι πιο ςχετικό με τουσ μαθητϋσ ςασ, ςε ςχϋςη με την 
κακοπούηςη παιδιών (ό το αντύθετο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα 2.3, Έντυπο 1: Αξιολόγηςη των δεξιοτότων ςε νομικϊ θϋματα  

Οι παρακϊτω δηλώςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ που κατϋχετε όδη 

και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ τισ οπούεσ πρϋπει να αναπτϑξετε. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να 

απαντόςετε ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ςυμπληρώςετε το 

Ϊντυπο, αναθεωρόςτε το με τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ και τον/την εκπαιδευτό/ρια και 

προςδιορύςτε τισ δεξιϐτητεσ που χρειϊζεςτε για να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι 

Πρϋπει να 
μϊθω 
περιςςότερα 
για αυτό 

Ξϋρω τι να κϊνω και ποιον να καλϋςω εϊν εύμαι θϑμα 
εγκλόματοσ. 

   

Ξϋρω τι ςημαύνει ο ϐροσ "ανόλικοσ".    

Ξϋρω ποιεσ ςυμπεριφορϋσ εύναι εγκληματικϋσ και 
τιμωροϑνται ςϑμφωνα με το νϐμο. 

   

Γνωρύζω ποιεσ παραβιϊςεισ τησ κυκλοφορύασ μποροϑν 
να οδηγόςουν ςε πρϐςτιμο ό ςϑλληψη για ανηλύκουσ. 

   

Ξϋρω πώσ να πϊρω ϋναν/μια δικηγϐρο αν χρειαςτώ 
ποτϋ, εύτε ϋχω τα χρόματα για νομικϋσ υπηρεςύεσ ό ϐχι. 

   

Καταλαβαύνω ποια εύναι τα νομικϊ μου δικαιώματα και 
τι πρϋπει να κϊνω εϊν ερωτηθώ ποτϋ απϐ την 
αςτυνομύα ό ςυλληφθώ. 

   

Ξϋρω ςε ποια ηλικύα εύναι νϐμιμο να παντρευτεύσ.    

Καταλαβαύνω πώσ λειτουργεύ το δικαςτικϐ ςϑςτημα.    

Κατανοώ τουσ νϐμουσ περύ οινοπνεϑματοσ και 
ναρκωτικών και γνωρύζω τισ ποινϋσ και τισ καταδύκεσ. 

   

Γνωρύζω τη ςημαςύα τησ προςεκτικόσ ανϊγνωςησ και 
κατανϐηςησ των νομικών εγγρϊφων που υπογρϊφω, 
ϐπωσ για παρϊδειγμα τησ μύςθωςησ διαμεριςμϊτων. 

   

Γνωρύζω ϐτι η κλοπό απϐ κατϊςτημα θεωρεύται κλοπό 
ανεξϊρτητα απϐ το πϐςο ποςϐ που εκλϊπη. 

   

Ξϋρω τον αριθμϐ τηλεφώνου για να καλϋςω την 
Αςτυνομύα. 

   

Η τιμωρύα για ϐλα τα εγκλόματα εύναι ύδια ανεξϊρτητα 
απϐ την ηλικύα του δρϊςτη. 

   

Η Αςτυνομύα δεν ϋχει κανϋνα δικαύωμα να ςε ερευνόςει.    

Ϊνα 17χρονο που διαπρϊττει ϋγκλημα θα δικαςτεύ ωσ 
ενόλικασ. 

   

 

 

 



    Ενότητα 2.3. Έντυπο 2. Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Κουύζ 

Σι εύναι παρϊνομο; Απϐ την ακϐλουθη λύςτα ςυμπεριφορών / καταςτϊςεων, χωρύςτε εκεύνεσ 

που εύναι νϐμιμεσ και εκεύνεσ που δεν εύναι, γρϊφοντϊσ τισ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη του πύνακα. 

Σο κϊπνιςμα ςτο αεροπλϊνο, παύζοντασ δυνατϊ μουςικό ςτισ 2.00 π.μ., ποδηλαςύα χωρύσ 

κρϊνοσ, πυρκαγιϊ ςτην παραλύα, η απϐκτηςη πετρών απϐ την παραλύα, ζότηςη χρόματοσ ςτο 

δρϐμο, ρύψη τςιγϊρου ςτο δρϐμο, ςυγκϊλυψη ενϐσ φύλου ςτο δικαςτόριο, να δώςεισ το μωρϐ 

ςου για υιοθεςύα, η ϋλλειψη εκπροςώπηςησ απϐ δικηγϐρο ςτο δικαςτόριο, αντιγραφό ςε 

εξετϊςεισ, αποφυγό πληρωμόσ φϐρων. 

ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ενότητα 2.3. Έντυπο 3. Δραςτηριότητα: Δουλϋψτε ςε Ζευγϊρια, Μελϋτη 

περιπτώςεων: Καταςτϊςεισ 

Εξετϊςτε τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ. υζητόςτε τεσ με τον/τη ςυνεργϊτη ςασ και 

παρουςιϊςτε τισ απαντόςεισ ςασ ςτην ομϊδα. 

Κατϊςταςη 1: 

Ϊνασ φύλοσ ςου υποτύθεται ϐτι πρϋπει να παρευρεθεύ ςε μια ημερομηνύα δικαςτηρύου αϑριο για 

καταπϊτηςη. ου λϋει ϐτι δεν ςκοπεϑει να πϊει γιατύ δεν ϋκανε τύποτα λϊθοσ και κατηγορεύται 

χωρύσ καμύα αιτιολϐγηςη. Σι ςυμβουλό θα του δώςεισ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατϊςταςη 2: 

Μια ϊλλη φύλη ςου ϋχει κϊποια νομικϊ ερωτόματα ςχετικϊ με τη μύςθωςη που πρϐκειται να 

υπογρϊψει, αλλϊ δεν ϋχει τα χρόματα να ςυμβουλευτεύ ϋναν δικηγϐρο. Σι ςυμβουλό θα τησ 

δώςεισ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατϊςταςη 3: 

Ενώ ϋχεισ ϊδεια οδόγηςησ, οδηγεύσ χωρύσ αυτόν και η αςτυνομύα ςε ςταματϊ. Σι νομύζεισ ϐτι θα 

ςυμβεύ; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Απαντόςεισ (για τον/την εκπαιδευτό/τρια μόνο): 

Κατϊςταςη 1: Η απουςύα απϐ ημερομηνύα δικαςτηρύου μπορεύ να ϋχει ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ. Αν 

κϊποιοσ χϊςει μια προγραμματιςμϋνη ημερομηνύα δικαςτηρύου, ο/η δικαςτόσ 

μπορεύ να διατϊξει να εκδοθεύ ϋνταλμα και αυτϐσ / αυτό θα ςυλληφθεύ.  Μϐλισ 

ςυλληφθεύ, μπορεύ να παραμεύνει ςτη φυλακό μϋχρι την επϐμενη ημερομηνύα 

δικαςτηρύου ό ο/η δικαςτόσ μπορεύ να διατϊξει την ϋκδοςη εγγϑηςησ. 

Κατϊςταςη 2: Η υπογραφό μιασ ςϑμβαςησ εύναι ςοβαρό υπϐθεςη. Μϐλισ υπογρϊψεισ, 

δεςμεϑεςαι νομικϊ απϐ τισ διατϊξεισ τησ ςϑμβαςησ. Αν ϋχεισ ερωτόςεισ ςχετικϊ με 

τη ςϑμβαςη, θα πρϋπει να ςυμβουλευτεύσ κϊποιον. Αν δεν ϋχεισ χρόματα για να 

πληρώςεισ για νομικϋσ υπηρεςύεσ, μπορεύσ να επικοινωνόςεισ με ςυγκεκριμϋνουσ 

οργανιςμοϑσ που παρϋχουν δωρεϊν νομικό βοόθεια.  

Κατϊςταςη 3: Η πιο ςυνηθιςμϋνη περύπτωςη θα εύναι να καταβϊλεισ πρϐςτιμο (20-40€), 

ανϊλογα με το πϐτε θα το πληρώςεισ) και να πϊσ ςτο Αςτυνομικϐ Σμόμα και να του 

δεύξεισ την ϊδειϊ ςου. Τπϊρχουν διϊφορα ϋγγραφα τα οπούα ϐλοι οι οδηγού πρϋπει 

να φϋρουν κατϊ την οδόγηςη (ϊδεια, αςφϊλεια οχόματοσ, κϊρτα αερύου κ.λπ.). 

Διαφορετικϊ, λαμβϊνεισ πρϐςτιμα και ποινϋσ. 

 

  



     Ενότητα 2.3: Λύςτα Αξιολόγηςησ: 

Ελϋγξτε εϊν οι ακϐλουθεσ δηλώςεισ εύναι ςωςτϋσ ό λϊθοσ:  

Δηλώςεισ ωςτό Λϊθοσ 
Οι ανόλικοι ηλικύασ κϊτω των 17 ετών μποροϑν να δικαςτοϑν ωσ 
ενόλικεσ για οριςμϋνα εγκλόματα. 

  

Ϊνα ϊτομο ηλικύασ 17 ετών που διαπρϊττει ϋγκλημα θα δικαςτεύ 
ωσ ενόλικασ. 

  

Ο βιαςμϐσ εύναι κακοϑργημα.   
Μπορεύτε να λϊβετε ιατρικό βοόθεια για ϋνα πρϐβλημα 
ναρκωτικών χωρύσ νομικϋσ κυρώςεισ. 

  

Ϊνα ϊτομο που ςυλλαμβϊνεται για καταπϊτηςη θα κατηγορηθεύ 
για πλημμϋλημα.  

  

Η Αςτυνομύα μπορεύ να κϊνει ςε ελϋγξει εϊν πιςτεϑουν ϐτι ϋχεισ 
παραβιϊςει το Νϐμο.  

  

Οι νϐμιμοι μετανϊςτεσ θα απελαθοϑν εϊν διαπρϊξουν 
κακοϑργημα. 

  

 

(ϐλεσ οι δηλώςεισ εύναι ωςτϋσ) 

  



 Δνόηηηα 2.4: Ανθπώπινα Γικαιώμαηα  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

 
Αυτό η υποενϐτητα εύναι το τελευταύο τμόμα τησ Ενϐτητασ και αποςκοπεύ ςτην παρουςύαςη 
πληροφοριών ςχετικϊ με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικϊ και ειδικϐτερα με τα δικαιώματα 
των παιδιών. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ Ενϐτητασ θα παρουςιαςτοϑν βαςικϋσ ςυμβϊςεισ και 
ςυνθόκεσ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα ακολουθοϑνται απϐ ςυγκεκριμϋνεσ 
πληροφορύεσ για τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των νϋων που πρϐκειται να 
φϑγουν απϐ τισ δομϋσ φιλοξενύασ. Οι μαθητϋσ θα ϋχουν την ευκαιρύα να μϊθουν ποιεσ 
ςυμπεριφορϋσ γύνονται αποδεκτϋσ και ποιεσ θεωροϑνται παραβιϊςεισ, ώςτε να επιλϋξουν τισ 
πρώτεσ και να αποφϑγουν τισ τελευταύεσ. Σϋλοσ, θα παρϋχονται πρακτικϋσ πληροφορύεσ και 
χρόςιμοι ςϑνδεςμοι ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να καταλϊβουν ποϑ να ςτραφοϑν ςε περύπτωςη που 
αιςθϊνονται ϐτι τα δικαιώματϊ τουσ παραμελοϑνται ό παραβιϊζονται. 
   

Σημαντικό Στοιχείο 1: Οι υπϊρχουςεσ γνώςεισ θα πρϋπει να ςυνδϋονται με τισ 
πληροφορύεσ που παρϋχονται ςε αυτό τη Ενότητα, ϋτςι ώςτε να διευκολύνεται η μϊθηςη των 
μαθητών. 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να αποφεύγει μακρϋσ θεωρητικϋσ 
παρουςιϊςεισ και λεξιλόγιο που θα εμπόδιζαν τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν τα νϋα υλικϊ. 
Ανϊλογα με το επύπεδό τουσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια  πρϋπει να προχωρόςει ανϊλογα. 
 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Τα ζητόματα του ςυςτόματοσ περύθαλψησ και τησ αποχώρηςησ 
από τισ δομϋσ φιλοξενύασ θα πρϋπει να προωθούνται όταν χρηςιμοποιούνται παραδεύγματα ό 
μελϋτεσ περιπτώςεων ςτην εν λόγω Ενότητα. 
 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει την εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη με το να εςτιϊςει και να 

αξιολογόςει την Ωςκηςη για το πύτι που εύχε ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ ςτην προηγοϑμενη 
ςυνϊντηςη (Ενϐτητα 2.3, Ωςκηςη για το πύτι, Ειςιτόριο του Μετρϐ).  Μπορεύ να  ζητόςει 
απϐ τουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ και να προςπαθόςουν αν τισ 
ςυνδϋςουν με το θϋμα αυτόσ τησ Ενϐτητασ.   

2. τη ςυνϋχεια, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει ςτισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ". Αυτϐσ / 
αυτό θα προςπαθόςει να κινόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών για τα δικαιώματα που εύναι 
πιθανϐτερο να παραβιαςτοϑν και οριςμϋνα ειδικϊ δικαιώματα για ϊτομα που 
εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ. 

3. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 1 (Αξιολϐγηςη Δεξιοτότων για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα). Αυτϐσ / αυτό θα τουσ ζητόςει να δώςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςε 
τρύα λεπτϊ ϐςο το δυνατϐν πιο ειλικρινϊ και ςτη ςυνϋχεια να επικεντρωθοϑν ςε εκεύνεσ τισ 
απαντόςεισ που δεν όταν ςωςτϋσ και τισ απαντόςεισ που οι μαθητϋσ ςημεύωςαν ωσ "πρϋπει 
να μϊθω περιςςϐτερα γι 'αυτϐ". Η αξιολϐγηςη αυτό θα λειτουργόςει ωσ πυξύδα για την 
υπϐλοιπη ςϑνοδο, ϋτςι ώςτε ο/η εκπαιδευτόσ/ρια να ανταποκρύνεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ και 
ςυγκεκριμϋνεσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ. 

4. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα προβεύ ςε ςϑντομη παρουςύαςη οριςμϋνων βαςικών εννοιών που 
ςχετύζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, ςυνδϋοντϊσ τα 
με πληροφορύεσ απϐ προηγοϑμενεσ Ενϐτητεσ (ϐπωσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ιδιϐτητα 
του πολύτη και ΜΚΟ απϐ τη Μονϊδα 2.2 και ςτϋρηςη οριςμϋνων δικαιωμϊτων ςε 
περύπτωςη εγκληματικϐτητασ απϐ μονϊδα 2.3). Πιο ενδεικτικϊ, θα πρϋπει να αναφερθοϑν 
οι ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: 
 Ανθρώπινα δικαιώματα: Σα δικαιώματα που ϋχουν ϐλοι οι ϊνθρωποι, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των παιδιών, απλϊ και μϐνο επειδό εύναι ανθρώπινα ϐντα, 
ανεξϊρτητα απϐ την ικανϐτητϊ τουσ, την ιδιϐτητα του πολύτη, την εθνϐτητα, το φϑλο, 
τη γλώςςα, την εθνικϐτητα, τη φυλό ό τον ςεξουαλικϐ προςανατολιςμϐ. 

 Θεμελιώδη δικαιώματα: Αυτϊ εύναι τα δικαιώματα που παρϋχονται ςτουσ ανθρώπουσ 
τησ ζωόσ, τησ ελευθερύασ, τησ περιουςύασ, τησ ελευθερύασ του λϐγου, του ςυνϋρχεςθαι, 
του Σϑπου και τησ θρηςκεύασ ό ενϐσ βαςικοϑ ό θεμελιώδουσ δικαιώματοσ που απορρϋει 
απϐ το φυςικϐ δύκαιο. ϋνα δικαύωμα που θεωρεύται απϐ το Ανώτατο Δικαςτόριο ϐτι 
λαμβϊνει το υψηλϐτερο επύπεδο ςυνταγματικόσ προςταςύασ απϐ κρατικό παρϋμβαςη. 
 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN)  

 Δικαιώματα των παιδιών: Σα δικαιώματα του παιδιοϑ εύναι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των παιδιών με ιδιαύτερη προςοχό ςτα δικαιώματα ειδικόσ προςταςύασ και 
περύθαλψησ που παρϋχονται ςτουσ ανηλύκουσ. Σα δικαιώματα των παιδιών 
περιλαμβϊνουν το δικαύωμϊ τουσ να ςυςχετύζονται με τουσ δϑο γονεύσ, την ανθρώπινη 
ταυτϐτητα, καθώσ και τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ για φυςικό προςταςύα, τα τρϐφιμα, την 
καθολικό αμειβϐμενη εκπαύδευςη, την υγειονομικό περύθαλψη και τουσ ποινικοϑσ 
νϐμουσ κατϊλληλουσ για την ηλικύα και την ανϊπτυξη του παιδιοϑ. τα δικαιώματα του 
παιδιοϑ και την απαγϐρευςη των διακρύςεων λϐγω φυλόσ, φϑλου, ςεξουαλικοϑ 
προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ φϑλου, εθνικόσ καταγωγόσ, θρηςκεύασ, αναπηρύασ, 
χρώματοσ, εθνϐτητασ ό ϊλλων χαρακτηριςτικών. Οι ερμηνεύεσ των δικαιωμϊτων των 
παιδιών κυμαύνονται απϐ το να επιτρϋπεται ςτα παιδιϊ η δυνατϐτητα αυτϐνομησ 
δρϊςησ για την επιβολό των παιδιών που εύναι ςωματικϊ, ψυχικϊ και ςυναιςθηματικϊ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN


απαλλαγμϋνα απϐ κατϊχρηςη. Ωλλοι οριςμού περιλαμβϊνουν τα δικαιώματα 
περύθαλψησ και φροντύδασ. 

 ύμβαςη Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Πρϐκειται για ϋνα 
διεθνώσ ςυμφωνημϋνο ςϑνολο προτϑπων και υποχρεώςεων για την προςταςύα και την 
προώθηςη των δικαιωμϊτων ϐλων των ατϐμων κϊτω των 18 ετών. Σα δικαιώματα 
αυτϊ αποςκοποϑν ςτο να διαςφαλύςουν ϐτι τα παιδιϊ μεγαλώνουν υπϐ τισ καλϑτερεσ 
δυνατϋσ ςυνθόκεσ - αναπτϑςςονται και μαθαύνουν ςε ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον, ϋχουν 
πρϐςβαςη ςτην καλό υγειονομικό περύθαλψη και πλόρη ςυμμετοχό ςτην οικογενειακό, 
πολιτιςτικό και κοινωνικό ζωό. 

 Διαμεςολαβητόσ: Ο διαμεςολαβητόσ (μερικϋσ φορϋσ αποκαλεύται διαμεςολαβότρια 
ϐταν εύναι γυναύκα) εύναι πρϐςωπο που διορύζεται απϐ τισ κυβερνόςεισ για να 
διαςφαλύςει ϐτι τα ανθρώπινα δικαιώματα γύνονται ςεβαςτϊ απϐ κρατικοϑσ και 
ιδιωτικοϑσ οργανιςμοϑσ και μεμονωμϋνα ϊτομα. Ο διαμεςολαβητόσ πρϋπει να ϋχει καλό 
γνώςη των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ. Όταν τα παιδιϊ ό οι νϋοι παραπονοϑνται για 
παραβιϊςεισ των δικαιωμϊτων τουσ, εύναι ϋργο του διαμεςολαβητό να ξεκινόςει ϋρευνα 
και να προτεύνει λϑςεισ. ε οριςμϋνεσ χώρεσ υπϊρχει ειδικϐσ ςυνόγοροσ για παιδιϊ και 
νϋουσ. Οι διαμεςολαβητϋσ των παιδιών ςτην Ευρώπη δημιοϑργηςαν το Ευρωπαώκϐ 
Δύκτυο Διαμεςολαβητών για τα Παιδιϊ. 

 υμβούλιο τησ Ευρώπησ: Σο υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ εύναι ϋνασ διεθνόσ οργανιςμϐσ 
που ιδρϑθηκε το 1949, ο οπούοσ ςόμερα ϋχει 47 κρϊτη μϋλη. Ο ρϐλοσ του εύναι να 
προϊγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατύα και το κρϊτοσ δικαύου. Θεςπύζει 
κοινϋσ δημοκρατικϋσ αρχϋσ βαςιςμϋνεσ ςτην Ευρωπαώκό ϑμβαςη για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και ϊλλεσ ςυμβϊςεισ και ςυςτϊςεισ για την προςταςύα των προςώπων, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν φυςικϊ 150 εκατομμϑρια παιδιϊ ςτην Ευρώπη. 

 ύμβαςη: Μια ςϑμβαςη εύναι μια νομικϊ δεςμευτικό ςυμφωνύα μεταξϑ των χωρών. Οι 
ςυμβϊςεισ ονομϊζονται οριςμϋνεσ φορϋσ ςυνθόκεσ, διαθόκεσ ό διεθνεύσ ςυμφωνύεσ. 

 Σα ςυμφϋροντα του παιδιού: Οι ενόλικοι οφεύλουν να κϊνουν το καλϑτερο για τα 
παιδιϊ. Θα πρϋπει να λαμβϊνουν αποφϊςεισ που θα ϋχουν το μεγαλϑτερο θετικϐ 
αντύκτυπο ςτην ανϊπτυξη των παιδιών και των νϋων. 

 Εθνικό Νομοθεςύα  

5. Αφοϑ παρουςιϊςει και ςυζητόςει τουσ προαναφερθϋντεσ ϐρουσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με την ποικιλύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και των 
παιδιών, ζητώντασ απϐ τουσ μαθητϋσ να ςχηματύςουν ομϊδεσ δϑο και να κϊνουν 
καταιγιςμϐ ιδεών για τα διαφορετικϊ θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. Ϊντυπο 2 / 
Brainstorming). Αφοϑ ςυνοψύςει τισ κοινϋσ ςημειώςεισ ϐλων των ζευγαριών, ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα επικεντρωθεύ και θα εξηγόςει εν ςυντομύα μερικϊ απϐ τα λιγϐτερο 
γνωςτϊ δικαιώματα ϐπωσ το δικαύωμα τησ ειρηνικόσ ςυνϋλευςησ και 
ςϑνδεςησ(Association) και το δικαύωμα ςτην επιθυμητό εργαςύα και την ϋνταξη ςτισ 
ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ. 

6. τη ςυνϋχεια πρϋπει να γύνει διϊκριςη μεταξϑ των εννοιών των "δικαιωμϊτων" και των 
"επιθυμιών", ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν τη διαφορϊ. Φρηςιμοποιώντασ το Ϊντυπο 3 
(βλ. χετικό ενϐτητα), ο/η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να διευκρινύςει τισ διαφορϋσ και τισ 
ομοιϐτητεσ, ώςτε να μην υπϊρχει παρεξόγηςη. 

7. Δραςτηριϐτητα επϋκταςησ: Παγκϐςμια ϋωσ τοπικό: Οι ςπουδαςτϋσ διερευνοϑν τισ 
παραβιϊςεισ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων που αντιμετωπύζουν οι νϋοι ςε ϐλο τον κϐςμο. 
Θα μποροϑςαν να χρηςιμοποιόςουν ιςτϐτοπουσ φιλανθρωπύασ ϐπωσ η Διεθνόσ Αμνηςτύα 
και η Unicef. Εντοπύζουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ζότημα και ςτη ςυνϋχεια γρϊφουν μια επιςτολό 
ςε ϋνα παιδύ ςε αυτό τη θϋςη για να ςυνειδητοποιόςουν το ςενϊριϐ τουσ, εξηγώντασ γιατύ 
εύναι λϊθοσ και με ποιον τρϐπο τα ανθρώπινα δικαιώματα κακοποιοϑνται. 

8. Δραςτηριϐτητεσ Ανϊλυςησ 
9. υνεργατικϋσ Δραςτηριϐτητεσ 



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ. 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να προςδιορύςουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τισ παραβιϊςεισ των ανθρωπύνων 

δικαιωμϊτων. 
 Να κατανοόςουν ϐτι τα ανθρώπινα δικαιώματα ανόκουν ςε ϐλουσ. 
 Να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι κϊθε ανθρώπινο δικαύωμα εύναι ςημαντικϐ για τα ανθρώπινα 

ϐντα να ζουν και να μεγαλώνουν. 
 Να ςυνειδητοποιόςουν τη ςχϋςη μεταξϑ δικαιωμϊτων και προςωπικόσ ευθϑνησ. 
 Να εφαρμϐςουν τισ ϋννοιεσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςτισ ζωϋσ τουσ. 
 Να ςυνειδητοποιόςουν γιατύ εύναι ςημαντικϐ τα παιδιϊ να ϋχουν ςυγκεκριμϋνα 

δικαιώματα. 
 
 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 

Σι εύναι ϋνα ανθρώπινο δικαύωμα;. ε ζευγϊρια ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ, ζητόςτε απϐ τουσ 
μαθητϋσ να κϊνoυν καταιγιςμϐ ιδεών. Κϊθε ομϊδα γρϊφει τϐτε τισ τρεισ λϋξεισ που 
θεωροϑν ϐτι ςυνοψύζουν τισ ιδϋεσ τουσ. τη ςυνϋχεια, ο εκπαιδευτόσ κϊνει μια λύςτα με 
αυτϋσ τισ λϋξεισ. 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το παρακϊτω απϐςπαςμα για να ξεκινόςει 
τη ςυνεδρύα και να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ τι θεωροϑν ϐτι ςημαύνει και αν ςυμφωνοϑν. 
"Υυςικϊ, μια μϋρα, ϐλοι θα παντρευτοϑμε, αλλϊ ϐχι πριν απϐ 18, και ϐχι πριν τελειώςουν 
οι ςπουδϋσ μασ". Ωννα 

Με βϊςη το προαναφερθϋν απϐςπαςμα, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ τισ πιθανϋσ ςυνϋπειεσ του γϊμου των παιδιών. Πρϋπει να εξηγόςει ϐτι δεν 
υπϊρχουν ςωςτϋσ ό λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ και ϐτι ϐλοι πρϋπει να ςκεφτοϑν κϊτι που να 
προςθϋςει ςτη ςυζότηςη.  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

      Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δεύτε Βύντεο και υζητόςτε 
………(video)…. 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη Διϊλεξη 
Μια ςϑντομη παρουςύαςη οριςμϋνων βαςικών εννοιών που ςχετύζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών πραγματοποιεύται απϐ τον/την εκπαιδευτό/ρια 
(βλ. Βόμα 4 ςτο τμόμα Ανϊλυςησ Ενϐτητασ) 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια 
Ανϊγκεσ, Θϋματα και Δικαιώματα: Παρουςιϊςτε μια ςειρϊ απϐ δηλώςεισ προσ τουσ μαθητϋσ, οι 
οπούεσ εύναι ϋνα μύγμα αναγκών, επιθυμιών και δικαιωμϊτων και ζητόςτε τουσ να 
κατηγοριοποιόςουν (βλ. χετικϐ τμόμα) 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών 
Καταιγιςμϐσ ιδεών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ε ομϊδεσ των δϑο, ςυζητόςτε και 
καταγρϊψτε ϋναν κατϊλογο τουλϊχιςτον δϋκα θεμελιωδών ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. Ϊχετε 
δϑο λεπτϊ για αυτϐ το ϋργο (βλ. ςχετικϐ τμόμα). 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Μελϋτη περύπτωςησ 
Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να βρουν μια πρϐςφατη ιςτορύα που καλϑπτεται απϐ τισ τοπικϋσ 
ειδόςεισ, που απεικονύζουν μια κατϊςταςη ϐπου τα δικαιώματα του παιδιοϑ παραβιϊζονται. 
Πρϋπει να ζητόςουν απϐ τουσ μαθητϋσ να ςχολιϊςουν την ιςτορύα. Οριςμϋνεσ ερωτόςεισ που 
πρϋπει να τεθοϑν εύναι "Τπϊρχει παραβύαςη δικαιώματοσ; Ποιο δικαύωμα ειδικϐτερα; Ποιοσ 
εύναι υπεϑθυνοσ για αυτόν την παραβύαςη; Σι πρϋπει να κϊνετε για να το αποφϑγετε;, κλπ. 

      Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
Πώσ θα ϋνιωθεσ? Οι μαθητϋσ φαντϊζονται ϐτι τα δικαιώματϊ τουσ ϋχουν απομακρυνθεύ. Θα 
μποροϑςατε να εςτιϊςετε ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο δικαύωμα ό να χρηςιμοποιόςετε μια μελϋτη 
περύπτωςησ ωσ ερεθύςματα για να τουσ αναλογιςτεύτε πώσ θα τουσ ϋκανε να νιώςουν. 
 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

     Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

     Άςκηςη για το πύτι 
 
Παγκϐςμια ςε τοπικϐ επύπεδο: Οι μαθητϋσ διερευνοϑν τισ παραβιϊςεισ των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων που αντιμετωπύζουν οι νϋοι ςε ϐλο τον κϐςμο. Θα μποροϑςαν να 
χρηςιμοποιόςουν ιςτϐτοπουσ φιλανθρωπύασ ϐπωσ η Διεθνόσ Αμνηςτύα και η Unicef. 
Εντοπύζουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ζότημα και ςτη ςυνϋχεια γρϊφουν μια επιςτολό ςε ϋνα παιδύ ςε 
αυτό τη θϋςη να ςυνειδητοποιόςει με το ςενϊριϐ τουσ, εξηγώντασ γιατύ εύναι λϊθοσ και με 
ποιον τρϐπο τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιϊζονται. 

 

  



Αναθεώρηςη/Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.    

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Κουύζ 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το κουύζ επιλογόσ πολλαπλών επιλογών και θα 
τουσ ζητόςει να απαντόςουν ςε τρύα λεπτϊ. Αφοϑ τελειώςει ο καθϋνασ, οι απαντόςεισ θα 
ελεγχθοϑν και θα εξηγηθοϑν.  

     Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προβληματιςτοϑν για την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη: αυτϐ που ϋχουν μϊθει, ϊρεςε, βρϋθηκε δϑςκολο ό ενδιαφϋρον, αυτϐ που ϊκουςαν 
για πρώτη φορϊ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να ενθαρρϑνει ϐλων των ειδών ςχϐλια, ϋτςι 
ώςτε να ϋχει μια ςαφό ιδϋα για το τι λειτοϑργηςε και τι ϐχι κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ.  

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ. 

 

     Ομαδικό υζότηςη 
 
Εύναι ςημαντικϐ οι μαθητϋσ να θϋςουν ςε εφαρμογό τισ νϋεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη θϋτοντασ την ακϐλουθη ερώτηςη: 
«Πώσ μποροϑμε να καταςτόςουμε ςαφϋσ τϐςο ςτα παιδιϊ ϐςο και ςτουσ ενόλικεσ ϐτι τα 
δικαιώματα των παιδιών εύναι ςημαντικϊ και πρϋπει να γύνονται ςεβαςτϊ;». Οι μαθητϋσ θα 
ενθαρρυνθοϑν να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ που 
απευθϑνονται ςε αμφϐτερεσ τισ ομϊδεσ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.   

Σα δικαιώματα των παιδιών εύναι ϋνα ευαύςθητο θϋμα, ειδικϊ για μαθητϋσ που ϋχουν 
βιώςει παραβύαςη και κατϊχρηςη των δικαιωμϊτων τουσ. Θα πρϋπει να εύςτε πολϑ 
προςεκτικού ϐταν χειρύζεςτε αυτϊ τα θϋματα, ειδικϊ ϐταν ςχολιϊζετε μελϋτεσ 
περιπτώςεων.  

 Κατϊ τη διδαςκαλύα ςχετικϊ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, εύναι ςημαντικϐ να 
δημιουργηθεύ ϋνα αςφαλϋσ και θετικϐ περιβϊλλον ςτην τϊξη, το οπούο ενθαρρϑνει τη 
ςυμμετοχό και τη ςυνεργαςύα. Οι δραςτηριϐτητεσ ςε αυτϊ τα μαθόματα εύναι 
ςημαντικϋσ επειδό δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να διαμορφώςουν κανϐνεσ για 
το πώσ θϋλουν να αντιμετωπύζονται τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και απϐ τουσ 
ςυνομηλύκουσ τουσ. Βοηθώντασ να δημιουργόςουν ϋνα περιβϊλλον ϐπου τα δικαιώματα 
γύνονται ςεβαςτϊ, οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην προώθηςη 
του ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων των ϊλλων ςτην τϊξη και πϋραν αυτόσ. 

 

 Όταν ειςϊγετε ϋνα νϋο θϋμα, εύναι ςημαντικϐ να το ςυνδϋςετε με τισ υπϊρχουςεσ 
γνώςεισ και να το κϊνετε πραγματικϐ. υνδϋςτε το με την πραγματικό ζωό 

Βεβαιωθεύτε ϐτι ϋχετε αρκετϐ χρϐνο για να παρουςιϊςετε τα πϊντα καθαρϊ και ϐτι 
χτύζετε ςτιγμϋσ ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να ςκεφτοϑν τισ πληροφορύεσ και να θϋςουν 
ερωτόςεισ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα2.4, Έντυπο 1: Αξιολόγηςη Δεξιοτότων ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ που ϋχετε όδη και 
να ςτοχεϑςετε ςε εκεύνεσ τισ οπούεσ πρϋπει να αναπτϑξετε. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε 
ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αναςκϐπηςησ 
του Εντϑπου με τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ και τον/την εκπαιδευτό/ρια και να προςδιορύςετε αυτϋσ 
τισ δεξιϐτητεσ που πρϋπει να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ ωςτό Λϊθοσ 

Πρϋπει να 
μϊθω 
περιςςότερα 
για αυτό 

1. Τα παιδιά ζχουν τα δικά τουσ ειδικά δικαιϊματα, 
κακϊσ και άλλα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

   

2. Είμαι 17 ετϊν. Δεν είμαι υποχρεωμζνοσ/θ να πθγαίνω 
ςτο ςχολείο. 

   

3. Είμαι 13 ετϊν και δουλεφω ςτο κατάςτθμα του 
πατζρα μου. Αυτό αποτελεί παραβίαςθ των 
δικαιωμάτων μου. 

   

4. Είμαι 13 ετϊν και κα παντρευτϊ τον επόμενο χρόνο. 
Αυτι είναι μια παραβίαςθ των δικαιωμάτων μου. 

   

5. Οι άνκρωποι ζχουν το δικαίωμα να λζνε ό, τι κζλουν.    
6. Πλοι οι άνκρωποι ζχουν ίςα δικαιϊματα.    

7. Μόνο θ αςτυνομία είναι ο οργανιςμόσ που είναι 
υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςεβαςμοφ και τθσ 
προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων των 
ανκρϊπων. 

   

8. Τα ηθτιματα τθσ υγείασ δεν ςχετίηονται με τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

   

9. Αν κάποιοσ ανοίξει τισ επιςτολζσ ι τα μθνφματά ςασ 
χωρίσ τθν άδειά ςασ παραβιάηει το δικαίωμά ςασ ςτθν 
προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

   

10. Το δικαίωμα ςε αξιοπρεπζσ βιοτικό επίπεδο 
περιλαμβάνει τρόφιμα, ροφχα, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και 
ςτζγαςθ 

   

 

*ημειώςεισ για εκπαιδευτϋσ: Απαντόςεισ 

ωςτϐ: 1, 3, 4, 6, 9, 10 

Λϊθοσ: 2, 5, 7, 8  

  



     Ενότητα 2.4. Εργαςύα ςε Ζευγϊρια. Έντυπο 2: καταιγιςμόσ Ιδεών για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

ε ομϊδεσ των δϑο, ςυζητόςτε και καταγρϊψτε ϋναν κατϊλογο τουλϊχιςτον δϋκα θεμελιωδών 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. Ϊχετε δϑο λεπτϊ για αυτό την ϊςκηςη.  

Λύςτα Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων  
 
 
 
 
 
 

 

*ημειώςεισ για εκπαιδευτϋσ: Δεν πρϐκειται για εξϋταςη ςε δεδομϋνη γνώςη, επομϋνωσ ϐλεσ οι 

απαντόςεισ γύνονται δεκτϋσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι απεικονύζουν ςυγκεκριμϋνα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Οριςμϋνα δικαιώματα που πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν εύναι τα εξόσ, με βϊςη τα ϊρθρα τησ 

Οικουμενικόσ Διακόρυξησ των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων:  

Ωρθρο 1 Δικαύωμα ςτην Ιςϐτητα Ωρθρο 13 
Δικαύωμα ςτην ελεϑθερη κυκλοφορύα εντϐσ 
και εκτϐσ τησ χώρασ 

Ωρθρο 2 Ελευθερύα απϐ τισ διακρύςεισ Ωρθρο 14 
 
Δικαύωμα ςτο ϊςυλο ςε ϊλλεσ χώρεσ απϐ 
την καταδύωξη 

Ωρθρο 3 
Δικαύωμα ςτη ζωό, Ελευθερύα, 
προςωπικό αςφϊλεια 

Ωρθρο 15 
Δικαύωμα ςτην ιθαγϋνεια και την ελευθερύα 
να αλλαγόσ τησ 

Ωρθρο 4 Ελευθερύα απϐ τη ςκλαβιϊ Ωρθρο 16 Σο δικαύωμα ςτο γϊμο και την οικογϋνεια 

Ωρθρο 5 
 
Ελευθερύα απϐ βαςανιςτόρια και 
εξευτελιςτικό μεταχεύριςη 

Ωρθρο 17 Σο δικαύωμα ςτην ιδιοκτηςύα περιουςύασ 

Ωρθρο 6 
Δικαύωμα αναγνώριςησ ωσ Πρϐςωπο 
πριν απϐ το Νϐμο 

Ωρθρο 18 Ελευθερύα τησ πύςτησ και τησ θρηςκεύασ 

Ωρθρο 7 
Δικαύωμα ςτην ιςϐτητα ενώπιο του 
νϐμου 

Ωρθρο 19 Ελευθερύα γνώμησ και ενημϋρωςησ 

Ωρθρο 8 
Καθϋνασ ϋχει δικαύωμα να αςκεύ 
ϋνδικα μϋςα  

Ωρθρο 20 
Δικαύωμα ςτο ςυνϋρχεςαι και 
ςυνεταιρύζεςθαι  

Ωρθρο 9 
Ελευθερύα απϐ την αυθαύρετη 
ςϑλληψη και την εξορύα 

Ωρθρο 21 
Δικαύωμα υμμετοχόσ ςτην Κυβϋρνηςη και 
ςτισ Ελεϑθερεσ Εκλογϋσ 

Ωρθρο 10 
Δικαύωμα ςτη δύκαιη δημϐςια 
ακρϐαςη 

Ωρθρο 22 Δικαύωμα ςτην κοινωνικό αςφϊλιςη 

Ωρθρο 11 
Δικαύωμα να θεωρεύςαι αθώοσ μϋχρι 
να αποδειχθεύ ϋνοχοσ 

Ωρθρο 23 
 
Δικαύωμα ςτην επιθυμητό εργαςύα και ςτην 
ϋνταξη ςε εργατικϊ ςυνδικϊτα 

Ωρθρο 12 Ελευθερύα απϐ την παρεμβολό ςτην 
ιδιωτικό ζωό, την οικογϋνεια, το ςπύτι 
και αλληλογραφύα και προςβολό 
τιμόσ και υπϐληψησ. 

Ωρθρο 24 Δικαύωμα ανϊπαυςησ και αναψυχόσ 

 

 



      Ενότητα 2.4. Έντυπο 3. Λύςτα. Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

Ανϊγκεσ, Επιθυμύεσ και Δικαιώματα: Παρουςιϊςτε μια ςειρϊ δηλώςεων / αντικειμϋνων ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ που εύναι ϋνα μύγμα αναγκών, επιθυμιών και δικαιωμϊτων και ζητόςτε τουσ να τα 

κατηγοριοποιόςουν.  

Δηλώςεισ Ανϊγκη Επιθυμύα Δικαύωμα 

1. Γρόγορο φαγητϐ (φαγητϐ απϐ μαγαζύ)    

2. Υϊρμακα    

3. Καθαρϐ νερϐ    

4. Ιδιωτικό κρεβατοκϊμαρα    

5. Καλϊ ροϑχα    

6. Σαξύδια ςε οποιαδόποτε χώρα ςτον κϐςμο    

7. Λεφτϊ που θα ξοδευτοϑν κατϊ βοϑληςη    

8. Υύλοι    

9. Τπολογιςτόσ    

10. Ϊνα ςυγκεκριμϋνο ϊτομο που θα μεριμνϊ για 
εςϋνα και θα ςε φροντύζει 

   

11. Σαξύδια διακοπών    

12. Ποδόλατο    

13. Ϊνα αξιοπρεπϋσ κατϊλυμα/ςπύτι/μϋροσ 
κατούκηςησ 

   

14. Εκπαύδευςη    

*ημειώςεισ για εκπαιδευτϋσ: Οι δηλώςεισ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, και 12 θα πρϋπει να μπουν ςτη 

ςτόλη "Επιθυμύεσ". Σα υπϐλοιπα μποροϑν να καταχωρηθοϑν και ςτισ δϑο ςτόλεσ. ε περύπτωςη 

που υπϊρχει κϊποια παρεξόγηςη, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να κϊνει τη διϊκριςη 

ανϊμεςα ςε ϋνα δικαύωμα (π.χ. αξιοπρεπό φαγητϐ και ροϑχα) και θϋλει (π.χ. γρόγορο φαγητϐ 

και καλϊ ροϑχα), ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν τη διαφορϊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Ενότητα 2.4. Έντυπο 4. Εύδοσ Δραςτηριότητασ. Κουύζ 

Ϊχετε δϑο λεπτϊ για να απαντόςετε ςτισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ. Επιλϋξτε 

τη ςωςτό απϊντηςη και γρϊψτε την ςτην αριςτερό ςτόλη.  

 Ερωτόςεισ   Απαντόςεισ 

1 Ποιο από αυτϊ δεν θεωρεύτε θεμελιώδεσ δικαύωμα; 

 α. το δικαύωμα κατοχόσ κατοικύδιου ζώου, β. το δικαύωμα να παντρευτεύσ, γ. 

το δικαύωμα ςτην ιδιωτικό ζωό 

 

2 Ποια από τισ ακόλουθεσ ελευθερύεσ δεν θεωρεύτε θεμελιώδεσ 

δικαύωμα; 

α. Ελευθερύα γνώμησ, β. Ελευθερύα Σϑπου, γ. Ελευθερύα ςτην ιδιοκτηςύα 

 

3 ύμφωνα με τισ υμβϊςεισ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, ϋνα παιδύ εύναι κϊποιοσ: 

Α. Κϊτω των 14, β. Κϊτω των 16. Γ. Κϊτω των 18 

 

4 Ποιοσ παρϋχει τα δικαιώματα ςε ϋνα παιδύ; 

Α. Κυβϋρνηςη, β. Γονεύσ, γ. Κανϋνασ, ϐλα τα παιδιϊ γεννιοϑνται με τα ύδια 

δικαιώματα 

 

5 Παιδικό εργαςύα ςτην ηλικύα των 17 ετών: 

α. Εύναι πϊντα μια παραβύαςη των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ. 

β. Εύναι παραβύαςη των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ, εϊν η εργαςύα εύναι 

επιβλαβόσ. 

γ. Μπορεύ να γύνει αποδεκτό εϊν η κυβϋρνηςη ϋχει καθορύςει την ελϊχιςτη 

ηλικύα εργαςύασ κϊτω των 17 ετών. 

 

6 Σο δικαύωμα ςε ϋνα υγιϋσ περιβϊλλον: 

α. Απαγορεϑει ςε πϐλεισ/νομοϑσ να παρατόςουν τοξικϊ απϐβλητα τα οπούα 

καταςτρϋφουν το ϋδαφοσ. 

β. τοχεϑει ςτην προςταςύα των ανθρώπινων ϐντων, ζώων και φυτών. 

γ. Δεν θεωρεύτε παγκϐςμιο δικαύωμα. 

 

7 Βαςανιςτόρια: 

α. Επιτρϋπεται εϊν χρηςιμοποιεύται για την αποτροπό τρομοκρατικών 

επιθϋςεων. 

β. Επιτρϋπεται μϐνο μετϊ απϐ απϐφαςη δικαςτό.  

γ. Δεν επιτρϋπεται ποτϋ. 

 



8 το δικαςτόριο: 

α. Κϊθε εγκληματύασ ϋχει το δικαύωμα ςε δικηγϐρο. 

Β. Οι ϊνθρωποι μποροϑν να καταδικαςτοϑν μϐνο εϊν ϋχουν εξομολογόςει. 

γ. Ο ϑποπτοσ ϋχει δικαύωμα δωρεϊν διερμηνϋα αν η δύκη πραγματοποιεύται 

ςε γλώςςα που δεν εύναι γνωςτό γι 'αυτϐν. 

 

*ημειώςεισ για εκπαιδευτϋσ: 

Οι ςωςτϋσ απαντόςεισ: 1α, 2β, 3γ, 4γ, 5γ (Η ϑμβαςη για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ 

απαγορεϑει την παιδικό εργαςύα εϊν εύναι επικύνδυνη ό ωσ μορφό εκμετϊλλευςησ, αλλϊ 

επιτρϋπει ςτισ κυβερνόςεισ να καθορύςουν την ηλικύα κϊτω απϐ την οπούα ιςχϑει η 

απαγϐρευςη. Τπϊρχει μεγϊλη πύεςη για την επύτευξη αυςτηρϐτερων περιοριςμών ςτην παιδικό 

εργαςύα),6γ (Σο ςημεύο Γ εύναι ςωςτϐ, αν και το δικαύωμα ςτην υγεύα προςτατεϑει τουσ 

ανθρώπουσ απϐ βλϊβεσ που προκϑπτουν ϊμεςα απϐ τη ρϑπανςη.) τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, 

μϐνο τα ανθρώπινα ϐντα προςτατεϑονται καθολικϊ, τα ζώα ό τα φυτϊ ϐχι. Ο Αφρικανικϐσ 

Πύνακασ;;(Charter) και ο Πύνακασ;;(Charter) τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, που δεν εύναι καθολικϊ 

ϋγκυροι, καθιερώνουν ςε κϊποιο βαθμϐ το δικαύωμα ςε ϋνα υγιϋσ περιβϊλλον), 7γ (τα 

βαςανιςτόρια δεν επιτρϋπονται ακϐμη και ςε περιπτώςεισ εθνικόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ), 8α και 

γ.   

  



Δνόηηηα 3.1: Βαζικόρ Πποϋπολογιζμόρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

 
Η Ενϐτητα με τύτλο "Βαςικϐσ Προϒπολογιςμϐσ: Κατανϐηςη επιθυμιών ϋναντι Αναγκών, 
Δεξιϐτητεσ Προϒπολογιςμοϑ, Προγραμματύζοντασ ϋναν Προϒπολογιςμϐ" ςτοχεϑει ςτην 
ειςαγωγό των μαθητών ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με τα χρόματα, τισ οικονομικϋσ 
δεξιϐτητεσ και τον προϒπολογιςμϐ. Αυτϋσ οι ϋννοιεσ θα ςχετύζονται με τη λόψη αποφϊςεων και 
τον καθοριςμϐ ςτϐχων. Ϊνασ προςωπικϐσ προϒπολογιςμϐσ εύναι ϋνα οικονομικϐ ςχϋδιο που 
κατανϋμει τα μελλοντικϊ ϋςοδα προσ τα ϋξοδα, την εξοικονϐμηςη και την αποπληρωμό του 
χρϋουσ. «Ποϑ πηγαύνουν τα χρόματα;» εύναι ϋνα κοινϐ δύλημμα που αντιμετωπύζουν πολλϊ 
ϊτομα και νοικοκυριϊ ϐταν πρϐκειται για τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των χρημϊτων. 
Η αποτελεςματικό διαχεύριςη χρημϊτων ξεκινϊ με ϋναν ςτϐχο και ϋνα βόμα προσ βόμα ςχϋδιο 
εξοικονϐμηςησ και δαπϊνησ. Οι οικονομικού ςτϐχοι πρϋπει να εύναι ρεαλιςτικού, να εύναι 
ςυγκεκριμϋνοι, να ϋχουν χρονοδιϊγραμμα και να προϒποθϋτουν τη λόψη μϋτρων. Αυτό η 
Ενϐτητα θα ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να αφιερώςουν χρϐνο ςτην ανϊπτυξη των δικών τουσ 
οικονομικών πϐρων και των προϒπολογιςμών τουσ. Οι μαθητϋσ θα παρακολουθόςουν τισ 
ςυνόθειεσ των δαπανών τουσ και θα εύναι ςε θϋςη να αποκτόςουν καλϑτερη αξύα για τα 
διαθϋςιμα χρόματα. Θα δεύξουμε επύςησ ϐτι με την προςεκτικό εξϋταςη των αναγκών και των 
επιθυμιών, ϋνα ϊτομο θα δαπανόςει τα κατϊλληλα ποςϊ για τα τρϋχοντα ϋξοδα διαβύωςησ, ενώ 
θα εξοικονομόςει και θα επενδϑςει για μακροπρϐθεςμη χρηματοοικονομικό αςφϊλεια. 
 

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η διαχεύριςη των χρημϊτων και του προώπολογιςμού εύναι ϋνα από 
τα βαςικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζουν οι νϋοι που εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ και 
ζουν μόνοι τουσ. Πολλού δυςκολεύονται να διαχειριςτούν τα οικονομικϊ τουσ και ςυχνϊ 
αντιμετωπύζουν χρϋη και καθυςτερόςεισ. Ωσ εκ τούτου, η εκπαύδευςη ςχετικϊ με τον 
προώπολογιςμό θεωρεύται ιδιαύτερα ςημαντικό για αυτόν την ομϊδα-ςτόχο. 
 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ειςηγηθούν ςταδιακϊ ςτισ ϋννοιεσ του 
προώπολογιςμού, και να δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο πρακτικό κομμϊτι και όχι ςτο θεωρητικό.  

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να ϋχει κατϊ νου ότι οι οικονομικϋσ 
δεξιότητεσ εύναι αλληλϋνδετεσ και αλληλεξαρτώμενεσ με μια ςειρϊ γενικών δεξιοτότων ζωόσ 
όπωσ η λόψη αποφϊςεων, η αυτογνωςύα και η κριτικό ςκϋψη. Η ανϊπτυξη αυτών των δεξιοτότων 
θα ϋχει ϊμεςο θετικό αντύκτυπο και ςτην ανϊπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτότων. 
 
 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
Οι ικανϐτητεσ δημιουργύασ προϒπολογιςμοϑ περιλαμβϊνεται ςτη γενικϐτερη κατηγορύα των 
δεξιοτότων ζωόσ ό των δεξιοτότων για  ανεξϊρτητη ζωό (ϐπωσ οι δεξιϐτητεσ ςε δουλειϊ, οι 
οικιακϋσ εργαςύεσ, η ανεϑρεςη ςπιτιοϑ, η απϐκτηςη νομικόσ βοόθειασ και η χρόςη κοινωνικών 
πϐρων). Εύναι επύςησ αλληλϋνδετεσ με ϊλλεσ γενικϋσ δεξιϐτητεσ ϐπωσ η ικανϐτητα λόψησ 
αποφϊςεων και ο θεςμϐσ ςτϐχων. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να ξεκινόςει τη ςυζότηςη με 
βϊςη αυτϋσ τισ γενικϋσ δεξιϐτητεσ και ϑςτερα να εςτιϊςει ςτον προϒπολογιςμϐ και τισ 
οικονομικϋσ δεξιϐτητεσ.  
Βόματα:  
1. Αφοϑ ελϋγξει και ςχολιϊςει την Ωςκηςη για το ςπύτι τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ, ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα αρχύςει να ςυνοψύζει εν ςυντομύα τα υλικϊ που παρουςιϊςτηκαν και 
ςυζητόθηκαν κατϊ τισ προηγοϑμενεσ Μονϊδεσ (2.1-2.4) και να κατευθϑνει τη ςυζότηςη προσ 
κϊποιεσ ϋννοιεσ που παρουςιϊςτηκαν προηγουμϋνωσ ςχετικϊ με χρόματα και οικονομικϊ (π.χ. 
φορολογικϊ ϋγγραφα (2.1), ελευθερύεσ (2.4), χρηματικϋσ κυρώςεισ κατϊ παρϊβαςη του νϐμου 
(2.3) κ.λπ.). Εναλλακτικϊ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ολοκληρώςει αυτϐ το ςϑντομο 
αρχικϐ μϋροσ, υπενθυμύζοντασ ςτουσ φοιτητϋσ το Ϊντυπο: Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ απϐ τη 
Ενϐτητα 2.4 ϐπου οι μαθητϋσ κλόθηκαν να διακρύνουν τισ ανϊγκεσ, τισ επιθυμύεσ και τα 
δικαιώματα. 
2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊει τισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ" ϋτςι ώςτε να κεντρύςει το 
ενδιαφϋρον των μαθητών για ςυζητόςεισ που ςχετύζονται με τουσ ςτϐχουσ του ρϐλου του 
χρόματοσ, προκειμϋνου να επιτευχθοϑν κϊποιεσ απϐ αυτϋσ. 
3. Μετϊ απϐ μια ςϑντομη ςυζότηςη των ερωτόςεων, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει με 
την παροχό ςτουσ μαθητϋσ μιασ δραςτηριϐτητασ Αυτοαξιολϐγιςησ (Ϊντυπο 1). Θα επιτρϋψει 
για δϑο-τρύα λεπτϊ για τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τη δραςτηριϐτητα και να ςυζητόςουν 
τα πιθανϊ ιςχυρϊ ςημεύα ό ελλεύψεισ ςτισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που επιδεικνϑουν οι 
μαθητϋσ επύ του θϋματοσ.   
4. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ φοιτητϋσ το Ϊντυπο 2 (Ποιοι εύναι οι ςτϐχοι ςασ; - βλ. 
ςχετικϐ Ϊντυπο). Οι μαθητϋσ καλοϑνται να χωρύςουν τουσ ςτϐχουσ βραχυπρϐθεςμα, 
μεςοπρϐθεςμα και μακροπρϐθεςμα. τη ςυνϋχεια, θα τουσ κατατϊξουν με βϊςη την 
προτεραιϐτητα τουσ και θα επιλϋξουν πϋντε απϐ αυτοϑσ για να γρϊψουν τα προςωπικϊ και 
εξωτερικϊ μϋςα για να τα επιτϑχουν. το τϋλοσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να 
τα μοιραςτοϑν με την υπϐλοιπη τϊξη, ενώ γρϊφει μερικϊ απϐ αυτϊ ςτον πύνακα. Θα πρϋπει να 
επιλϋξει εκεύνουσ που ςχετύζονται κυρύωσ με τα χρόματα, ϋτςι ώςτε να διευκολυνθεύ η 
επικεύμενη ςυζότηςη ςχετικϊ με τον προϒπολογιςμϐ και τισ οικονομικϋσ δεξιϐτητεσ. 
5. Η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη θα προχωρόςει με μια περαιτϋρω διευκρύνιςη ςχετικϊ με τη 
διαφορϊ μεταξϑ των αναγκών και των επιθυμιών, μια αντιπαρϊθεςη που ϋχει όδη ειςαχθεύ ςε 
προηγοϑμενεσ Ενϐτητεσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα εξηγόςει εν ςυντομύα τι ξεχωρύζει μια ανϊγκη 
απϐ μια επιθυμύα. Μια απλό διϊκριςη μπορεύ να εύναι η επακϐλουθη: “τα πιο βαςικϊ τησ, οι 
ανϊγκεσ εύναι τα πρϊγματα που μασ επιτρϋπουν να διατηροϑμε την καθημερινό ζωό και τουσ 
λογαριαςμοϑσ που πρϋπει να πληρώςουμε. Όλα τα ϊλλα εύναι μια επιθυμύα, εύτε νομύζουμε ϐτι 
το χρειαζϐμαςτε εύτε ϐχι. Όταν τα χρόματα εύναι λύγα, οι επιθυμύεσμπαύνουν ςε δεϑτερη μούρα". 
Θα μποροϑςε επύςησ να παρϋχει παραδεύγματα των δϑο εννοιών (π.χ. τρϐφιμα, ποδόλατα, 
ςπύτια, παντοπωλεύα). 
Μια “Δραςτηριϐτητα καταγραφόσ (Ϊντυπο 3) θα λϊβει χώρα ώςτε να γύνει περιςςϐτερο 
κατανοητό η διαφορϊ μεταξϑ των δϑο εννοιών. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να γρϊψουν πϋντε απϐ τισ ανϊγκεσ τουσ και πϋντε απϐ τισ επιθυμύεσ τουσ και ςτη 



ςυνϋχεια θα τουσ ζητόςει να μοιραςτοϑν τισ απαντόςεισ τουσ με την υπϐλοιπη τϊξη και να 
ςχολιϊςουν την επιλογό των αναγκών και των επιθυμιών τουσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
πρϋπει να εςτιϊςει ςτισ ανϊγκεσ και τισ επιθυμύεσ που ςυνδϋονται με τα χρόματα. 
6. Θα διεξαχθεύ μια ςϑντομη ςυζότηςη για το νϐημα τησ κατϊρτιςησ προϒπολογιςμοϑ ό των 
οικονομικών δεξιοτότων. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τουσ ακϐλουθουσ 
οριςμοϑσ και υλικϊ:  

 “Η ικανϐτητα ενϐσ ατϐμου να υιοθετόςει μια προορατικό προςϋγγιςη για τη διαχεύριςη 
των δικών του ό των χρημϊτων τησ επιχεύρηςόσ του εύναι γνωςτό ωσ δεξιϐτητεσ του 
προϒπολογιςμοϑ. Οι δεξιϐτητεσ προϒπολογιςμοϑ περιλαμβϊνουν ςυνειδητό λόψη 
αποφϊςεων ςχετικϊ με την κατανομό χρημϊτων, ϋτςι ώςτε οι δαπϊνεσ να μην 
υπερβαύνουν το ειςϐδημα.” 

 “Η κατϊρτιςη προώπολογιςμού εύναι η διαδικαςύα δημιουργύασ ενόσ ςχεδύου για το 
πώσ θα ξοδϋψεισ τα χρόματϊ ςου.  Αυτϐ το ςχϋδιο ονομϊζεται προώπολογιςμόσ. Η 
δημιουργύα αυτοϑ του προγρϊμματοσ δαπανών ςασ επιτρϋπει να καθορύςετε εκ των 
προτϋρων εϊν θα ϋχετε αρκετϊ χρόματα για να κϊνετε τα πρϊγματα που πρϋπει να 
κϊνετε ό θα θϋλατε να κϊνετε.” 

 “Οι οικονομικϋσ δεξιϐτητεσ αφοροϑν τη δυνατϐτητα χρόςησ ςχετικών γνώςεων και 
κατανϐηςησ για τη διαχεύριςη μιασ αναμενϐμενησ ό μιασ απρϐβλεπτησ κατϊςταςησ, 
προκειμϋνου να επιλυθεύ ϋνα οικονομικϐ πρϐβλημα και να μετατραπεύ ςε ϐφελοσ και 
πλεονϋκτημα. Αυτϋσ οι δεξιϐτητεσ μποροϑν να αποκτηθοϑν ό να διδαχθοϑν μϋςω μιασ 
χρηματοοικονομικόσ εκπαύδευςησ.”  

 Ο οικονομικόσ αλφαβητιςμόσ εύναι η κατοχό ενϐσ ςυνϐλου δεξιοτότων και γνώςεων 
που επιτρϋπουν ςε ϋνα ϊτομο να λαμβϊνει τεκμηριωμϋνεσ και αποτελεςματικϋσ 
αποφϊςεισ με ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ του πϐρουσ. 

 Η χρηματοοικονομικό παιδεύα εύναι η εκπαύδευςη και η κατανϐηςη διαφϐρων 
οικονομικών τομϋων. Σο θϋμα αυτϐ επικεντρώνεται ςτην ικανϐτητα διαχεύριςησ των 
θεμϊτων προςωπικόσ χρηματοδϐτηςησ με αποτελεςματικϐ τρϐπο και περιλαμβϊνει τη 
γνώςη τησ λόψησ κατϊλληλων αποφϊςεων για την προςωπικό χρηματοδϐτηςη, ϐπωσ η 
επϋνδυςη, η αςφϊλιςη, η ακύνητη περιουςύα, η πληρωμό για το κολλϋγιο, ο 
προϒπολογιςμϐσ, η ςυνταξιοδϐτηςη και ο φορολογικϐσ ςχεδιαςμϐσ. Ο οικονομικόσ 
αλφαβητιςμόσ δεύχνει πώσ ϋνα ϊτομο λαμβϊνει οικονομικϋσ αποφϊςεισ. Αυτό η 
ικανϐτητα μπορεύ να βοηθόςει ϋνα ϊτομο να αναπτϑξει ϋναν οικονομικϐ χϊρτη για να 
προςδιορύςει τι κερδύζει, τι ξοδεϑει και τι οφεύλει. 

 Ο οικονομικόσ αλφαβητιςμόσ εύναι η εκπαύδευςη και η κατανϐηςη τησ γνώςησ πώσ 
γύνονται τα χρόματα, τα οπούα δαπανώνται και ςώζονται, καθώσ και οι δεξιϐτητεσ και η 
ικανϐτητα χρόςησ οικονομικών πϐρων για τη λόψη αποφϊςεων. Αυτϋσ οι αποφϊςεισ 
περιλαμβϊνουν τον τρϐπο δημιουργύασ, επενδϑςεων, δαπανών και εξοικονϐμηςησ 
χρημϊτων. Η ϋννοια αυτό ιςχϑει τϐςο για τα ϊτομα ϐςο και για τουσ οργανιςμοϑσ. Σα 
ϊτομα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να εξιςορροπόςουν ϋνα βιβλύο επιταγών, να 
κατανοόςουν τουσ φϐρουσ ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων και να κατανοόςουν την 
ϋννοια του προϒπολογιςμοϑ προκειμϋνου να λϊβουν ςοφϋσ αποφϊςεισ με χρόματα.  

7. Για να προχωρόςει ςτην κεντρικό ιδϋα τησ Ενϐτητασ (Προϒπολογιςμϐσ), ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη με βϊςη τισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ: 

 Απϐ ποϑ προϋρχονται τα χρόματϊ ςασ; Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να ενθαρρϑνει 
τουσ μαθητϋσ να αναγνωρύςουν την τωρινό τουσ ό την πιθανό τουσ πηγό ειςοδόματοσ. 
Μια ςϑντομη ςυζότηςη για τα ςυναιςθόματα που προκϑπτουν απϐ την οικονομικό 
εξϊρτηςη ςε ςϑγκριςη με την οικονομικό ανεξαρτηςύα θα λϊβει χώρα.  

 Ποϑ πηγαύνουν τα χρόματϊ ςασ; Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
γρϊψουν τι ϋχουν ξοδϋψει κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ μηνϐσ (Ϊντυπο 4). τη ςυνϋχεια, θα 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να δουν τυχϐν ςυνόθειεσ ςτισ δαπϊνεσ τουσ και να το 
μοιραςτοϑν με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Ύςτερα, θα ακολουθόςει μια ομαδικό ςυζότηςη 
για θϋματα ϐπωσ οι αυθϐρμητεσ αγορϋσ, ςε τι κατηγορύεσ τα χρόματϊ τουσ δαπανώνται 
(π.χ. εύδη ϋνδυςησ, τρϐφιμα, λογαριαςμού κ.λπ.), πώσ να αποφαςύςουν τι να αγορϊςουν 



και ποιοι παρϊγοντεσ θα μποροϑςαν να επηρεϊςουν τισ αποφϊςεισ αγορϊσ τουσ. 
8. Μετϋπειτα, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια ςυζότηςη για τουσ λϐγουσ που κϊποιοσ/α 
θα όθελε να κϊνει ϋναν προϒπολογιςμϐ. Οι μαθητϋσ θα δώςουν τισ απαντόςεισ τουσ και ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα γρϊψει τισ απαντόςεισ τουσ ςτον πύνακα/flip chart  (βλ. ςχετικό 
Δραςτηριϐτητα).  
9. Ψσ αποτϋλεςμα τησ προηγοϑμενησ ςυζότηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει μια 
ςυζότηςη ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τον προγραμματιςμϐ του προϒπολογιςμοϑ. Θα εξηγόςει 
ϐτι η διαδικαςύα κατϊρτιςησ του προϒπολογιςμοϑ εύναι ϋνα ςχϋδιο για δαπϊνεσ και 
εξοικονϐμηςη χρημϊτων. Εύναι ςαν ϋνα ςχϋδιο πϐςα χρόματα κερδύζονται και πώσ και ποϑ το 
ξοδεϑονται. Η διαδικαςύα κατϊρτιςησ του προϒπολογιςμοϑ λαμβϊνει τρύα απλϊ ςτοιχεύα: α. 
επιλϋγοντασ μια περύοδο προϒπολογιςμοϑ, β. εκτύμηςη δαπανών και εςϐδων, γ. εξιςορρϐπηςησ 
εξϐδων και εςϐδων (Ϊντυπο 5). Οι μαθητϋσ παύρνουν τρύα ϋωσ πϋντε λεπτϊ για να 
ςυμπληρώςουν τον πύνακα και ςτη ςυνϋχεια μοιρϊζονται τισ ςκϋψεισ τουσ με την υπϐλοιπη 
τϊξη. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να διευκρινύςει τισ προτεινϐμενεσ ςυμβουλϋσ ώςτε ϐλοι 
οι μαθητϋσ να το καταλϊβουν και να ςχολιϊςουν.  
10. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να προετοιμϊςουν μια ϊςκηςη για το ςπύτι για την επϐμενη ςυνϊντηςη. Πρϐκειται για 
μια ϊςκηςη ςχετικϊ με τον προϒπολογιςμϐ και την ιερϊρχηςη των αναγκών και των επιθυμιών 
ϐταν εύναι δεδομϋνο/υπϊρχον ϋνα ςταθερϐ χρηματικϐ ποςϐ (Ϊντυπο 6). Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια 
θα καταςτόςει ςαφϋσ ϐτι δεν υπϊρχουν ςωςτϋσ και λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ και ϐτι το 
ςημαντικϐ μϋροσ τησ εργαςύασ εύναι η δικαιολογύα που οι μαθητϋσ θα παρϊςχουν ςτουσ 
τρϐπουσ που ςχεδιϊζουν να δαπανόςουν τα χρόματϊ τουσ. 
11. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον πύνακα 
ςϑντομησ αξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ Ϊντυπο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςε 
περύπτωςη που κϊποιοι απϐ αυτοϑσ απϊντηςαν λανθαςμϋνα. 
12. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα πϊρει μερικϊ 
λεπτϊ για την ενϐτητα "υνεργατικό Αξιολϐγηςη". Οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να εκφρϊςουν 
τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςυνϊντηςη, ϐ, τι θεώρηςαν ενδιαφϋρον, δϑςκολο να 
κατανοόςουν ό βαρετϐ, ώςτε να τροποποιηθοϑν οι επϐμενεσ Ενϐτητεσ που ϋχουν ωσ θϋμα τη 
διαχεύριςη χρημϊτων. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να μϊθουν το νϐημα και τη ςημαςύα τησ κατϊρτιςησ προϒπολογιςμοϑ 
 Να κατανοόςουν και να μπορϋςουν να εξηγόςουν τη διαφορϊ μεταξϑ αναγκών και 

επιθυμιών  
 Να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι η αγορϊ οριςμϋνων ειδών μπορεύ να ικανοποιόςει τϐςο τισ 

ανϊγκεσ ϐςο και τισ επιθυμύεσ. 
 Να εξοικειωθοϑν με τισ ϋννοιεσ των χρηματοοικονομικών δεξιοτότων και του 

προϒπολογιςμοϑ. 
 Να κατανοόςουν ποια χαρακτηριςτικϊ πρϋπει να ϋχει ϋνασ προϒπολογιςμϐσ για να 

αποφϑγουν προβλεπϐμενα λϊθη. 
 Να μϊθουν τα βόματα για τη δημιουργύα ενϐσ προϒπολογιςμοϑ και πώσ (και γιατύ) να 

τηροϑνται. 
 Να προςδιορύςουν και να δώςουν προτεραιϐτητα ςε οριςμϋνουσ απϐ τουσ 

προςωπικοϑσ και οικονομικοϑσ τουσ ςτϐχουσ και τα βόματα για την επύτευξό τουσ. 
 Να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ δημιουργύασ και διατόρηςησ ενϐσ προςωπικοϑ 

προϒπολογιςμοϑ που να υποςτηρύζει τουσ ςτϐχουσ τουσ.  
 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει ρωτώντασ τουσ μαθητϋσ για την τελευταύα 
(μεγϊλη) αγορϊ που ϋκαναν. Ποια όταν αυτό η αγορϊ; Ποιεσ αποφϊςεισ χρειϊςτηκαν να 
πϊρουν και πϐςη ϋρευνα εύχαν κϊνει απϐ πριν; Εύναι ακϐμα ευχαριςτημϋνοι με την αγορϊ αυτό; 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να καταγρϊψει αυτϋσ τισ εμπειρύεσ ςτον πύνακα.  
 

 Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ρωτόςει τουσ μαθητϋσ “Γιατύ να θϋςει κϊποιοσ ςτϐχουσ;”, 
χωρύσ να ςυγκεκριμενοποιόςει το εύδοσ των ςτϐχων (προςωπικού, οικονομικού, εκπαιδευτικού 
κτλ).  

Ποια εύναι η διαφορϊ μεταξϑ ανϊγκησ και επιθυμύασ; Ποια εύναι η χρηςιμϐτητα των 
χρημϊτων  για την υλοπούηςό τουσ;  

 

  



Δραςτηριότητα 

 

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Flip chart 
Βόμα 9: “Γιατύ να κϊνω κατϊρτιςη προϒπολογιςμοϑ;” Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ 
τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ κϊποιοσ/α θα πρϋπει να 
δημιουργόςει ϋναν προϒπολογιςμϐ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα γρϊψει τισ απαντόςεισ τουσ flip 
chart  και να ενιςχϑςει την ϋννοια ϐτι αυτού ελϋγχουν τον προϒπολογιςμϐ και δεν ελϋγχονται 
απϐ αυτϐν. Οριςμϋνοι λϐγοι που πρϋπει να καταγραφοϑν εύναι: να προςδιοριςτεύ πϐςα 
χρόματα πρϋπει να ξοδϋψουν, να αποφαςύςουν πώσ θϋλουν να ξοδϋψουν τα χρόματϊ τουσ, να 
καθορύςουν πώσ να ξοδϋψουν χρόματα ςτο μϋλλον, να αποφϑγουν οικονομικϋσ δυςκολύεσ κλπ. 
Ωλλεσ απαντόςεισ περιλαμβϊνουν:  

 "Αν ϋχετε ϋναν προϒπολογιςμϐ και επιμεύνετε ςε αυτϐν, θα εύναι λιγϐτερο πιθανϐ να 
ξοδϋψετε αλϐγιςτα χρόματα εξαιτύασ καθημερινών περιττών δαπανών". 

 "Ϊνασ προϒπολογιςμϐσ μπορεύ να ςασ βοηθόςει να επιτϑχετε ϋναν οικονομικϐ ςτϐχο 
επειδό ελϋγχει πϐςα δαπανεύτε και πϐςα εξοικονομεύτε". 

  "Οι προϒπολογιςμού μποροϑν να βοηθόςουν ςτην εξϊλειψη πολλών απρϐβλεπτων 
εκπλόξεων, επειδό ϋχετε προγραμματύςει μπροςτϊ και να ξϋρετε τι να περιμϋνετε κϊθε 
μόνα". 

 "Ϊνασ προϒπολογιςμϐσ ςασ βοηθϊ να αποφαςύςετε τι μπορεύτε και δεν μπορεύτε να 
αντϋξετε οικονομικϊ και ςασ επιτρϋπει να παρακολουθεύτε πώσ ξοδεϑετε τα χρόματϊ 
ςασ". 

  "Ϊνασ προϒπολογιςμϐσ ςασ βοηθϊ να αποφαςύςετε πώσ μπορεύτε να προςτατευθεύτε 
απϐ τισ οικονομικϋσ ςυνϋπειεσ απρϐβλεπτων γεγονϐτων". 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
"Ποιοι εύναι οι ςτϐχοι ςασ;" Μετϊ απϐ μια ςϑντομη ςυζότηςη ςχετικϊ με τη ςημαςύα του 
καθοριςμοϑ ςτϐχων, οι μαθητϋσ καλοϑνται να γρϊψουν οριςμϋνουσ απϐ τουσ ςτϐχουσ τουσ, με 
βϊςη την κατϊςταςη τησ ζωόσ τουσ. Θα τουσ χωρύςουν ςε βραχυπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (1-4 
εβδομϊδεσ), μεςοπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (2-12 μόνεσ) και μακροπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (1 ϋτοσ ό 
περιςςϐτερο). τη ςυνϋχεια, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα τουσ ζητόςει να τουσ κατηγοριοποιόςουν 
με βϊςη τισ προτεραιϐτητϋσ τουσ και να γρϊψουν τουσ πϐρουσ που χρειϊζονται για να τουσ 
επιτϑχουν. Οι πϐροι τουσ θα μποροϑςαν να εύναι προςωπικού (ικανϐτητεσ, δεξιϐτητεσ, χρϐνοσ, 
εκπαύδευςη, κ.λπ.) ό εξωτερικού (χρόματα, εργαλεύα, αυτοκύνητο κλπ.). Δεύτε το ςχετικϐ 
Ϊντυπο. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
Ανϊγκεσ και Επιθυμύεσ: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να καταγρϊψουν 
πϋντε ανϊγκεσ και πϋντε επιθυμύεσ τουσ ςτο Ϊντυπο 3 και μετϊ θα τουσ ζητόςει να μοιραςτοϑν 
τισ απαντόςεισ τουσ με την υπϐλοιπη τϊξη και να ςχολιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ.  

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
“Ποϑ πηγαύνουν τα χρόματϊ ςασ;?” Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να 
καταγρϊψουν τα ϋξοδα που ϋχουν ςτο διϊςτημα του ενϐσ  μόνα. Ύςτερα, θα ρωτόςει τουσ 
μαθητϋσ εϊν βλϋπουν εϊν βλϋπουν κϊποιο επαναλαμβανϐμενο ςχόμα ςτισ οικονομικϋσ τουσ 
ςυνόθειεσ και να το μοιραςτοϑν με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ.  
  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 
 
 

Άςκηςη για το πύτι 
Ψσ ϊςκηςη για το ςπύτι ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν 
το Ϊντυπο 6: Εκατϐ ευρώ. Πρϐκειται για μια ϊςκηςη ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον οπούο οι 
μαθητϋσ μποροϑν να δώςουν προτεραιϐτητα ςτισ δαπϊνεσ τουσ κατϊ τη διϊρκεια μιασ 
δεδομϋνησ χρονικόσ περιϐδου. Δεν υπϊρχουν ςωςτϋσ ό λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Οι μαθητϋσ θα 
πρϋπει απλώσ να δικαιολογόςουν τισ απαντόςεισ τουσ. 
 

Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού 
και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.  

Λύςτα 
το πλαύςιο τησ αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ ο/η  εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει 
απϐ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν τη λύςτα που θα τουσ παραδώςει. Αφοϑ απαντόςουν οι 
μαθητϋσ, θα πραγματοποιηθεύ ςϑντομη ςυζότηςη, με ςχϐλια για ϐλεσ τισ δηλώςεισ. 

Ομαδικό υζότηςη 
 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ. 

 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με την 
εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφρϊςουν ελεϑθερα τα βαςικϊ ςημεύα τησ 
ςϑςκεψησ: τι νϋεσ πληροφορύεσ ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι χρειϊζονται για να 
μϊθουν περιςςϐτερα, κλπ. Αυτό η ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επερχϐμενεσ 
εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ με θϋμα τη Διαχεύριςη Φρημϊτων . 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Οι εκπαιδευτϋσ δεν πρϋπει να υποτιμοϑν τη ςημαςύα των δεξιοτότων κατϊρτιςησ 
προϒπολογιςμοϑ για ϊτομα που εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ. Οι μαθητϋσ θα 
μετακομύςουν και θα ξεκινόςουν να ζουν ανεξϊρτητα χωρύσ τη ςτόριξα κϊποιασ οικογϋνειασ.  
Αυτϐ καθιςτϊ ζωτικόσ ςημαςύασ το γεγονϐσ ϐτι οι δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ χρημϊτων που 
λαμβϊνουν, τϐςο κατϊ τη διϊρκεια ϐςο και κατϊ την αποχώρηςη απϐ τισ δομϋσ, εύναι ςε θϋςη 
να παρϋχουν το δύχτυ αςφαλεύασ που χρειϊζονται. 

 Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Οι ςυζητόςεισ που ξεκύνηςαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ θα μποροϑςαν εϑκολα να μεταφερθοϑν ςε θϋματα που δεν 
ςχετύζονται με τη διαχεύριςη χρημϊτων. Θα πρϋπει να εύςτε ςε εγρόγορςη και να επαναφϋρετε 
τη ςυζότηςη ςε θϋματα ςχετικϊ με τη Ενϐτητα. 

 Αυτό η Ενϐτητα εύναι περιςςϐτερο ό λιγϐτερο μια ειςαγωγικό μονϊδα διαχεύριςησ 
χρημϊτων. Βεβαιωθεύτε ϐτι γνωρύζετε το περιεχϐμενο των παρακϊτω μονϊδων ώςτε να μην 
επαναλϊβετε τον εαυτϐ ςασ. 

 Ο προϒπολογιςμϐσ χρημϊτων για τη νεολαύα ςτισ δομϋσ φιλοξενύασ εύναι ςυνόθωσ 
περιοριςμϋνοσ και μπορεύ να αιςθϊνονται αποθαρρυμϋνοι να ςυμμετϊςχουν. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να διευκρινύςει ϐτι οι ςυζητόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ Ενϐτητασ δεν 
εύναι μϐνο για το τρϋχον ςτϊδιο τησ ζωόσ τουσ αλλϊ εύναι χρόςιμεσ και για τη μελλοντικό τουσ 
ζωό ωσ ανεξϊρτητοι ενόλικεσ. 
 
 
 

 



     Ενότητα 3.1, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτην Κατϊρτιςη Προώπολογιςμού 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να 
αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη οικονομικό διαχεύριςη. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να 
απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, 
επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ 
Σο γνωρύζω 
αυτϐ/Εύμαι καλϐσ/ό ςε 
αυτϐ 

Δεν το γνωρύζω 
αυτϐ 

Δεν εύμαι ςύγουροσ/η/ 
Πρϋπει να μϊθω 
περιςςϐτερα για αυτϐ 

Ξϋρω πώσ να υπολογύζω τα ϋξοδϊ μου    

Αποφαςίηω εφκολα αν κα αγοράςω κάτι ι όχι    

Συγκρίνω τισ τιμζσ προτοφ αγοράςω κάτι για να επιλζξω το 
φκθνότερο. 

   

Ξζρω πϊσ να δϊςω προτεραιότθτα ςτισ ανάγκεσ μου    

Εξοικονομιςτε χριματα    

Γνωρίηω τα οφζλθ ςτα οποία ζχω δικαίωμα όταν φφγω από τθ δομι 
φιλοξενίασ (π.χ. επιδόματα) 

   

Γνωρίηω ποιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πρζπει να ςτραφϊ για να 
διεκδικιςουν τα οφζλθ μου (π.χ. επιδόματά). 

   

Ξζρω πϊσ να ανοίξω ζναν τραπεηικό λογαριαςμό.    

Ξζρω πϊσ να χρθςιμοποιιςω ζνα μθχάνθμα ATM.    

Ξζρω πϊσ να εκδϊςω μια πιςτωτικι κάρτα.    

Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω μια πιςτωτικι κάρτα.    

Κάνω ςυνικωσ μια λίςτα αγορϊν πριν πάω ςτα καταςτιματα.    



Γνωρίηω πάντα τα χριματα που μου ζχουν απομείνει.    

Διατθρϊ ζνα αρχείο των δαπανϊν μου (θμερολόγιο δαπανϊν).    



Ενότητα 3.1. Έντυπο 2 : Καταγραφό 

"Ποιοι εύναι οι ςτϐχοι ςασ;" Γρϊψτε οριςμϋνουσ απϐ τουσ ςτϐχουσ τουσ, με βϊςη την 

κατϊςταςη τησ ζωόσ ςασ. Ξεχωρύςτε τουσ ςε βραχυπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (1-4 εβδομϊδεσ), 

μεςοπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (2-12 μόνεσ) και μακροπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ (1 ϋτοσ ό περιςςϐτερο). 

τη ςυνϋχεια, κατατϊξτε τουσ με βϊςη τισ προτεραιϐτητϋσ ςασ και καταγρϊψτε τουσ πϐρουσ 

που χρειϊζεςτε για να τισ επιτϑχετε. Οι πϐροι θα μποροϑςαν να εύναι προςωπικού (ικανϐτητεσ, 

δεξιϐτητεσ, χρϐνοσ, εκπαύδευςη, κ.λπ.) ό εξωτερικού (χρόματα, εργαλεύα, αυτοκύνητο κ.λπ.). 

 
Οι ςτϐχοι μου 
 

Βραχυπρϐθεςμοι ςτϐχοι 
(1-4 εβδομϊδεσ) 

Μεςοπρϐθεςμοι ςτϐχοι (2-12 
μόνεσ) 

Μακροπρϐθεςμοι ςτϐχοι (1 
χρϐνοσ ό παραπϊνω) 

   
   
   
   
   
   
   

 
Οι ςτϐχοι μου ςε προτεραιϐτητα 
 

Βραχυπρϐθεςμοι ςτϐχοι 
(1-4 εβδομϊδεσ) 

Μεςοπρϐθεςμοι ςτϐχοι (2-12 
μόνεσ) 

Μακροπρϐθεςμοι ςτϐχοι (1 
χρϐνοσ ό παραπϊνω) 

1.  1.  1.  
2.  2.  2.  
3.  3.  3.  
4.  4.  4.  
5.  5.  5.  
6.  6.  6.  
7.  7.  7.  

 
Διϊλεξε ϋξι ςτϐχουσ και κατϊγραψε ποιουσ πϐρουσ χρειϊζεςαι για να τουσ υλοποιόςεισ.  
 

τϐχοσ Προςωπικού πϐροι Εξωτερικού πϐροι 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
Μοιρϊςου τουσ με τουσ ςυμμαθητϋσ ςου!! 

 

  



 Ενότητα 3.1. Έντυπο 3: Καταγραφό  

τον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊψτε πϋντε απϐ τισ ανϊγκεσ ςασ και πϋντε απϐ τισ 

επιθυμύεσ ςασ, χωρύσ ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ *. 

ΑΝΑΓΚΕ 
 

ΕΠΙΘΤΜΙΕ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

* μια ανϊγκη: ϋνα προαπαιτοϑμενο, κϊτι ουςιώδεσ 

* μια επιθυμύα: μια ευχό, μια λαχτϊρα 

 Ενότητα 3.1. Έντυπο 4: Καταγραφό 

“Ποϑ πϊνε τα χρόματϊ ςασ;” Καταγρϊψτε τι ϋχετε ξοδϋψει κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ μηνϐσ και ςε 

τι. τη ςυνϋχεια, δεύτε εϊν υπϊρχουν επαναλαμβανϐμενεσ ςυνόθειεσ ςτισ δαπϊνεσ ςασ και 

μοιραςτεύτε τεσ με τουσ ςυμμαθητϋσ ςασ.  

Ποϑ πϊνε τα χρόματϊ ςασ; 
Αντικεύμενο/ Τπηρεςύα/ Δραςτηριϐτητα Σιμό 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Τπϊρχουν επαναλαμβανϐμενεσ ςυνόθειεσ ςτισ δαπϊνεσ ςου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  



 Ενότητα 3.1. Έντυπο 5: Καταγραφό 

Η Διαδικαςύα Κατϊρτιςησ Προϒπολογιςμοϑ 

Ο παρακϊτω πύνακασ παρϋχει ϋνα παρϊδειγμα για το πώσ θα μποροϑςατε να αναπτϑξετε το 

δικϐ ςασ ςχϋδιο προϒπολογιςμοϑ. Ακολοϑθηςε τα βόματα: 

 Επιλϋξτε μια περύοδο προϒπολογιςμοϑ (μια εβδομϊδα, ϋνα μόνα, ϋνα εξϊμηνο, ϋνα ϋτοσ, 

να εύςτε ακριβεύσ!) 

  Εκτιμόςτε το ειςϐδημϊ ςασ (διαφορετικϋσ πηγϋσ, διαφορετικϊ χρηματικϊ ποςϊ) 

 Εκτιμόςτε τα ϋξοδϊ ςασ (ξεκινόςτε απϐ τα ςυνηθιςμϋνα και προςθϋςτε τυχϐν ϊλλα 

ϋξοδα που περιμϋνετε κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου προϒπολογιςμοϑ) 

 Εκτιμόςτε το ςυνολικϐ ποςϐ χρημϊτων τϐςο για τισ δαπϊνεσ ϐςο και για τα ϋςοδα. 

 Ιςορροπύςτε τα! 

Περύοδοσ 
Προϒπολογιςμοϑ 

Εκτιμώμενο Ειςϐδημα Εκτιμώμενα Ϊξοδα 

 Πϐροσ Σιμό € Πϐροσ Σιμό € 

 ϑνολο: ϑνολο: 
 

ε περύπτωςη που τα δϑο ςϑνολα δεν εύναι ιςορροπημϋνα, κϊντε τισ απαραύτητεσ 

τροποποιόςεισ. 

Μερικϋσ ςυμβουλϋσ: 

• Δώςτε προτεραιϐτητα ςτισ δαπϊνεσ ςασ! Τπϊρχουν δαπϊνεσ που θα μποροϑςαν να 

αποφευχθοϑν. 



• Ελϋγξτε για καλϑτερεσ τιμϋσ! 

• Αναβϊλλετε τα ϋξοδα αν εύναι δυνατϐν. 

• Αποθηκεϑςτε ϋνα ποςϐ για απροςδϐκητεσ περιςτϊςεισ. 

•Να εύςτε ευϋλικτοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ενότητα 3.1. Έντυπο 6: Άςκηςη για το πύτι 

Εκατϐ Ευρώ: Ασ υποθϋςουμε ϐτι εύναι η 20η ημϋρα του τρϋχοντοσ μόνα και ϋχετε 100 ευρώ για 

να ξοδϋψετε. Περιςςϐτερα χρόματα θα παραληφθοϑν την 1 η του επϐμενου μόνα. Ασ 

υποθϋςουμε επύςησ ϐτι ϋχετε τα ακϐλουθα ϋξοδα που πρϋπει να θεωρηθοϑν ωσ προτεραιϐτητϋσ 

ςασ. Βϊλτε τα ϋξοδα με μια ςειρϊ που νομύζετε ϐτι εύναι κατϊλληλη για να καλϑψετε τισ ανϊγκεσ 

και τισ επιθυμύεσ ςασ. 

Δαπϊνεσ και αιτιολογηςη Σιμό Η ςειρϊ ςασ  

Ρλθρωμι του τθλεφωνικοφ μου λογαριαςμοφ μζςα ςτισ επόμενεσ 
δζκα θμζρεσ, διαφορετικά το τθλζφωνό μου κα διακοπεί. 

20€  

Τρόφιμα (αγορά από το ςοφπερ μάρκετ, το παντοπωλείο, τθν 
υπαίκρια αγορά) 

20€  

Ζνα δϊρο για το πάρτι γενεκλίων του φίλου μου. Είναι πολφ ςτενόσ 
φίλοσ. 

8€  

Ζνα νζο μπλουηάκι που κα φορζςει ςτο πάρτι. Ζχω βαρεκεί με αυτά 
που ζχω ιδθ. 

10€  

Ειςιτιρια για τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ (για το ςχολείο, τθν 
εργαςία, κλπ) 

14€  

Ρλθρωμι του λογαριαςμοφ ρεφματόσ μου. Θα λιξει ςτισ 2 του 
επόμενου μινα. 

50€  

Να δϊςω ςτον φίλο μου να πλθρϊςει το πρόςτιμό του. Εάν δεν 
πλθρϊςει, κα χάςει τθν άδεια του για 20 θμζρεσ. 

20€  

Ρροϊόντα από το ςοφπερ μάρκετ για τισ ςυνικεισ ανάγκεσ του 
ςπιτιοφ (χαρτιά, υγρό κακαριςμοφ, οδοντόπαςτα κλπ) 

12€  

Καφζδεσ ςτθν καφετζρια (3 φορζσ). Ο καλόσ καφζσ με ξυπνά. 8€  

Ζνα ειςιτιριο για τθ ςυναυλία για ζνα από τα αγαπθμζνα μου 
ςυγκροτιματα. Ζρχονται για δεφτερθ φορά και ζχαςα τθν πρϊτθ 
τουσ ςυναυλία. 

40€  

Επιςκευι του υπολογιςτι μου. Κάνει αςτείουσ κορφβουσ και 
κερμαίνεται πολφ εφκολα. 

90€  

 

Σώρα γρϊψτε μερικϊ ςχϐλια για τη ςειρϊ που επιλϋξατε. Μερικϋσ χρόςιμεσ ερωτόςεισ: 

 Ποια όταν η πρώτη ςασ προτεραιϐτητα; Γιατύ; 

 Ποια ϋξοδα δεν μποροϑν να περιμϋνουν μϋχρι το τϋλοσ του μόνα; Γιατύ; 

 Καταφϋρατε να αποταμιεϑςετε καθϐλου χρόματα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Λύςτα 

Σοποθετόςτε ϋνα tick (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απϐ τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

Δηλώςεισ ωςτϐ Λϊθοσ 
1. Εξιςορρόπθςθ ςθμαίνει ότι τα ζςοδα και τα ζξοδα πρζπει να είναι το 

ίδιο ποςό χρθμάτων. 
  

2. Η λιψθ αποφάςεων δεν ςυμμετζχει κακόλου ςτον προχπολογιςμό.   

3. 3. Συνικωσ όταν κζλουμε κάτι ςθμαίνει ότι το χρειαηόμαςτε.   
4. 4. Η επιλογι μιασ περιόδου προχπολογιςμοφ είναι απαραίτθτθ για τθ 

διαδικαςία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ. 
  

5. 5. Οι αυκόρμθτεσ αγορζσ δεν ζχουν κανζνα μειονζκτθμα. Σασ κάνουν 
χαροφμενουσ! 

  

6. 6. Δεν είναι δυνατι θ διδαςκαλία τθσ χρθματοοικονομικισ παιδείασ. 
Αποκτάτε μόνο με εμπειρία. 

  

7. 7. Η εξοικονόμθςθ χρθμάτων δεν είναι απαραίτθτθ. Δεν ανακφπτουν μθ 
αναμενόμενα ζξοδα. 

  

 

ωςτϊ: 1,4 

  



Δνόηηηα 3.2: Το Τπαπεζικό Σύζηημα 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 
Η Ενϐτητα με τύτλο "Σο Σραπεζικϐ ϑςτημα: Δημιουργύα Λογαριαςμοϑ, Πιςτωτικϋσ Κϊρτεσ, 
Φρόςη του ΑΣΜ" ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό των μαθητών ςτισ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με τισ 
υπηρεςύεσ που παρϋχουν οι τρϊπεζεσ και το τραπεζικϐ ςϑςτημα και ςε πιο πρακτικϋσ πτυχϋσ 
κατϊ τη χρόςη αυτών των υπηρεςιών. Μετϊ απϐ μια βόμα προσ βόμα διαδικαςύα, οι μαθητϋσ 
θα διευκρινύςουν και να εμβαθϑνουν τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το τραπεζικϐ ςϑςτημα και θα 
αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ ικανϐτητεσ για να αλληλεπιδροϑν αποτελεςματικϊ και με 
επϊρκεια με τισ τρϊπεζεσ και να χρηςιμοποιοϑν τα εργαλεύα για την κατϊθεςη και την ανϊληψη 
χρημϊτων. Ϊνα ϊλλο ςημαντικϐ μϋροσ τησ Ενϐτητασ εύναι αφιερωμϋνο ςτην ϋκδοςη και τη 
χρόςη πιςτωτικόσ κϊρτασ ςτο ATM. το τϋλοσ τησ μονϊδασ οι μαθητϋσ θα γνωρύζουν τισ 
διαφορϋσ μεταξϑ των τραπεζικών λογαριαςμών και τη ςοφό χρόςη των 
πιςτωτικών/χρεωςτικών τουσ καρτών.  

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η διαχεύριςη των χρημϊτων και του προώπολογιςμού εύναι ϋνα από 
τα βαςικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζουν οι νϋοι που αποχωρούν από δομϋσ φιλοξενύασ όταν ζουν 
μόνοι τουσ. Πολλού δυςκολεύονται να διαχειριςτούν τα οικονομικϊ τουσ και ςυχνϊ 
αντιμετωπύζουν χρϋη και καθυςτερόςεισ επιςτροφών των φόρων. Ωσ εκ τούτου, η κατϊρτιςη 
ςχετικϊ με τον προώπολογιςμό θεωρεύται ιδιαύτερα ςημαντικό για αυτόν την ομϊδα-ςτόχο. 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να γνωρύζουν καλϊ τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ που 
ςχετύζονται με την αλληλεπύδραςό τουσ με τισ τρϊπεζεσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια δεν πρϋπει να μπει 
ςε λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τισ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και να επικεντρωθεύ περιςςότερο ςτισ 
καταςτϊςεισ που οι μαθητϋσ τουσ θα αντιμετωπύςουν όταν αλληλεπιδρούν για πρώτη φορϊ με 
τισ τρϊπεζεσ.  

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να ϋχει κατϊ νου ότι οι οικονομικϋσ 
δεξιότητεσ εύναι αλληλϋνδετεσ και αλληλεξαρτώμενεσ με μια ςειρϊ γενικών δεξιοτότων ζωόσ 
όπωσ η λόψη αποφϊςεων, η αυτογνωςύα και η κριτικό ςκϋψη. Η ανϊπτυξη αυτών των δεξιοτότων 
θα ϋχει ϊμεςο θετικό αντύκτυπο και ςτην ανϊπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτότων.  

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Το υλικό και οι πληροφορύεσ ςτην ενότητα αυτό πρϋπει να 
παρουςιϊζονται με ουδϋτερο τρόπο, χωρύσ αρνητικϋσ ό θετικϋσ κρύςεισ. Οι μαθητϋσ πρϋπει να 
εύναι ελεύθεροι να ςχηματύςουν τη δικό τουσ ϊποψη.  
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
Αυτό η υποενϐτητα εύναι μϋροσ τησ ευρϑτερησ Ενϐτητασ με τύτλο «Διαχεύριςη χρημϊτων», κατϊ 
την οπούα οι μαθητϋσ ενιςχϑουν την ϋννοια ϐτι τα χρόματα κερδύζονται και χρηςιμοποιοϑνται 
για να αγορϊςουν τα πρϊγματα και την ϋννοια τησ «αγοραςτικόσ δϑναμησ», προκειμϋνου να 
λαμβϊνουν ςωςτϋσ αποφϊςεισ ςχετικϊ με τα κϋρδη τουσ και τισ δαπϊνεσ τουσ. ε αυτό την 
υποενϐτητα εξετϊζονται οι βαςικού ςκοπού των τραπεζών και των τραπεζών και ο ρϐλοσ τουσ 
ςτην παροχό βοόθειασ ςτουσ ανθρώπουσ να διαχειρύζονται τα χρόματϊ τουσ με ςϑνεςη. 
Επιπλϋον, παρουςιϊζονται οριςμϋνεσ πρακτικϋσ πτυχϋσ τησ αλληλεπύδραςησ με τισ τρϊπεζεσ 
ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να ϋχουν μια ςαφό ιδϋα για τα βόματα που πρϋπει να πϊρουν για να 
ανούξουν λογαριαςμϐ και να καταθϋςουν ό να αποςϑρουν χρόμα. 
Βόματα:  
1. O/H εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει με ςϑντομη περύληψη των υλικών που παρουςιϊςτηκαν 
και ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (3.1) και θα κατευθϑνει τη 
ςυζότηςη προσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ που παρουςιϊςτηκαν προηγουμϋνωσ και αφοροϑν τα 
χρόματα και τα οικονομικϊ ζητόματα, ιδιαύτερα ςτισ τρϊπεζεσ, τη διατόρηςη και εξοικονϐμηςη 
χρημϊτων. ε αυτϐ το ςημεύο, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να περϊςουν 
απϐ κοινοϑ την εργαςύα που τουσ δϐθηκε κατϊ την προηγοϑμενη Ενϐτητα (Εκατϐν Ευρώ). 
Αφοϑ ακοϑςει αυτϐ που οι μαθητϋσ απϊντηςαν και επϋτρεψαν λύγο χρϐνο για ςχϐλια και 
απϐψεισ, θα μποροϑςε να ςυνδϋςει δυνητικϋσ απαντόςεισ με την ϋννοια του τραπεζικοϑ 
ςυςτόματοσ. Για παρϊδειγμα, θα μποροϑςε να ρωτόςει τι θα ςυνϋβαινε εϊν ο διαχειριςτόσ των 
χρημϊτων αποφϊςιςε να βϊλει το υπϐλοιπο ςτην τρϊπεζα. Αυτϐ θα μποροϑςε να λειτουργόςει 
ωσ μια γενικό ειςαγωγό ςτισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ".  
2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ρωτόςει τισ “Ερωτόςεισ Ϊναρξησ” ώςτε να κινόςει το ενδιαφϋρον 
των μαθητών για τα θϋματα ςχετικϊ με τισ Σρϊπεζεσ , τα κϋρδη, την αποταμύευςη, και το 
δανειςμϐ χρημϊτων.  
3. Εφϐςον ςυζητόςουν ςϑντομα τισ ερωτόςεισ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ 
την Δραςτηριϐτητα Αυτοαξιολϐγηςησ (βλ. Ϊντυπο 1). Θα επιτρϋψει για δϑο ό τρύα λεπτϊ για 
τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τη δραςτηριϐτητα και να ςυζητόςουν πιθανϊ ιςχυρϊ ςημεύα ό 
ελλεύψεισ ςτισ δεξιϐτητεσ και τισ γνώςεισ των μαθητών ςε ςχϋςη με την τραπεζικϐ ςϑςτημα και 
τη διαχεύριςη χρημϊτων.  
4. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα εξηγόςει εν ςυντομύα τη ροό του χρόματοσ, ϋνα θϋμα που εύχε όδη 
ειςαχθεύ ςτην προηγοϑμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη.  Μπορεύ να παρουςιϊςει τα παρακϊτω 
ςημαντικϊ ςτοιχεύα: 

 Σο χρόμα εύναι το πώσ μετρϊμε την οικονομικό αξύα. Σα μετρητϊ και τα κϋρματα που 
χρηςιμοποιοϑμε, που ονομϊζουμε νϐμιςμα/τα, εύναι αυτϊ που χρηςιμοποιοϑμε ςτην 
κοινωνύα μασ για να πληρώςουμε για αγαθϊ και υπηρεςύεσ. 

 Οι περιςςϐτερεσ χώρεσ δημιουργοϑν το δικϐ τουσ νϐμιςμα. τισ ΗΠΑ, η ομοςπονδιακό 
κυβϋρνηςη εκτυπώνει χρόματα και ρυθμύζει το ποςϐ. τη Βϐρεια Αμερικό, για 
παρϊδειγμα, χρηςιμοποιοϑνται διϊφορεσ μορφϋσ νομύςματοσ: το δολϊριο του Καναδϊ 
ςτον Καναδϊ, το δολϊριο ΗΠΑ ςτισ ΗΠΑ και το Μεξικϐ το πϋςο. τισ περιςςϐτερεσ 
ευρωπαώκϋσ χώρεσ το νϐμιςμα εύναι το ευρώ. 

 Σα χρόματα εύναι η κϐλλα που δεςμεϑει τα προώϐντα, τισ υπηρεςύεσ και τουσ ανθρώπουσ 
μαζύ ςτην οικονομύα μασ. Ο οικονομικϐσ κινητόρασ τησ χώρασ μασ τροφοδοτεύται απϐ το 
τι δημιουργοϑν οι ϊνθρωποι και τα χρόματα επιτρϋπουν ςτουσ ανθρώπουσ να 
παρϊγουν και να αγορϊζουν ϐ, τι δημιουργεύται. 

 Οι ϊνθρωποι κερδύζουν χρόματα εργαζϐμενοι και πληρώνονται για την εργαςύα τουσ. 



 Εκτϐσ απϐ τη διαςκϋδαςη που ϋχετε, τα χρόματα ςασ βοηθοϑν να χειρύζεςτε τισ ανϊγκεσ 
τησ καθημερινόσ ζωόσ. 

 Σο χρόμα αλλϊζει ςυχνϊ τα χϋρια - ανταλλϊςςεται καθημερινϊ μεταξϑ ανθρώπων, 
επιχειρόςεων και τραπεζών. 

 • Σα χρόματα μπορεύ να ϋρθουν ςε μια τρϊπεζα απϐ πολλϋσ πηγϋσ. Ξεκινϊ απϐ το 
Τπουργεύο Οικονομικών, το οπούο διατηρεύ τισ τρϊπεζεσ με τα χρόματα που χρειϊζονται 
για τουσ πελϊτεσ τουσ. Αλλϊ και τα χρόματα που όδη υπϊρχουν ςτην οικονομύα 
πηγαύνουν ςτισ τρϊπεζεσ - απϐ τα ϊτομα και τισ επιχειρόςεισ που κρατοϑν τα χρόματϊ 
τουσ ςτισ τρϊπεζεσ. 

 Οι ϊνθρωποι τοποθετοϑν τα χρόματϊ τουσ ςε τρϊπεζα για φϑλαξη. Οι τρϊπεζεσ 
καταβϊλλουν τϐκουσ επύ των χρημϊτων που ϋχουν τοποθετόςει ςτην τρϊπεζα για 
παρατεταμϋνεσ χρονικϋσ περιϐδουσ. 

 Οι τρϊπεζεσ δανεύζουν τα χρόματα ςτουσ δανειολόπτεσ και ςτουσ επενδυτϋσ. Οι 
τρϊπεζεσ χρεώνουν τϐκουσ επύ των χρημϊτων που δανεύζουν. 

 Σα χρόματα εξϋρχονται απϐ την τρϊπεζα, διϋρχονται απϐ την οικονομύα και 
επανϋρχονται. Σα χρόματα ανακυκλώνονται! 

5. Αφοϑ ςυζητηθοϑν αυτϊ τα ςημεύα, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να μετατοπύςει τη ςυζότηςη 
προσ το τραπεζικϐ ςϑςτημα. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να δώςει ςτουσ ςπουδαςτϋσ το 
ςχετικϐ ϋντυπο (Ϊντυπο 2) ςχετικϊ με τισ διϊφορεσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται απϐ τισ 
τρϊπεζεσ. Αφοϑ ελϋγξει τισ απαντόςεισ των μαθητών, μπορεύ να δώςει τισ ακϐλουθεσ βαςικϋσ 
ειςαγωγικϋσ πληροφορύεσ: 

 Οι τρϊπεζεσ και παρϐμοια χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα παρϋχουν μια ςειρϊ χρόςιμων 
υπηρεςιών για να ςασ βοηθόςουν να διαχειριςτεύτε τα χρόματϊ ςασ: 

 º Οι λογαριαςμού ταμιευτηρύου ςϊσ επιτρϋπουν να διατηρεύτε τα χρόματϊ ςασ αςφαλό 
και να τα αυξϊνετε με ενδιαφϋρον. 
º Οι λογαριαςμού ϐψεωσ επιτρϋπουν ςτουσ ανθρώπουσ να κϊνουν αγορϋσ και να 
πληρώνουν λογαριαςμοϑσ χρηςιμοποιώντασ χαρτύ επιταγϋσ αντύ για μετρητϊ. 
º Σα δϊνεια βοηθοϑν τουσ ανθρώπουσ να αγορϊζουν ακριβϊ αντικεύμενα, ϐπωσ 
αυτοκύνητα, και ςτη ςυνϋχεια να πληρώνουν τα χρόματα πύςω με το χρϐνο, ςυν των 
τϐκων. 
º Οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ μποροϑν να εύναι ϋνασ βολικϐσ τρϐποσ για να αγορϊςετε 
πρϊγματα και να πληρώςετε για την πϊροδο του χρϐνου, αλλϊ το επιτϐκιο εύναι ςυχνϊ 
υψηλϐτερο απϐ ϐ, τι με τα δϊνεια. 
º Οι λογαριαςμού επενδϑςεων μποροϑν να βοηθόςουν τουσ ανθρώπουσ να αυξόςουν τα 
χρόματϊ τουσ με την πϊροδο του χρϐνου και να εύναι προετοιμαςμϋνοι για μεγϊλα 
ϋξοδα, ϐπωσ π.χ. τα ϋξοδα ενϐσ μεταπτυχιακοϑ 

  Μϐλισ δημιουργόςετε τουσ λογαριαςμοϑσ ςασ ςε μια τρϊπεζα, πώσ διαχειρύζεςτε τα 
χρόματϊ ςασ; Πώσ βϊζετε χρόματα ςτουσ λογαριαςμοϑσ ςασ και παύρνετε χρόματα; 
Πώσ τα παρακολουθεύτε; Οι τρϊπεζεσ ςασ βοηθοϑν να κϊνετε ϐλα αυτϊ τα πρϊγματα 
και διευκολϑνουν τη διαχεύριςη χρημϊτων. 

  Όταν ςυνεργϊζεςτε με μια τρϊπεζα, μπορεύτε να πϊρετε μετρητϊ, να προςθϋςετε 
μετρητϊ και να μεταφϋρετε χρόματα μεταξϑ λογαριαςμών, εύτε ςε κατϊςτημα τρϊπεζασ 
εύτε ςε αυτϐματο μηχϊνημα αυτϐματησ ταμειακόσ εκτϑπωςησ (ATM). ε οριςμϋνα ΑΣΜ, 
μπορεύτε να πϊρετε μετρητϊ 24 ώρεσ την ημϋρα. Οριςμϋνα τραπεζικϊ καταςτόματα 
βρύςκονται ακϐμη και ςε καταςτόματα τροφύμων (ςουπερμϊρκετ)! ε οριςμϋνεσ 
τρϊπεζεσ, μπορεύτε να διαχειριςτεύτε τουσ λογαριαςμοϑσ ςασ μϋςω τηλεφώνου ό μϋςω 
διαδικτϑου. Όλα οδηγοϑν ςε μια διαδικαςύα που χαρακτηρύζεται απϐ ευκολύα! 
ϑμφωνα με το επύπεδο και τη γνώςη των μαθητών μποροϑν να παραςχεθοϑν 
περαιτϋρω πληροφορύεσ και επεξηγόςεισ. Για παρϊδειγμα, οριςμού ϐρων ϐπωσ 
"επενδϑςεισ", "τραπεζικού λογαριαςμού" και "ATM" πρϋπει να ςυζητοϑνται ςτην τϊξη 
ϋτςι ώςτε να μην υπϊρχουν κενϊ και παρανοόςεισ. 

6. Φρηςιμοποιώντασ περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ, η ϋννοια των “λογαριαςμών ταμιευτηρύου” θα 
εξηγηθεύ.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να αναφερθεύ ςτα παρακϊτω ςτοιχεύα: 



• Εξοικονϐμηςη ςημαύνει να βϊζετε χρόματα ςτην ϊκρη για μελλοντικό χρόςη. Οι 
τρϊπεζεσ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα παρϋχουν κύνητρα για τουσ ανθρώπουσ 
να κρατοϑν τα χρόματϊ τουσ ςε λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου. Αυτϊ τα κύνητρα 
αναφϋρονται ωσ κϋρδοσ  

• Ο τϐκοσ που θα κερδύςουν οι ϊνθρωποι εξαρτϊται απϐ διϊφορουσ παρϊγοντεσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του εύδουσ του λογαριαςμοϑ ταμιευτηρύου που ϋχουν, ποιο 
χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα ϋχει το λογαριαςμϐ και το χρϐνο που κρατοϑν τα χρόματϊ 
τουσ ςτον λογαριαςμϐ. 

• Οι τρϊπεζεσ πληρώνουν τϐκουσ απϐ τα χρόματα που ϋχουν τεθεύ ςε λογαριαςμοϑσ 
ταμιευτηρύου επειδό η τρϊπεζα εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιόςει τα χρόματα για να 
δώςει δϊνεια ςε ϊλλουσ πελϊτεσ. 

• την πραγματικϐτητα, οι τρϊπεζεσ πληρώνουν τουσ πελϊτεσ τουσ για το προνϐμιο να 
χρηςιμοποιοϑν τα χρόματϊ τουσ. 

• Τπϊρχουν διϊφοροι τϑποι λογαριαςμών ταμιευτηρύου. Σο πιο ςυνηθιςμϋνο εύναι ο 
Λογαριαςμϐσ Σαμιευτηρύου. Μερικϊ απϐ τα χαρακτηριςτικϊ του εύναι ϐτι ο τϐκοσ 
καταβϊλλεται μηνιαύωσ, η τρϊπεζα μπορεύ να απαιτόςει μια ελϊχιςτη κατϊθεςη (αυτϐ 
ςημαύνει το χρηματικϐ ποςϐ που βϊζετε ςτο λογαριαςμϐ κϊθε φορϊ), και ϐτι μπορεύ να 
υπϊρχουν ϐρια ςτον αριθμϐ καταθϋςεων και αναλόψεων που μπορεύ κϊποιοσ να κϊνει. 

7. Αφοϑ παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ λογαριαςμοϑσ ταμιευτηρύου, 
ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να προχωρόςει με τα βόματα που ϋγιναν για να ανούξει αυτϐν τον 
λογαριαςμϐ. [πληροφορύεσ για τη ςυγκεκριμϋνη χώρα] Οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςυνόθη 
διαδικαςύα για ϋναν ανόλικο εύναι οι ακϐλουθεσ: 
• Οι μαθητϋσ κϊτω των 18 ετών μποροϑν να ανούξουν το δικϐ τουσ λογαριαςμϐ αποταμύευςησ 
ςε τρϊπεζα ό ςε ϊλλο χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα. Ϊνασ γονϋασ ό ενόλικοσ κηδεμϐνασ πρϋπει να 
ςυνοδεϑει τον μαθητό. Ο μαθητόσ πρϋπει να γνωρύζει τον αριθμϐ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
(ΑΜΚΑ) και να ϋχει κϊποια χρόματα για να καταθϋςει. 
• Ο γονϋασ ό ο κηδεμϐνασ θα ςυνυπογρϊψουν τον λογαριαςμϐ του μαθητό, πρϊγμα που 
ςημαύνει ϐτι θα μοιρϊζονται την ευθϑνη για το λογαριαςμϐ. 
• Οριςμϋνα ϋγγραφα που εύναι απαραύτητα για να προςκομύςετε ςτην τρϊπεζα για να ανούξετε 
ϋνα λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου περιλαμβϊνουν: 
o Για τον γονϋα / κηδεμϐνα που ςυνοδεϑει το μαθητό: Δϑο μορφϋσ ταυτϐτητασ με 
φωτογραφύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων: • Ωδειασ οδηγοϑ ό αναγνωριςτικοϑ κρϊτουσ. • 
Διαβατόριο. • τρατιωτικϐ πιςτοποιητικϐ. • ΑΜΚΑ. Ϋ ϋνα ςτοιχεύο απϐ την παραπϊνω λύςτα 
και μια μεγϊλη πιςτωτικό κϊρτα  
o Για το μαθητό: Ϊνα απϐ τα ακϐλουθα τρϋχοντα αναγνωριςτικϊ με φωτογραφύα, ϐπωσ: • 
Αναγνωριςτικϐ ςπουδαςτών. • Διαβατόριο.  • ΑΜΚΑ ό/και ΑΥΜ  
o Φρόματα για κατϊθεςη (50 ευρώ) 
8.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το Ϊντυπο 3 το οπούο 
εύναι η αύτηςη/διαδικαςύα για να ανοιχτεύ ϋνασ λογαριαςμϐσ ταμιευτηρύου. Όποιεσ δυςκολύεσ 
εμφανύςτηκαν κατϊ τη ςυμπλόρωςό του, θα ςυζητηθοϑν εφϐςον οι μαθητϋσ τελειώςουν με 
αυτό τη Δραςτηριϐτητα.  
9. Η ςυζότηςη θα ςυνεχιςτεύ με τη διαδικαςύα καταθϋςεων ταμιευτηρύου και αναλόψεων ςτην 
τρϊπεζα και ςτο ATM. την πρώτη περύπτωςη ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα παρουςιϊςει ςτουσ  
μαθητϋσ (powerpoint) το φϑλλο κατϊθεςησ και το φϑλλο απϐςυρςησ. την περύπτωςη ΑΣΜ, ο 
εκπαιδευτόσ πρϋπει να επιςημϊνει τα ακϐλουθα ςημεύα: 
• Σα ΑΣΜ εύναι απλϊ ςτη χρόςη και βρύςκονται ςε τρϊπεζεσ και ςε πολλϋσ ϊλλεσ βολικϋσ 
τοποθεςύεσ. Πολλϊ εύναι ανοιχτϊ 24 ώρεσ την ημϋρα! 
• Όταν η τρϊπεζα εκδύδει κϊρτα ATM, ςασ δύνει επύςησ ϋναν προςωπικϐ αριθμϐ αναγνώριςησ ό 
αλλιώσ, τον κωδικϐ PIN. Αυτϐ το PIN εύναι ςαν μυςτικϐσ κωδικϐσ πρϐςβαςησ. Εϊν κϊποιοσ 
ϊλλοσ το γνωρύζει, μπορεύ να πϊρει χρόματα απϐ το λογαριαςμϐ ςασ ... οπϐτε μην μοιρϊζεςτε το 
PIN ςασ με κανϋναν! Και μην γρϊφετε ποτϋ τον κωδικϐ PIN ςτην κϊρτα ATM! 
• Πριν να καταθϋςετε μια επιταγό, θα χρειαςτεύ να γρϊψετε την υπογραφό ςασ ςτο πύςω μϋροσ, 
γνωςτό ωσ επικϑρωςη τησ επιταγόσ. Επύςησ, βεβαιωθεύτε ϐτι ϋχετε γρϊψει τον αριθμϐ του 
λογαριαςμοϑ ςασ με την υπογραφό ςασ. 



• Μπορεύτε να αποςϑρετε τα χρόματα απϐ ϋνα λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου, με τη βοόθεια ενϐσ 
τραπεζύτη ςτην τρϊπεζα ό χρηςιμοποιώντασ ϋνα ATM. 
• Οι καταθϋςεισ ATM μποροϑν να εύναι ςε οποιοδόποτε ποςϐ, αλλϊ η τρϊπεζα μπορεύ να θϋςει 
ϋνα ϐριο ςτο ποςϐ που μπορεύτε να αποςϑρετε απϐ ϋνα λογαριαςμϐ ςε μια μϋρα. 
• Επειδό τα ΑΣΜ εκδύδουν χρόματα, πϊντα να εύςτε προςεκτικού και να εύςτε ενόμεροι για τουσ 
ανθρώπουσ γϑρω ςασ ϐταν χρηςιμοποιεύτε ΑΣΜ. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ ςτη ςυνϋχεια να δώςει ςτουσ ςπουδαςτϋσ το ςχετικϐ ϋντυπο 
(Ϊντυπο 4) ςχετικϊ με τη χρόςη ενϐσ ΑΣΜ. 
10. Εφϐςον ςυζητηθοϑν οι λογαριαςμού ταμιευτηρύου, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να 
ςυνεχύςει τη ςυζότηςη για τουσ λογαριαςμοϑσ ϐψεωσ.  Μπορεύ να ξεκινόςει αυτϐ το κομμϊτι με 
ερωτόςεισ ϐπωσ: "Περιγρϊψτε ϊλλουσ τρϐπουσ που μποροϑν να πληρώςουν οι ϊνθρωποι για 
πρϊγματα εκτϐσ απϐ την πληρωμό ςε μετρητϊ" ό "Ποιοι εύναι οι λϐγοι που κϊποιοσ μπορεύ να 
θϋλει να πληρώςει με επιταγό αντύ να χρηςιμοποιόςει μετρητϊ;". Όταν εξηγεύ τουσ 
λογαριαςμοϑσ ελϋγχου, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα ςημεύα:  
• Οι λογαριαςμού ϐψεωσ, ϐπωσ οι λογαριαςμού ταμιευτηρύου, αποτελοϑν μϋροσ του προςωπικοϑ 
ςυςτόματοσ διαχεύριςησ χρημϊτων ενϐσ ατϐμου. Ο λογαριαςμϐσ ϐψεωσ εύναι πολϑ παρϐμοιοσ 
με τουσ λογαριαςμοϑσ ταμιευτηρύου. Και οι δϑο τϑποι λογαριαςμών κρατοϑν τα χρόματϊ ςασ 
αςφαλό και τα δϑο εύναι πολϑ εϑκολα προςβϊςιμοι εϊν χρειϊζεςτε μετρητϊ. 
• Οι λογαριαςμού ϐψεωσ ϋχουν ςχεδιαςτεύ για εργαλεύα διαχεύριςησ χρημϊτων ημϋρασ και 
ημϋρασ, ενώ οι λογαριαςμού ταμιευτηρύου ϋχουν ςχεδιαςτεύ για μακροπρϐθεςμη διαχεύριςη 
χρημϊτων. ε αντύθεςη με τουσ λογαριαςμοϑσ ταμιευτηρύου, οι τρϊπεζεσ αναμϋνουν απϐ τουσ 
πολύτεσ να κϊνουν ςυχνϋσ αναλόψεισ και καταθϋςεισ ςτον λογαριαςμϐ ϐψεωσ. 
• Μια ςημαντικό διαφορϊ μεταξϑ των λογαριαςμών ϐψεωσ και ταμιευτηρύου εύναι ϐτι οι ϐψεωσ 
ϋρχονται με επιταγϋσ! • Μια δεϑτερη ςημαντικό διαφορϊ εύναι ϐτι οι περιςςϐτεροι λογαριαςμού 
ταμιευτηρύου κερδύζουν τϐκο, ενώ πολλού λογαριαςμού ϐψεωσ δεν το κϊνουν. 
• Οι επιταγϋσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την πραγματοπούηςη αγορών, ϐπωσ τα 
μετρητϊ, και βοηθοϑν τουσ ανθρώπουσ να πληρώνουν λογαριαςμοϑσ ό να κϊνουν απλϋσ αγορϋσ 
χωρύσ να μεταφϋρουν μετρητϊ ό να το αποςτεύλουν μϋςω του ταχυδρομεύου. Οι ϊνθρωποι 
χρηςιμοποιοϑν επιταγϋσ για ενοικύαςη, παντοπωλεύα, ροϑχα κ.λπ. 
• Οι επιταγϋσ εύναι νομικϊ ϋγγραφα που λειτουργοϑν ςαν μετρητϊ. Γνωρύζοντασ πώσ να 
γρϊψετε ςωςτϊ μια επιταγό εύναι θεμελιώδησ για την καλό διαχεύριςη χρημϊτων. 
• Εύναι ςημαντικϐ για τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν ϐτι για να γρϊψουν μια επιταγό, πρϋπει να 
υπϊρχουν επαρκεύσ πϐροι ςτο λογαριαςμϐ ελϋγχου για να καλϑψουν το ποςϐ. 
• Όταν γρϊφετε επιταγό ό κϊνετε μια κατϊθεςη ςτον λογαριαςμϐ ςασ, εύναι πολϑ ςημαντικϐ να 
καταγρϊψετε αμϋςωσ αυτό τη ςυναλλαγό ςτο ταμεύο. 
• Όπωσ και με ϋναν λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε ϋνα ATM για να 
αποκτόςετε πρϐςβαςη ςτο λογαριαςμϐ ϐψεωσ. Σα ΑΣΜ εύναι ανοιχτϊ 24 ώρεσ την ημϋρα. Όταν 
η τρϊπεζα ςασ εκδώςει μια κϊρτα ATM, ςασ δύνουν επύςησ ϋναν προςωπικϐ αριθμϐ 
αναγνώριςησ (PIN). Σο PIN εύναι ςαν μυςτικϐσ κωδικϐσ πρϐςβαςησ. Δεν πρϋπει ποτϋ να 
γρϊφετε τον κωδικϐ PIN ςτην κϊρτα ΑΣΜ και δεν πρϋπει να πεύτε ςε κανϋναν τον κωδικϐ PIN. 
• Οριςμϋνα απϐ τα πρϊγματα που μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε για να κϊνετε ϋνα ΑΣΜ 
περιλαμβϊνουν: α. Καταθϋςεισ χρημϊτων ςε λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου ό ϐψεωσ, β. Ανϊληψη 
χρημϊτων απϐ λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου ό ϐψεωσ, γ. Ϊλεγχο υπϐλοιπου ςε λογαριαςμϐ 
ταμιευτηρύου ό ϐψεωσ, δ. Μεταφορϊ χρημϊτων μεταξϑ των λογαριαςμών ςασ 
• Για να ανούξετε ϋνα λογαριαςμϐ ϐψεωσ, οι μαθητϋσ και ο γονϋασ ό κηδεμϐνασ που τισ 
ςυνοδεϑει πιθανϐτατα θα χρειαςτοϑν τα ύδια ϋγγραφε προςωποπούηςησ που απαιτοϑνται για 
να ανούξει ϋνα λογαριαςμϐσ ταμιευτηρύου. Οι μαθητϋσ πρϋπει να ελϋγξουν με την τρϊπεζϊ τουσ 
για να δουν τι χρειϊζονται. 
11. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να καθύςουν ςε ζευγϊρια και να 
ςυμπληρώςουν το Ϊντυπο 5 (υμπλόρωςε την Επιταγό). Πιθανϋσ δυςκολύεσ θα ςυζητηθοϑν 
εκεύνη τη ςτιγμό.  
12. Η ςυζότηςη θα προχωρόςει ςτισ ϋννοιεσ των πιςτώςεων και πιςτωτικών καρτών. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει αυτϐ το μϋροσ θϋτοντασ ερωτόςεισ ϐπωσ: "Ϊχετε 
δανειςτεύ κϊποια χρόματα απϐ κϊποιον; Σι εύδουσ ςυμφωνύα κϊνατε μαζύ τουσ για την 



επιςτροφό χρημϊτων; Ϊχετε κρατόςει την υπϐςχεςό ςασ; Ϋ " Ϊχετε δανειςτεύ ποτϋ χρόματα ςε 
κϊποιον; Σι εύδουσ ςυμφωνύα κϊνατε για να πληρώςετε πύςω; Γρϊφετε γραπτώσ τη 
ςυγκατϊθεςό ςασ; ". Με βϊςη τισ απαντόςεισ των μαθητών, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ςυζητόςει 
για τισ πιςτώςεισ και πιςτωτικϋσ κϊρτεσ. 
13. Όταν γύνεται ςυζότηςη για πύςτωςη, υπϊρχουν οριςμϋνα ςτοιχεύα που πρϋπει να 
ςυμπεριληφθοϑν: 
• Η πύςτωςη αφορϊ δανειςμϐ χρημϊτων. Η πύςτωςη αναφϋρεται ςτην ικανϐτητα ενϐσ ατϐμου 
ό μιασ επιχεύρηςησ να δανειςτεύ χρόματα απϐ ϋναν δανειςτό με πρϐθεςη ό υπϐςχεςη να 
πληρώςει τα χρόματα πύςω. 
• Με δϊνεια και πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, οι ϊνθρωποι εύναι ςε θϋςη να δανειςτοϑν τα χρόματα που 
χρειϊζονται για να αγορϊςουν κϊτι τώρα. 
• Η απϐκτηςη πύςτωςησ απαιτεύ την απϐκτηςη τησ εμπιςτοςϑνησ των ανθρώπων. Όταν 
δανεύζεςτε χρόματα απϐ ϋναν γονϋα, ϋναν κηδεμϐνα, ϋναν γεύτονα ό ϋναν φύλο, υπϐςχεςτε 
ςυνόθωσ να τα πληρώςετε μϋςα ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα. ασ δανεύζουν τα 
χρόματα επειδό εμπιςτεϑονται ϐτι θα τηρόςετε την υπϐςχεςό ςασ. Σο ύδιο ιςχϑει και ϐταν 
δανεύζεςτε απϐ μια τρϊπεζα. 
• Η ανϊληψη προςωπικόσ ευθϑνησ εύναι απολϑτωσ απαραύτητη ϐταν πρϐκειται για πύςτωςη. 
Λαμβϊνοντασ προςωπικό ευθϑνη ςημαύνει να τηρεύτε την υπϐςχεςό ςασ να επιςτρϋψετε τα 
χρόματα που οφεύλετε. 
• Όλοι δεν μποροϑν να δανειςτοϑν χρόματα απϐ μια τρϊπεζα. Η πύςτωςη εύναι ϋνα προνϐμιο 
και χορηγεύται μϐνο ςε ϐςουσ ϋχουν αποδεύξει την ικανϐτητϊ τουσ να διαχειρύζονται τα 
χρόματϊ τουσ με την πϊροδο του χρϐνου. Αυτϐ ονομϊζεται πιςτωτικϐ ιςτορικϐ ςασ. 
• Μπορεύτε να δημιουργόςετε πύςτωςη ανούγοντασ λογαριαςμϐ εξοικονϐμηςησ ό ελϋγχου και 
προςεκτικϊ τη διαχεύριςη του. Η προςεκτικό διαχεύριςη ενϐσ λογαριαςμοϑ ελϋγχου ςημαύνει 
ϐτι δεν γρϊφετε επιταγϋσ για περιςςϐτερα χρόματα απϐ αυτϊ που ϋχετε. Πολλού ϋφηβοι ϋχουν 
όδη ξεκινόςει τη διαδικαςύα δημιουργύασ πιςτώςεων με το ϊνοιγμα λογαριαςμών ταμιευτηρύου 
και ϐψεωσ. χεδϐν δϑο ςτουσ τρεισ ϋφηβουσ τησ ςχολικόσ ηλικύασ ϋχουν λογαριαςμοϑσ 
ταμιευτηρύου και περύπου ϋνασ ςτουσ πϋντε ϋχει λογαριαςμϐ ϐψεωσ. 
• Η καλό πύςτωςη εύναι το κλειδύ για να φτϊςετε τα πρϊγματα που θϋλετε - αυτοκύνητο, ςχολό 
ό ςπύτι. Εύναι ςημαντικϐ να διατηρόςετε ϋνα καλϐ πιςτωτικϐ ιςτορικϐ.. 
14. Όταν γύνεται ςυζότηςη για τισ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να 
ςυμπεριλϊβει τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 
• την ηλικύα των 21 ετών, μπορεύ να ϋχετε μια πιςτωτικό κϊρτα ςτο δικϐ ςασ ϐνομα. Για να 
γύνει αυτϐ, θα πρϋπει να δεύξετε ςτον δανειςτό ϐτι μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε μια πιςτωτικό 
κϊρτα με υπευθυνϐτητα. Πρώτον, ο δανειςτόσ θα θϋλει να γνωρύζει το ειςϐδημϊ ςασ, ό πϐςα 
χρόματα κερδύζετε για την εργαςύα ςασ. Δεϑτερον, θα θϋλουν να δουν αν ϋχετε ιςτορικϐ 
πληρωμόσ των λογαριαςμών ςασ εγκαύρωσ. Αυτϋσ οι πληροφορύεσ βοηθοϑν τον δανειςτό να 
καθορύςει εϊν μπορεύ να ϋχει εμπιςτοςϑνη ςε ςασ για να εξοφλόςει τα χρϋη ςασ. 
• Οι περιςςϐτεροι δανειςτϋσ χρεώνουν ϋνα τϋλοσ για δανειςμϐ χρημϊτων. Αυτϐ το τϋλοσ 
ποικύλλει και αναφϋρεται ωσ "τϐκοσ." (Όταν καταθϋτετε χρόματα ςε λογαριαςμϐ ταμιευτηρύου, 
η τρϊπεζα ςασ πληρώνει τϐκο, αλλϊ ϐταν δανεύζετε χρόματα απϐ την τρϊπεζα, πληρώνετε 
τϐκουσ ςτην τρϊπεζα.) Σο ποςϐ των τϐκων η πύςτωςη εύναι ςυνόθωσ ςημαντικϊ υψηλϐτερη 
απϐ τουσ τϐκουσ που καταβϊλλει ϋνα χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα ςε λογαριαςμοϑσ 
ταμιευτηρύου. Αυτϐσ εύναι ϋνασ τρϐποσ με τον οπούο οι τρϊπεζεσ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ 
ιδρϑματα κερδύζουν χρόματα. 
• Σο επιτϐκιο των δανεύων εκφρϊζεται ωσ ςυνολικϐ ετόςιο πραγματικϐ επιτϐκιο ό ΕΠΕ. Σο 
ΕΠΕ εύναι το ετόςιο κϐςτοσ ενϐσ δανεύου που αναφϋρεται ωσ ποςοςτϐ του ποςοϑ του δανεύου. 
Αντικατοπτρύζει το επιτϐκιο και ϊλλα τϋλη που απαιτοϑνται για την πραγματοπούηςη του 
δανεύου. 
• Η χρόςη πιςτωτικόσ κϊρτασ εύναι ςαν να ϋχετε ϋνα βραχυπρϐθεςμο δϊνειο απϐ μια τρϊπεζα. 
Εϊν επιςτρϋψετε το πλόρεσ ποςϐ που ξοδεϑετε κϊθε μόνα, η τρϊπεζα δεν θα ςασ χρεώςει τϐκο 
και η πιςτωτικό ςασ κϊρτα εύναι απλώσ ϋνα βολικϐ εργαλεύο για χρόςη. Ψςτϐςο, εϊν δεν 
πληρώςετε ολϐκληρο το ποςϐ κϊθε μόνα, η τρϊπεζα θα ςασ χρεώςει τϐκουσ επύ του μη 
καταβληθϋντοσ μϋρουσ και αυτϐ μπορεύ να γύνει πολϑ δαπανηρϐ! 



• Οι τρϊπεζεσ και τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα θϋτουν ϐρια ςτισ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ των 
ιδιωτών. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι ϋνα ϊτομο δεν μπορεύ να χρεώςει περιςςϐτερο απϐ ϋνα ςταθερϐ 
ποςϐ ςτην πιςτωτικό του κϊρτα χωρύσ να πληρώςει τα χρόματα πύςω. Οι τρϊπεζεσ εύναι πιο 
πιθανϐ να προςφϋρουν υψηλϐτερα πιςτωτικϊ ϐρια ςε ϊτομα που αποδεικνϑουν ϐτι εύναι 
υπεϑθυνα για την αποπληρωμό των χρημϊτων που δανεύζουν. 
• Μπορεύτε να χρεώςετε μϋχρι το ϐριο τησ πιςτωτικόσ ςασ κϊρτασ ό να μην χρεώςετε τύποτα. 
Όποια και αν εύναι το ποςϐ που ξοδεϑετε, ϐταν το εξοφλόςετε, το πλόρεσ πιςτωτικϐ ςασ ϐριο 
εύναι διαθϋςιμο για να ξοδϋψετε ξανϊ - αλλϊ μϐνο εϊν το εξοφλόςετε. 
• Σα επιτϐκια των πιςτωτικών καρτών ποικύλλουν. Εύναι ςοφϐ να κϊνετε ϋρευνα για να βρεύτε 
την τρϊπεζα ό το χρηματοπιςτωτικϐ ύδρυμα που προςφϋρει το χαμηλϐτερο επιτϐκιο. 
• Οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ μποροϑν να χρεώνουν ετόςια χρϋωςη. Αν δεν κϊνετε την πληρωμό ςασ 
ϋγκαιρα, χρεώνεςτε ςυνόθωσ με ϋνα ποςϐ για την καθυςτϋρηςη. 
• Σα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα χρηςιμοποιοϑν διαφορετικοϑσ τϑπουσ για να καθορύςουν το 
ποςϐ των τϐκων που χρεώνουν ςε πιςτωτικϋσ κϊρτεσ. Οριςμϋνα ιδρϑματα υπολογύζουν κατϊ 
μϋςο ϐρο το ποςϐ του χρϋουσ ςτο λογαριαςμϐ ςασ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου δόλωςησ 
χρϋωςησ και πολλαπλαςιϊζονται αυτϐ με ϋνα μηνιαύο επιτϐκιο χρηματοδϐτηςησ. 
• Η πιςτωτικό ςασ κϊρτα μπορεύ επύςησ να επιτρϋψει μια χρονικό περύοδο για να πληρώςετε το 
υπϐλοιπο εξ ολοκλόρου πριν εφαρμοςτεύ το επιτϐκιο. Εύναι ςημαντικϐ να κατανοόςετε ϐλεσ τισ 
λεπτομϋρειεσ τησ πιςτωτικόσ ςασ κϊρτασ και τισ ςυνϋπειεσ τησ απώλειασ πληρωμών, την 
καθυςτϋρηςη ό την υπερχρϋωςη ςτην πιςτωτικό ςασ κϊρτα. 
• Σι εύναι "κακό πύςτωςη"; Εϊν ϋνα ϊτομο χϊςει μια πληρωμό ςτην πιςτωτικό του κϊρτα ό 
κϊνει καθυςτϋρηςη πληρωμόσ, αντανακλϊται αρνητικϊ ςτην πιςτοληπτικό του ικανϐτητα. 
Επύςησ, μπορεύ να χρεωθεύ ϋνα τϋλοσ καθυςτϋρηςησ και / ό υψηλϐτερο επιτϐκιο. 
15. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να προετοιμϊςουν κϊποια ϊςκηςη για το ςπύτι. Μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ 
να βρουν μια διαφόμιςη μιασ τρϊπεζασ (ϋντυπη ό ηλεκτρονικό) και να "μεταφρϊςουν" τισ 
πληροφορύεσ που βλϋπουν. Αυτϐ μπορεύ να ϋχει μορφό γραπτόσ παραγρϊφου ό προφορικϊ. Η 
εργαςύα θα ελεγχθεύ ςτην αρχό τησ επϐμενησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια 
θα καταςτόςει ςαφϋσ ϐτι δεν υπϊρχουν ςωςτϋσ και λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Εναλλακτικϊ, 
μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν το Ϊντυπο 6 ωσ Ωςκηςη για το πύτι 
και να το ελϋγξουν κατϊ την επϐμενη ςυνϊντηςη. 
16. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τη Λύςτα (βλ. 
ςχετικϐ Ϊντυπο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ ςτην περύπτωςη που κϊποιεσ εύναι 
απαντόθηκαν λανθαςμϋνα. 
17. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα πϊρει μερικϊ 
λεπτϊ για το κομμϊτι τησ “υνεργατικόσ Αξιολϐγηςησ”. Οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να 
εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ για την εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, τι βρόκαν ενδιαφϋρον ό 
δϑςκολο ςτην κατανϐηςη ό βαρετϐ, ώςτε οι επϐμενεσ Ενϐτητεσ για τη Διαχεύριςη Φρημϊτων να 
προςαρμοςτοϑν, εϊν φανεύ απαραύτητο. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να μϊθουν την ϋννοια και τη ςημαςύα τησ κατϊρτιςησ προϒπολογιςμοϑ.  
 Να κατανοόςουν το ρϐλο, τη λειτουργύα, και τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει μια τρϊπεζα.  
 Να μϊθουν πώσ να χρηςιμοποιοϑν ϋνα ΑΣΜ. 
 Να μϊθουν τισ διαφορϋσ μεταξϑ διαφορετικών ειδών λογαριαςμών.  
 Να κατανοόςουν τη διαδικαςύα του ανούγματοσ ενϐσ τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ και τησ 

ϋκδοςησ πιςτωτικόσ κϊρτασ. 
 Να αναγνωρύςουν και να βϊλουν ςε προτεραιϐτητα τα ϋξοδϊ τουσ.  
 Να κατανοόςουν την ϋννοια ενϐσ δανεύου.  
 Να αναγνωρύςουν πιθανοϑσ κινδϑνουσ ϐταν και εφϐςον αλληλεπιδρϊςουν με το 

τραπεζικϐ ςϑςτημα.   
 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 
Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 

με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

“Ποιοι εύναι κϊποιοι απϐ τουσ λϐγουσ που οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν τρϊπεζεσ;” Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια καταγρϊφει τισ απαντόςεισ των μαθητών ςτον πύνακα.  (Δραςτηριϐτητα flip 
chart) 
 
 

 “Σι εύναι αυτϐ που κινεύ την ροό των χρημϊτων μεταξϑ ανθρώπων, επιχειρόςεων και 
τραπεζών;” 
 
 

 “Εξοικονομεύσ χρόματα για κϊτι που θεσ ό χρειϊζεςαι; Περύγραψε πώσ καταφϋρνεισ να 
εξοικονομόςεισ χρόματα.”  
 

“Σι ςημαύνει η λϋξη PIN;”  
 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

Σύποσ Δραςτηριότητασ: Quiz 
Ϊντυπο 1: Αυτοαξιολϐγηςη ςτο Σραπεζικϐ ϑςτημα  

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Flip chart 
“Ποιοι εύναι κϊποιοι απϐ τουσ λϐγουσ που οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν τρϊπεζεσ;” Αυτό εύναι 
μια απϐ τισ Ερωτόςεισ Ϊναρξησ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να γρϊψει πιθανϋσ 
απαντόςεισ ςτον πύνακα ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν την ποικιλύα των υπηρεςιών που 
προςφϋρει μια τρϊπεζα. Ύςτερα, μπορεύ να αναφερθεύ μια απϐ αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ ϐταν ϋνα 
θϋμα ϋχει ςημειωθεύ ςτον πύνακα.  

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
Ϊντυπο 2: Τπηρεςύεσ Σραπεζών 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
Ϊντυπο 3: Αύτηςη για να Ωνοιγμα Λογαριαςμοϑ 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
Ϊντυπο 4: το ΑΣΜ 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια 
Ϊντυπο 5: Γρϊφοντασ μια επιταγό 
 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 

Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

Άςκηςη για το ςπύτι 
Ψσ ϊςκηςη για το ςπύτι ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ετοιμϊςουν το 
Ϊντυπο 6: Αρχεύο Οικονομιών. Εναλλακτικϊ, μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να βρουν μια 
διαφόμιςη μιασ τρϊπεζασ (ςε ϋντυπη μορφό ό ηλεκτρονικό ) και να “μεταφρϊςουν” τισ 
πληροφορύεσ που παρουςιϊζονται. Αυτϐ μπορεύ να γύνει ςε μορφό γραπτόσ παραγρϊφου ό 
προφορικϊ. Η ϊςκηςη για το ςπύτι θα ελεγχθεύ ςτην αρχό τησ επϐμενησ  εκπαιδευτικόσ 
ςυνϊντηςησ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα καταςτόςει ςαφϋσ ϐτι δεν υπϊρχουν ςωςτϋσ και λϊθοσ 
απαντόςεισ. 

 

  



Αναθεώρηςη/Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.  

Λύςτα 
Ψσ μϋροσ τησ αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ 
τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τη λύςτα που τουσ ϋδωςε. Αφοϑ απαντόςουν οι μαθητϋσ, θα 
λϊβει χώρα μια ςϑντομη ςυζότηςη, ϐπου θα ςχολιαςτοϑν ϐλεσ οι απαντόςεισ.  

Ομαδικό υζότηςη 
 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ. 

 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει τη γνώμη των μαθητών για την εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. Θα 
τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα για τα βαςικϊ ςημεύα τησ ςυνϊντηςησ: τι νϋο 
ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι χρειϊζεται να μϊθουν περιςςϐτερο, κτλ.  Αυτό η 
ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ με το θϋμα τησ Διαχεύριςησ Φρημϊτων.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

Οι εκπαιδευτϋσ δε θα πρϋπει να υποτιμόςουν τη ςημαςύα των ικανοτότων κατϊρτιςησ 
προϒπολογιςμοϑ για τα ϊτομα που αποχωροϑν απϐ δομϋσ φιλοξενύασ. Αυτϊ τα ϊτομα θα 
κϊνουν τη μετϊβαςη ςτην ανεξϊρτητη ζωό χωρύσ να ϋχουν τη ςτόριξη κϊποιασ οικογϋνειασ. 
Αυτϐ καθιςτϊ ςημαντικϐ ϐτι η εκπαύδευςη ςε διαχεύριςη χρημϊτων που θα λϊβουν, και κατϊ τη 
διϊρκεια διαμονόσ ςτισ δομϋσ και κατϊ την αποχώρηςη τουσ, να τουσ προςφϋρει το δύχτυ 
αςφϊλειασ που χρειϊζονται.  

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοσ/η. Σο επύπεδο των μαθητών μπορεύ να διαφϋρει, οπϐτε 
να εύςτε προετοιμαςμϋνοσ/η  για μαθητϋσ που μπορεύ να ϋχουν μια καθαρό εικϐνα για τα 
θϋματα που θα παρουςιαςτοϑν ςτην Ενϐτητα  αλλϊ και για μαθητϋσ που μπορεύ να μην ϋχουν 
καθαρό εικϐνα για τα θϋματα τησ Ενϐτητασ. Επιπροςθϋτωσ, προςπαθόςτε να ςυνδϋςετε την 
όδη υπϊρχουςα γνώςη και δεξιϐτητεσ με νϋεσ που παρουςιϊζονται ςτην Ενϐτητα.    

Οι τρϊπεζεσ ςυνόθωσ ςυνοδεϑονται απϐ αρνητικϊ ςτερεϐτυπα. Προςπαθόςτε να 
αποφϑγετε ποιοτικϊ ςχϐλια για το τραπεζικϐ ςϑςτημα. Προςπαθόςτε να ξεκαθαρύςετε αυτϊ τα 
ςτερεϐτυπα, αποφεϑγοντασ υπεραπλουςτεϑςεισ και γενικεϑςεισ.  

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
ϋννοιεσ που ςχετύζονται με τισ τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ και τισ ςυναφεύσ υπηρεςύεσ. Προβεύτε ςε 
περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ, μϐνο αν το ζητόςουν οι μαθητϋσ. 

 

  



     Ενότητα 3.2, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτο Σραπεζικό ύςτημα. 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 
κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με το τραπεζικϐ ςϑςτημα (ϐπωσ λογαριαςμού, πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, 
ΑΣΜ). Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το 
δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε 
την με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ 

Σο 
γνωρύζω 
αυτϐ. Εύμαι 
καλϐσ/ό ςε 
αυτϐ.  

Δεν το 
γνωρύζω 
αυτϐ.  

Δεν εύμαι 
ςύγουροσ/η. 
Πρϋπει να 
μϊθω 
περιςςϐτερα 
γα αυτϐ.  

Εξοικονομώ χρόματα.    

Μπορώ να ανούξω ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ.     

Ξϋρω τη διαφορϊ μεταξϑ ενϐσ λογαριαςμοϑ 
ταμιευτηρύου και ενϐσ λογαριαςμοϑ ϐψεωσ. 

   

Ξϋρω τι ςημαύνει ο τϐκοσ.     

Μπορώ να ονομϊςω τουλϊχιςτον πϋντε διαφορετικϊ 
νομύςματα. 

   

Ξϋω τουλϊχιςτον τρεισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει 
κϊθε τρϊπεζα.  

   

Μπορώ να εκδώςω μια πιςτωτικό/χρεωςτικό κϊρτα.    

Ξϋρω πώσ να χρηςιμοποιόςω ϋνα ΑΣΜ.     

Ξϋρω τι εύναι ο αριθμϐσ PIN.    

Ξϋρω πώσ να πληρώςω για κϊτι χρηςιμοποιώντασ 
μια πιςτωτικό/χρεωςτικό κϊρτα.  

   

Ξϋρω τι εύναι η “κακό πύςτωςη”.    
 

  



 Ενότητα 3.2, Έντυπο 2: Τπηρεςύεσ Σραπεζών  

Να καταγρϊψετε αν οι ακϐλουθεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με τισ τρϊπεζεσ εύναι ςωςτϋσ ό λϊθοσ: 

 την τρϊπεζα μπορώ: ωςτϐ Λϊθοσ 
1 Να πληρώςω το λογαριαςμϐ τηλεφώνου:   
2 Nα μεταφϋρω χρόματα ςε ενϐσ αλλουνοϑ ανθρώπου το λογαριαςμϐ.    
3 Να αγορϊςω γραμματϐςημα.    
4 Να δανειςτώ χρόματα δωρεϊν.     
5 Να ανταλλϊξω ευρώ ςε δολϊρια.    
6 Να πληρώςω το ενούκιϐ μου.    
7 Να λϊβω ςυμβουλϋσ για φορολογικϊ ζητόματα.    
8 Να κϊνω ανϊληψη χρημϊτων 24 ώρεσ την ημϋρα ϐλη την εβδομϊδα 

χρηςιμοποιώντασ το ΑΣΜ.  
  

9 Να λϊβω πιςτωτικό/χρεωςτικό κϊρτα   
10 Να πληρώςω για πρϊγματα που ϋχω αγορϊςει.   
 

Λϊθοσ 3, 4, 10 

 



 Ενότητα 3.2, Έντυπο 3: Αύτηςη για το ϊνοιγμα τραπεζικού λογαριαςμού (ςτα 

αγγλικϊ) 

Fill in the following Application Form in order to open a bank account. Which of the information 

requested are you missing? 

 

 

  



 Ενότητα 3.2, Έντυπο 4: το ΑΣΜ 

Βϊλτε τισ ακϐλουθεσ εικϐνεσ απϐ το ΑΣΜ ςτη ςωςτό ςειρϊ: 

 

A.               Δ.  

 

B.                 E.  

 

  Γ.                  Σ.  

 

ωςτό ςειρϊ: B, A, E, Σ, Δ, Γ 

  



 Ενότητα 3.2, Έντυπο 5: Γρϊφοντασ μια επιταγό  

Δουλϋψτε ςε ζευγϊρια για να ςυμπληρώςετε τισ πληροφορύεσ που χρειϊζεται αυτό η επιταγό.   

 

  



 Ενότητα 3.2, Έντυπο 6: Άςκηςη για το ςπύτι  

Φρηςιμοποιόςτε τισ παρακϊτω πληροφορύεσ για να ςυμπληρώςετε ϋνα κενϐ μητρώο 

λογαριαςμοϑ ταμιευτηρύου. Θυμηθεύτε, ϐταν κϊνετε μια απϐςυρςη ό παύρνετε χρόματα απϐ τον 

αποταμιευτικϐ λογαριαςμϐ ςασ, αφαιρεύτε. Όταν κϊνετε μια κατϊθεςη, προςθϋτετε. 

 τισ 2/10, αποςϑρατε 25 ευρώ ςε μετρητϊ  

 τισ 15/10, καταθϋςατε 15,50 ευρώ που κερδύςατε απϐ φϑλαξη ανηλύκου  

 Η τρϊπεζα ςασ πλόρωςε το μηνιαύο τϐκο των  2,32 ευρώ για τον περαςμϋνο Οκτώβρη  

 Πόγεσ ςτο ΑΣΜ ςτισ 3/11 και κατϋθεςεσ 10 ευρώ  

 τισ 4/11 χρειαζϐςουν χρόματα  και ‘ϋκανεσ ανϊληψη 20 ευρώ. 

 

Μητρώο λογαριαςμοϑ ταμιευτηρύου 

Ημερομηνύα Περιγραφό Ανϊληψη Κατϊθεςη Τπϐλοιπο 

1/10      € 112 14 

        

        

        

        

        

        

 

 

Μητρώο λογαριαςμοϑ ταμιευτηρύου 
Ημερομηνύα Περιγραφό Ανϊληψη Κατϊθεςη Τπϐλοιπο 
1/10      € 112 14 
2/10 Μετρητϊ 25 00   -25 00 
15/10 Φρόματα απϐ 

φϑλαξη 
ανηλύκου 

  15 50 +15 50 

31/10 Σϐκοσ   2 32 +2 32 
3/11 Κατϊθεςη ΑΣΜ   10 00 +10 00 
4/11 Ανϊληψη απϐ 

ΑΣΜ 
20 00   -20 00 

      € 95 56 
 

  



Λύςτα  

Σοποθετόςτε ϋνα tick (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απϐ τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

 Δόλωςη ωςτϐ Λϊθοσ 
1 Οι τρϊπεζεσ χρεώνουν τϐκουσ επύ των χρημϊτων που δανεύζουν   
2 Με λογαριαςμοϑσ ταμιευτηρύου χρηςιμοποιεύτε επιταγϋσ αντύ 

μετρητών 
  

3 Κατϊ το ϊνοιγμα ενϐσ τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ δεν εύναι 
απαραύτητο να καταθϋςετε χρόματα 

  

4 PIN ςημαύνει Personal Investment Number   
5 Ο καθϋνασ μπορεύ να δανειςτεύ χρόματα απϐ μια τρϊπεζα   
6 Οι τρϊπεζεσ θϋτουν ϐρια ςτισ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ των ανθρώπων   
7 Οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ μποροϑν να χρεώνουν ετόςια τϋλη   
 

Λϊθοσ: 2, 3, 4, 5 

  



Δνόηηηα 3.3: Γιασείπιζη Πποζυπικού 

Πποϋπολογιζμού  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ  

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.   

Η Ενϐτητα με τύτλο "Διαχεύριςη Προςωπικοϑ Προϒπολογιςμοϑ: Καθοριςμϐσ Οικονομικών 
τϐχων, Εξοικονϐμηςη για το Μϋλλον, Δεξιϐτητεσ Αγορών, Αϑξηςη του Ειςοδόματϐσ ςασ, Καλϋσ 
υνόθειεσ Δαπϊνησ, χϋδιο Αποταμύευςησ" ςτοχεϑει ςτην κατανϐηςη των βαςικών εννοιών 
ςχετικϊ με το χρόμα και το ειςϐδημα, των οικονομικών δεξιοτότων και τον προϒπολογιςμϐ. 
Αυτϋσ οι ϋννοιεσ θα ςχετύζονται με τη λόψη αποφϊςεων και τον καθοριςμϐ ςτϐχων. Η Ενϐτητα 
ςυνδϋεται ςτενϊ με την Ενϐτητα 3.1 ϐπου ειςόχθη η ϋννοια και ο ρϐλοσ τησ κατϊρτιςησ του 
προϒπολογιςμοϑ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ ανϊγκεσ και τισ επιθυμύεσ ενϐσ ατϐμου. την αρχό 
οι μαθητϋσ θα κατανοόςουν τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν τουσ 
προϒπολογιςμοϑσ και ςτη ςυνϋχεια θα μϊθουν τα βόματα για τη δημιουργύα ενϐσ προςωπικοϑ 
προϒπολογιςμοϑ που να δεύχνει το ειςϐδημα, τα ϋξοδα και τισ αποταμιεϑςεισ και να 
χρηςιμοποιεύ τον προϒπολογιςμϐ για να λαμβϊνει ςωςτϋσ οικονομικϋσ αποφϊςεισ. Οι μαθητϋσ 
θα αςκόςουν τον ςωςτϐ υπολογιςμϐ του προςωπικοϑ τουσ προϒπολογιςμοϑ για μια 
ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο και θα μϊθουν τα διαφορετικϊ εύδη δαπανών και τουσ 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ εξοικονϐμηςησ χρημϊτων. Σϋλοσ, θα δοθεύ ϋμφαςη ςτισ δεξιϐτητεσ 
αγορών ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να χρηςιμοποιοϑν τισ δεξιϐτητεσ και τισ μεθϐδουσ λόψησ 
αποφϊςεων πριν αγορϊςουν ϋνα προώϐν ό μια υπηρεςύα. 

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η διαχεύριςη των χρημϊτων και του προώπολογιςμού εύναι ϋνα από 
τα βαςικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζουν οι νϋοι που αποχωρούν από δομϋσ φιλοξενύασ όταν ζουν 
μόνοι τουσ. Πολλού δυςκολεύονται να διαχειριςτούν τα οικονομικϊ τουσ και ςυχνϊ 
αντιμετωπύζουν χρϋη και καθυςτερόςεισ επιςτροφών των φόρων. Ωσ εκ τούτου, η κατϊρτιςη 
ςχετικϊ με τον προώπολογιςμό θεωρεύται ιδιαύτερα ςημαντικό για αυτόν την ομϊδα-ςτόχο. 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ειςαχθούν ςταδιακϊ ςτισ ϋννοιεσ του 
προώπολογιςμού, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην πρακτικό πτυχό και όχι ςτη θεωρητικό. Θα πρϋπει να 
ενημερώνονται για τισ διϊφορεσ πτυχϋσ ενόσ προςωπικού προώπολογιςμού. 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να ϋχει κατϊ νου ότι οι οικονομικϋσ 
δεξιότητεσ εύναι αλληλϋνδετεσ και αλληλεξαρτώμενεσ με μια ςειρϊ γενικών δεξιοτότων ζωόσ 
όπωσ η λόψη αποφϊςεων, η αυτογνωςύα και η κριτικό ςκϋψη. Η ανϊπτυξη αυτών των δεξιοτότων 
θα ϋχει ϊμεςο θετικό αντύκτυπο και ςτην ανϊπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτότων.  

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Παρϊ το γεγονόσ ότι ςόμερα οι νϋοι που πρόκειται να φύγουν από 
τισ δομϋσ φιλοξενύασ ό ϋχουν μόλισ ϋφυγαν από τισ δομϋσ φιλοξενύασ, ςυνόθωσ δεν ϋχουν αρκετϊ 
χρόματα για να ξοδϋψουν και ελϊχιςτα κϋρδη, το περιεχόμενο τησ Ενότητασ δεν πρϋπει να 
θεωρεύται «ϊςχετο» με την τρϋχουςα κατϊςταςη. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να καταςτόςει 
ςαφϋσ ότι ο προώπολογιςμόσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε ςχεδόν οποιοδόποτε χρηματικό ποςό και 
ότι οι δεξιότητεσ που απαιτούνται όταν αςχολούνται με τα χρόματα εύναι από τισ ςημαντικότερεσ 
δεξιότητεσ ζωόσ που χρειϊζεται κϊποιοσ να αποκτόςει, ιδιαύτερα όταν ζει μια ανεξϊρτητη ζωό. 
  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη: 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει με ςυνοπτικό παρουςύαςη των υλικών που 
παρουςιϊςτηκαν και ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (3.2) και θα 
ςυνδϋςει τουσ μαθητϋσ με τισ ϋννοιεσ που παρουςιϊςτηκαν και ςυζητόθηκαν κατϊ τη Μονϊδα 
3.1 (Κατϊρτιςη Προϒπολογιςμοϑ και χεδιαςμϐσ του Προϒπολογιςμοϑ). Θα ζητόςει την 
ϊςκηςη για το ςπύτι που ϋπρεπε οι μαθητϋσ να προετοιμϊςουν (βλ. το Ϊντυπο  6: Μητρώο 
αποταμύευςησ ό παρουςιϊςεισ και ςχολιαςμϐσ διαφημύςεων τραπεζών). Θα επιτρϋψει για 
πϋντε λεπτϊ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να παρουςιϊςουν την εργαςύα τουσ, παρϋχοντασ τισ ςωςτϋσ 
απαντόςεισ (ϐςον αφορϊ το Ϊντυπο). Αυτό η ϊςκηςη θα αποτελϋςει τη βϊςη για την μετϊβαςη 
ςτην παροϑςα Ενϐτητα. 
2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ρωτόςει τισ Ερωτόςεισ Ϊναρξησ ώςτε να κινόςει το ενδιαφϋρον 
των μαθητών για ςυζητόςεισ που ςχετύζονται με οικονομικοϑσ ςτϐχουσ, το ρϐλο του 
προϒπολογιςμοϑ για την κατϊκτηςό τουσ και ο τρϐποσ (ό πρϐτυπο) που οι μαθητϋσ 
εξοικονομοϑν ςυνόθωσ ό ξοδεϑουν τα χρόματϊ τουσ. 
3. Μετϊ απϐ ςϑντομη ςυζότηςη των ερωτόςεων, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει 
παρϋχοντασ ςτουσ μαθητϋσ μια δραςτηριϐτητα αυτοαξιολϐγηςησ. Θα επιτρϋψει για δϑο-τρύα 
λεπτϊ για τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τη δραςτηριϐτητα και να ςυζητόςουν πιθανϊ 
ιςχυρϊ ςημεύα ό ανεπϊρκειεσ ςτισ δεξιϐτητεσ και οι μαθητϋσ γνώςησ δεύχνουν.  
4. Η ςυζότηςη θα ξεκινόςει με οριςμϋνα ειςαγωγικϊ ςημεύα ςχετικϊ με τον προϒπολογιςμϐ. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να βεβαιωθεύ ϐτι περιλαμβϊνονται τα ακϐλουθα ςημεύα 
ςχετικϊ με τον προςωπικϐ προϒπολογιςμϐ: 

 Βοηθϊ να προςδιορύςετε τον τρϐπο με τον οπούο ξοδεϑετε τα χρόματϊ ςασ και πϐςο 
ξοδεϑετε ςε μια δεδομϋνη χρονικό περύοδο 

 Βοηθϊ να ςχεδιϊςετε τισ οικονομύεσ που θα χρειαςτεύτε για απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ ό 
αλλαγϋσ ςτο ειςϐδημα 

 Βοηθϊ ςτο να λαμβϊνετε αποφϊςεισ ςχετικϊ με τα χρόματϊ ςασ και ςόμερα και καθώσ 
η κατϊςταςό ςασ αλλϊζει με την πϊροδο του χρϐνου. 

 Τπϐκειται ςε αλλαγϋσ, ανϊλογα με τισ μεταβολϋσ ςτισ δαπϊνεσ ό, για παρϊδειγμα, 
ϋκτακτα ϋξοδα 

 Οι απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την επύτευξη προςωπικόσ ιςορροπύασ εύναι το 
ειςόδημα (τα χρόματα που ειςϋρχονται κατϊ τη διϊρκεια μιασ δεδομϋνησ χρονικόσ 
περιϐδου), οι δαπϊνεσ (τα χρόματα που εξϋρχονται ςε μια δεδομϋνη χρονικό περύοδο) 
και οι απαραύτητεσ αλλαγϋσ ςτισ ςυνόθειεσ των δαπανών, ϋτςι ώςτε ϋχετε την 
καλϑτερη αξύα για τα χρόματϊ ςασ. 

5. Σα εύδη των δαπανών μποροϑν να προςδιοριςτοϑν ςε ςυζότηςη ςτην ολομϋλεια ςε αυτϐ το 
ςημεύο. Σα βαςικϊ εύδη δαπανών ϋχουν ωσ εξόσ: 

 ταθερϊ ϋξοδα: οι δαπϊνεσ αυτϋσ πραγματοποιοϑνται τακτικϊ και δεν μεταβϊλλονται 
απϐ μόνα ςε μόνα (π.χ. ενοικύαςη, πληρωμϋσ αυτοκινότων) 

 Ευϋλικτα ϋξοδα: οι δαπϊνεσ αυτϋσ πραγματοποιοϑνται ςε τακτικό βϊςη (ωσ πϊγια 
ϋξοδα). η διαφορϊ εύναι ϐτι με τα ευϋλικτα ϋξοδα οι ϊνθρωποι ϋχουν κϊποιο ϋλεγχο 
ςχετικϊ με το ποςϐ που δαπανοϑν (π.χ. ροϑχα και τρϐφιμα) 

 Κατϊ βοϑληςη ϋξοδα: αυτϊ εύναι τα χρόματα που επιλϋγουν να δαπανόςουν, ϐπωσ 
χρόματα για τον κινηματογρϊφο ό για παραγγελύα πύτςασ. Περιλαμβϊνει επύςησ τα 
χρόματα που εξοικονομόθηκαν. 

6. Ϊντυπο Μελϋτη Περύπτωςησ: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο και 
περνϊ απϐ το φϑλλο εργαςύασ του Ωλεξ με τουσ μαθητϋσ, ώςτε ϐλοι να κατανοοϑν τισ 
πληροφορύεσ που περιϋχονται εκεύ. Σϐτε τουσ ζητϊ να απαντόςουν ςτισ τρεισ ερωτόςεισ 
ςχετικϊ με την μελϋτη περύπτωςησ του Ωλεξ. Σο ςημαντικϐ ςημεύο αυτόσ τησ δραςτηριϐτητασ 



εύναι για τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν τον τρϐπο ςκϋψησ κατϊ τον υπολογιςμϐ του 
προϒπολογιςμοϑ αντύ να εξαςκόςουν τισ δεξιϐτητϋσ τουσ ςε αριθμητικϋσ ικανϐτητεσ (μποροϑν 
να επιτραποϑν υπολογιςτϋσ). 
7. ε αυτϐ το ςημεύο, οι μαθητϋσ θα κληθοϑν να ςκεφτοϑν τον προϒπολογιςμϐ τουσ και τισ 
οικονομικϋσ αποφϊςεισ που παύρνουν ςυνόθωσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει 
αυτό τη ςυζότηςη ρωτώντασ τουσ μαθητϋσ το τι κϊνει ϋναν καλϐ προςωπικϐ προϒπολογιςμϐ. 
Οριςμϋνεσ απϐ τισ απαντόςεισ που πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν εύναι: 
• Καλϑπτει τα βαςικϊ ϋξοδα που προκϑπτουν ςε τακτικό βϊςη 
• Διαθϋτει χρόματα για απροςδϐκητα ϋξοδα 
• Περιλαμβϊνει τακτικϋσ εξοικονομόςεισ για μελλοντικϋσ δαπϊνεσ. 
8. Ψσ ςυνϋχεια αυτόσ τησ ςυζότηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ 
να ςκεφτοϑν κϊποιεσ ςυμβουλϋσ που θα ϋδιναν ςε κϊποιον για να δημιουργόςει και να 
ακολουθόςει ϋναν προςωπικϐ προϒπολογιςμϐ. Μερικϋσ απϐ αυτϋσ τισ ςυμβουλϋσ θα 
μποροϑςαν να εύναι: 
• Να ϋχετε υπϐψη ςασ τον προϒπολογιςμϐ ϐταν πηγαύνετε για ψώνια 
• Να εύςτε προετοιμαςμϋνοι να κϊνετε μεγϊλεσ αγορϋσ εξοικονομώντασ χρόματα με την πϊροδο 
του χρϐνου 
• υγκρύνετε τιμϋσ για παρϐμοια εύδη ςε διϊφορα καταςτόματα 
• Καταγρϊψτε κϊθε δαπϊνη λεπτομερώσ 
• Ελϋγχετε τακτικϊ το ποςϐ που διαθϋτετε κλπ 
9. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να κϊνουν το Ϊντυπο 3 με τύτλο 
“Δημιοϑργηςε το δικϐ ςου φϑλλο εργαςύασ προϒπολογιςμοϑ”. Θα τουσ δώςει τισ ακϐλουθεσ: 
• Κατ 'αρχϊσ, αποφαςύςτε ςε ποιο χρονικϐ διϊςτημα εύςτε προϒπολογιςμϐσ για.  

•τη ςυνϋχεια, υπολογύςτε το ειςϐδημϊ ςασ (απϐ θϋςεισ εργαςύασ, επύδομα, δώρα κλπ.) Για 
εκεύνη την χρονικό περύοδο. Γρϊψτε αυτϊ τα ςτοιχεύα ςτη ςτόλη "Περιγραφό" (A) και τα ποςϊ 
ςτη ςτόλη "Ϊςοδα" (B).  
•Αφοϑ ειςϊγετε οποιοδόποτε ειςϐδημα, προςθϋςτε αυτϐ το ποςϐ ςτα ςυνολικϊ χρόματα που 

ϋχετε ςτη διϊθεςό ςασ (Δ). Αυτϐ εύναι το ποςϐ χρημϊτων που διαθϋτετε τώρα.  
• Προςδιορύςτε κϊθε δαπϊνη ςασ κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ χρονικόσ περιϐδου. 

 • Για κϊθε δαπϊνη, αναρωτηθεύτε αν εύναι ςταθερό, ευϋλικτη ό κατϊ βοϑληςη. 

•Αφοϑ ειςαγϊγετε κϊθε δαπϊνη (Α και Γ), αφαιρϋςτε το ποςϐ απϐ το ςϑνολο των χρημϊτων 
που ϋχετε ςτη διϊθεςό ςασ. Αυτϊ εύναι τα χρόματα που διαθϋτετε τώρα (Δ).  
• Αποφαςύςτε πϐςα χρόματα θα εξοικονομόςετε κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ χρονικόσ 
περιϐδου. Βϊλτε αυτϐ ωσ ϋξοδο (Γ).  
• Εξετϊςτε τι θα κϊνετε με τα επιπλϋον χρόματα που ϋχετε ςτη διϊθεςό ςασ αφοϑ ϋχετε 

εντοπύςει ϐλα τα ςτοιχεύα που θα αγορϊςετε. 
 • Αποφαςύςτε τι θα χρειαςτεύ να κϊνετε εϊν δεν διαθϋτετε αρκετϊ χρόματα για ϐλα τα 

αντικεύμενα που θϋλετε ό πρϋπει να αγορϊςετε. 
 το τϋλοσ τησ δραςτηριϐτητασ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να δεύξουν τα 
φϑλλα εργαςύασ τουσ ςτην υπϐλοιπη τϊξη και να ςχολιϊςουν τισ αποφϊςεισ, τουσ 
προϒπολογιςμοϑσ και τουσ υπολογιςμοϑσ τουσ. Μπορεύ να ζητόςει οι μαθητϋσ να ςχολιϊςουν, 
ώςτε ϐλοι να αςκοϑν πρακτικϋσ ςτην κριτικό ςκϋψη και τη λόψη αποφϊςεων. 
10. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ροα θα ςυνδϋςει ϋπειτα τισ πληροφορύεσ και την ϊςκηςη του 
προϒπολογιςμοϑ με τισ ϋννοιεσ των δεξιοτότων αγορών και των καλών ςυνηθειών ςτισ 
δαπϊνεσ. Μπορεύ να υπενθυμύςει ςτουσ μαθητϋσ προηγοϑμενεσ ςυζητόςεισ ςχετικϊ με την 
«αξύα για τα χρόματα», ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να αρχύςουν να ξαναςκεφτοϑν το γεγονϐσ ϐτι τα 
χρόματα ϋχουν αξύα και οι ϊνθρωποι λαμβϊνουν αποφϊςεισ και επιλογϋσ για το πώσ, πϐτε και 
ποϑ θα ξοδϋψουν τα χρόματϊ τουσ για να λϊβουν περιςςϐτερο ςε αντϊλλαγμα. Οριςμϋνεσ 
ερωτόςεισ που πρϋπει να ζητηθοϑν για να προχωρόςετε ςε αυτϐ το μϋροσ τησ εκπαιδευτικόσ 
ςυνϊντηςησ εύναι: "Ϊχετε αγορϊςει κϊτι και αργϐτερα όθελα να μην εύχατε;" και "Μπορεύτε να 
περιγρϊψετε πώσ αποφαςύςατε να αγορϊςετε κϊτι ςημαντικϐ για εςϊσ;" . Σα βαςικϊ ςημεύα 
που πρϋπει να αναφερθοϑν εύναι:  

 Η αξύα ενϐσ αντικειμϋνου για ϋνα ϊτομο καθορύζεται απϐ το ποςϐ που το ϊτομο εύναι 
πρϐθυμο να πληρώςει. 

 Σα ϊτομα μποροϑν να εξοικονομόςουν χρόματα ςυγκρύνοντασ τι προςφϋρεται απϐ 



διαφορετικοϑσ πωλητϋσ και ψώνια για την καλϑτερη τιμό  
11. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να εργϊζονται ςε ζευγϊρια ςτο Ϊντυπο 
4. Σο Ϊντυπο ϋχει ωσ ςτϐχο να κϊνει τουσ μαθητϋσ να ςκϋφτονται και να υπολογύζουν τισ τιμϋσ 
πριν αγορϊςουν κϊτι απαραύτητο. Θα εργϊζονται ςε ζευγϊρια και ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
ζητόςει απϐ κϊθε ζευγϊρι να δώςει την απϊντηςό του, εξηγώντασ ςτην τϊξη τον τρϐπο ςκϋψησ 
τουσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να υπενθυμύςει ςτουσ μαθητϋσ τη διαφορϊ μεταξϑ 
επιθυμιών και αναγκών που αναλϑθηκαν ςε προηγοϑμενεσ ςυνεδρύεσ. 
12. Αυτό εύναι η ώρα για τον/την εκπαιδευτό/ρια να ειςαγϊγει την ϋννοια του "κϐςτουσ 
ευκαιρύασ". Θα πρϋπει να εξηγόςει ςτουσ μαθητϋσ ϐτι η διϊκριςη μεταξϑ επιθυμιών και 
αναγκών ςημαύνει επύςησ την αξιολϐγηςη ϐλων των επιλογών πριν απϐ την πραγματοπούηςη 
μιασ αγορϊσ. Η μικρό ομαδικό ςυζότηςη "Κονςϐλα ό Κϊμερα;" μπορεύ να λϊβει χώρα (βλ. 
Ϊντυπο 5). Η ςημαντικό πτυχό τησ ςυζότηςησ εύναι να μοιραςτεύ το ςκεπτικϐ ςτη λόψη 
αποφϊςεων. Οριςμϋνα θϋματα που πρϋπει να αναφερθοϑν ςχετικϊ με την αγορϊ ενϐσ 
αντικειμϋνου εύναι: η τιμό, τα χαρακτηριςτικϊ, τα οφϋλη, οι εγγυόςεισ και οι εγγυόςεισ, οι 
πολιτικϋσ των καταςτημϊτων. 
13. Σα προηγοϑμενα βόματα αφοροϑςαν κυρύωσ την αγορϊ, την κατανϊλωςη και το ψώνιςμα. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να επιςημϊνει ϐτι η βαςικό δεξιϐτητα κατϊ την αγορϊ εύναι να 
ςυγκρύνει τισ τιμϋσ και να πϊρει μια λογικό απϐφαςη. Η εξοικονϐμηςη βρύςκεται ςτην ϊλλη 
πλευρϊ των δαπανών. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια επιςημαύνει ϐτι αυτϋσ οι δϑο ϋννοιεσ 
αλληλοεπηρεϊζονται και οι ϊνθρωποι πρϋπει να ςυνειδητοποιόςουν αυτϐ το γεγονϐσ. Αυτϐ 
εύναι το βόμα για να προχωρόςετε ςτο επϐμενο κομμϊτι τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, 
αφιερωμϋνη ςτην εξοικονϐμηςη για το μϋλλον και να κϊνετε ϋνα ςχϋδιο αποταμύευςησ. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να κινόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών ζητώντασ τουσ τι νομύζουν ϐτι 
ςημαύνει η φρϊςη "βϊζω ςτην ϊκρη". Θα πρϋπει να καλϋςει μερικοϑσ εθελοντϋσ να μοιραςτοϑν 
τισ ςκϋψεισ τουσ και να εξηγόςουν ϐτι η ϋκφραςη αναφϋρεται ςτη δημιουργύα ταμεύου 
ϋκτακτησ ανϊγκησ για την πληρωμό απροςδϐκητων εξϐδων, ϐπωσ η αςθϋνεια ό η επιςκευό 
αυτοκινότων. Θα πρϋπει να ρωτόςει τουσ μαθητϋσ γιατύ ϋνα ταμεύο ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι 
ςημαντικϐ. Σι κερδύζουμε με την προετοιμαςύα για την απροςδϐκητη; Σι θα κϊναμε εϊν δεν 
εύχαμε ϋνα ταμεύο ϋκτακτησ ανϊγκησ και κϊτι ςυνϋβη πραγματικϊ; Θα πρϋπει να βοηθόςει τουσ 
μαθητϋσ να κατανοόςουν ϐτι η προετοιμαςύα για ϋκτακτεσ ανϊγκεσ μπορεύ να αυξόςει την 
αύςθηςη τησ αςφϊλειασ. τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ερωτηθοϑν ποιεσ ϊλλεσ 
μακροπρϐθεςμεσ δαπϊνεσ ενδϋχεται να υποςτοϑν ςτο μϋλλον. κοπεϑουν να πϊνε ςτο κολϋγιο; 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να εξηγόςει ϐτι, ϐπωσ ϋχουμε αφαιρϋςει τα χρόματα για 
ϋκτακτεσ ανϊγκεσ, θα πρϋπει επύςησ να διαθϋςουμε χρόματα για μακροπρϐθεςμεσ ανϊγκεσ, 
ϐπωσ κολϋγιο, αγορϊζοντασ ςπύτι και ςυνταξιοδϐτηςη. Θα πρϋπει να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να 
κατανοόςουν ϐτι ϐςο πιο μικρϐσ αρχύζουν να ςώζουν, τϐςο περιςςϐτερα χρόματα θα αυξηθοϑν. 
14. υζητώντασ για το ςχϋδιο αποταμύευςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει ςτο "Ποϑ να 
κρατόςω τα χρόματα". Θα πρϋπει να εξηγόςει ςτουσ μαθητϋσ ϐτι το μϋροσ τησ δημιουργύασ ενϐσ 
ςωςτοϑ ςχεδύου εξοικονϐμηςησ, εύτε πρϐκειται για ϋνα ταμεύο ϋκτακτησ ανϊγκησ εύτε για 
μακροπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ, αξιολογεύ ποϑ τα χρόματϊ μασ διατηροϑνται καλϑτερα για τη 
μεγιςτοπούηςη των αποταμιεϑςεων. Θα πρϋπει να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ τι κϊνουν με τα 
χρόματα που λαμβϊνουν απϐ δουλειϋσ, επύδομα ό δώρα. Σα ξοδεϑουν; Σα αποταμιεϑουν; Σα 
κρατοϑν ςτο ςπύτι; Σα καταθϋτουν ςε τραπεζικϐ λογαριαςμϐ; Σι επιλογϋσ κϊνουν με τα 
χρόματϊ τουσ και γιατύ; Ζητόςτε απϐ τουσ μαθητϋσ να μοιραςτοϑν τισ εμπειρύεσ τουσ. Εξηγόςτε 
ϐτι δεν εύναι ϐλεσ οι τρϊπεζεσ ό οι λογαριαςμού τρϊπεζασ το ύδιο και ϐτι ϋχουμε πολλϋσ επιλογϋσ 
ϐςον αφορϊ την εξοικονϐμηςη και την επϋνδυςη των χρημϊτων μασ, θϋματα που εξετϊςτηκαν 
κατϊ τισ προηγοϑμενεσ ςυνεδρύεσ. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να διανϋμει το Υϑλλο Εργαςύασ για το που να Υυλαχτοϑν τα 
Φρόματα (βλ. Ϊντυπο 6) (ςυγκεκριμενοπούηςη για Ελλϊδα). Η ςυζότηςη θα πρϋπει να 
ολοκληρωθεύ αναφϋροντασ διαφορετικϋσ ςτρατηγικϋσ εξοικονϐμηςησ ςϑμφωνα με το φϑλλο 
εργαςύασ. Θα πρϋπει επύςησ να αναφϋρει ϐτι οι ατομικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών θα επηρεϊςουν 
τισ ςτρατηγικϋσ αποταμύευςησ (π.χ. οι νϋοι παύρνουν ςυχνϊ περιςςϐτερουσ κινδϑνουσ 
εξοικονϐμηςησ απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ , η εξοικονϐμηςη για τα μαθόματα κολλεγύων και τα 
βιβλύα θα γινϐταν καλϑτερα ςε ϋναν λογαριαςμϐ που επιτρϋπει την πρϐςβαςη ςτα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα χωρύσ πρϐςτιμο, ενώ η αποταμύευςη για ςυνταξιοδϐτηςη θα μποροϑςε να γύνει ςε ϋνα 
λογαριαςμϐ ϐπου τα κεφϊλαια δεν όταν τϐςο εϑκολα προςβϊςιμα). 



15. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να προετοιμϊςουν κϊποια ϊςκηςη για την επϐμενη ςυνϊντηςη. Ψσ ϊςκηςη για το 
ςπύτι, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ϋχει τουσ μαθητϋσ να ψϊξουν ςτην εφημερύδα για να 
βρουν διαφημύςεισ ςουπερμϊρκετ. Ζητόςτε τουσ να δημιουργόςουν μια λύςτα με προώϐντα 
ςουπερμϊρκετ και να ςυγκρύνουν τισ τιμϋσ ςε δϑο ό περιςςϐτερα καταςτόματα. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ τισ ςχετικϋσ διαφημύςεισ ό οι μαθητϋσ 
μποροϑν να ζητηθοϑν να βρουν τη δικό τουσ. Εναλλακτικϊ, μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να φτιϊξουν ϋναν κατϊλογο τροφύμων, για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ποςϐ (π.χ. 10 €). (βλ. 
Ϊντυπο 7)   
16. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ϑςτερα θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον Πύνακα 
(βλ. χετικϐ Ϊντυπο) και μετϊ θα ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ  ςτην περύπτωςη που 
κϊποιεσ εύναι λϊθοσ 
17. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα αφιερώςει 
μερικϊ λεπτϊ για τη υνεργατικό Αξιολϐγηςη.  Οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να εκφρϊςουν τισ 
απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με την εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, ϐ, τι θεώρηςαν ενδιαφϋρον, δϑςκολο να 
κατανοόςουν ό βαρετϐ, ώςτε να τροποποιηθοϑν οι επϐμενεσ ενϐτητεσ Διαχεύριςησ Φρημϊτων, 
εϊν εύναι απαραύτητο. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ. 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 να γνωρύςουν το νϐημα και τη ςημαςύα του ςχεδιαςμοϑ του προϒπολογιςμοϑ 
 να εύναι ςε θϋςη να αξιολογόςουν τισ επιλογϋσ των δαπανών ϐταν πρϐκειται για 

προςωπικϋσ επιθυμύεσ ϋναντι των αναγκών 
 να γνωρύςουν πώσ να εκτιμοϑν/κρύνουν τη ςυμπεριφορϊ των προςωπικών τουσ 

δαπανών 
 να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι η αγορϊ οριςμϋνων αντικειμϋνων μπορεύ να ικανοποιόςει 

τϐςο τισ ανϊγκεσ ϐςο και τισ επιθυμύεσ 
 να αςκόςουν τισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για εξοικονϐμηςη και επϋνδυςη 
 να εξετϊςουν πώσ η αποταμύευςη εύναι μϋροσ τησ οικονομικόσ ευημερύασ 
 να κατανοόςουν ποια χαρακτηριςτικϊ πρϋπει να ϋχει ϋνασ προϒπολογιςμϐσ για να 

αποφϑγει το να μεύνουν πύςω ςτισ οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ  
 να γνωρύςουν τι πρϋπει να αναζητοϑν ϐταν αποφαςύζουν μεταξϑ προώϐντων για αγορϊ 
 να προςδιορύςουν και να δώςουν προτεραιϐτητα ςε οριςμϋνουσ απϐ τουσ προςωπικοϑσ 

και οικονομικοϑσ τουσ ςτϐχουσ και τα βόματα για την επύτευξό τουσ 
 να αποκτόςουν τισ βαςικϋσ δεξιϐτητεσ αγορών 
 να γνωρύςουν τουσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ για να κρατοϑν αςφαλό τα χρόματα τουσ 

 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊ "Σι θα κϊνατε εϊν εύχατε ϋνα εκατομμϑριο ευρώ;" 
 

 Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊ "Γιατύ κϊποιοσ εξοικονομεύ χρόματα;”  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Έντυπο 1: Αυτοαξιολϐγηςη ςτην κατϊρτιςη 
προϒπολογιςμοϑ  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 3)  

Σύποσ Δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ: Έντυπο 2: Ωλεξ  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 6) 

  Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Έντυπο 3: Δημιουργόςτε το Δικϐ ςασ Υϑλλο 
Εργαςύασ Προϒπολογιςμοϑ  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 9) 

Σύποσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια: Έντυπο 4: Υϑλλο εργαςύασ για 
αγορϋσ με αξύα  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 11) 

Σύποσ Δραςτηριότητασ: Μικρό ομαδικό ςυζότηςη: Κονςϐλα ό Κϊμερα;  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 12) 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ:  Παρουςύαςη: Επανελϋγξτε το Υϑλλο εργαςύασ  
(για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, βλ. βόμα 14) 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ:  Λύςτα: Πύνακασ Αξιολϐγηςησ 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 

Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 
Ψσ περαιτϋρω ϊςκηςη ςτην τϊξη (εϊν υπϊρχει διαθϋςιμοσ χρϐνοσ) ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ 
να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ψϊξουν τισ εφημερύδεσ για διαφημύςεισ ςουπερμϊρκετ. Πεύτε 
τουσ να φτιϊξουν μια λύςτα ςουπερμϊρκετ και να ςυγκρύνουν τιμϋσ απϐ δϑο ό παραπϊνω 
μαγαζιϊ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να παρϊςχει ςτουσ μαθητϋσ τισ διαφημύςεισ ό να τουσ 
ζητόςει να βρουν δικϋσ τουσ.  

Ωςκηςη για το πύτι 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν το Ϊντυπο 7 ωσ ϊςκηςη 
για το ςπύτι.  
 

  



Αναθεώρηςη/Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.  

Λύςτα 
Ψσ μϋροσ τησ αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ 
τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν τη λύςτα που θα τουσ δώςει. Αφοϑ απαντόςουν οι μαθητϋσ, μια 
ςϑντομη ςυζότηςη θα λϊβει χώρα και θα ςχολιαςτοϑν ϐλεσ οι δηλώςεισ.  
 

Ομαδικό υζότηςη 
 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ. 

 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει τη γνώμη των μαθητών ςχετικϊ με την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφρϊςουν ελεϑθερα τη γνώμη τουσ για τα βαςικϊ ςτοιχεύα 
τησ ςυνϊντηςησ: τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πρϋπει να μϊθουν περαιτϋρω, 
κτλ.  Αυτό η ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επϐμενεσ ενϐτητεσ που ϋχουν ωσ θϋμα τη 
Διαχεύριςη Φρημϊτων.   

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Οι εκπαιδευτϋσ δε θα πρϋπει να υποτιμόςουν τη ςημαςύα των ικανοτότων κατϊρτιςησ 
προϒπολογιςμοϑ για τα ϊτομα που αποχωροϑν απϐ δομϋσ φιλοξενύασ. Αυτϊ τα ϊτομα θα 
κϊνουν τη μετϊβαςη ςτην ανεξϊρτητη ζωό χωρύσ να ϋχουν τη ςτόριξη κϊποιασ οικογϋνειασ. 
Αυτϐ καθιςτϊ ςημαντικϐ ϐτι η εκπαύδευςη ςε διαχεύριςη χρημϊτων που θα λϊβουν, και κατϊ τη 
διϊρκεια διαμονόσ ςτισ δομϋσ και κατϊ την αποχώρηςη τουσ, να τουσ προςφϋρει το δύχτυ 
αςφϊλειασ που χρειϊζονται.. 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοσ/η. Σο επύπεδο των μαθητών μπορεύ να διαφϋρει, οπϐτε 
να εύςτε προετοιμαςμϋνοσ/η  για μαθητϋσ που μπορεύ να ϋχουν μια καθαρό εικϐνα για τα 
θϋματα που θα παρουςιαςτοϑν ςτην Ενϐτητα  αλλϊ και για μαθητϋσ που μπορεύ να μην ϋχουν 
καθαρό εικϐνα για τα θϋματα τησ Ενϐτητασ. Επιπροςθϋτωσ, προςπαθόςτε να ςυνδϋςετε την 
όδη υπϊρχουςα γνώςη και δεξιϐτητεσ με νϋεσ που παρουςιϊζονται ςτην Ενϐτητα. 

 Σα προβλόματα κατϊ τη ςυζότηςη τησ αξύασ των χρημϊτων μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για την εξϋταςη τησ αξύασ του χρϐνου κϊποιου. το πρϐβλημα που ςυγκρύνει 
το κϐςτοσ των μπουκαλιών ςϐδα, οι μαθητϋσ πρϋπει να ενθαρρυνθοϑν να εξετϊςουν τη θϋςη 
των δϑο καταςτημϊτων. Ακϐμη και αν η τιμό των φιαλών εύναι λύγα λεπτϊ λιγϐτερο ςε ϋνα 
κατϊςτημα, θα όταν οικονομικϊ αποδοτικϐ να ψωνύζουμε εκεύ εϊν το ϊλλο κατϊςτημα εύναι 
πολϑ πιο κοντϊ; Σι γύνεται αν ϋνα ϊτομο πρϋπει να ταξιδϋψει με ταξύδι με λεωφορεύο για να 
ψωνύςει ςτο λιγϐτερο δαπανηρϐ κατϊςτημα; Ασ υποθϋςουμε ϐτι διαρκεύ μύα ώρα για να πϊει 
κανεύσ. Θα όταν οικονομικϊ αποδοτικϐ; Πϐτε δεν θα εύχε ςημαςύα αυτϐ; Πϐτε θα εύχε ςημαςύα 
αυτϐ; Επιτρϋψτε ςτουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν αυτϐ και ενθαρρϑνετϋ τουσ να δικαιολογόςουν 
τη ςκϋψη τουσ. 

 Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν αρκετϐ χρϐνο για το κομμϊτι τησ αναςκϐπηςησ τησ 
εκπαιδευτικό ςυνϊντηςησ. Αυτό εύναι μια ευκαιρύα για τουσ μαθητϋσ να προβληματιςτοϑν 
ςχετικϊ με τη μεγαλϑτερη εικϐνα κϊθε δραςτηριϐτητασ και να αφομοιώςουν και να 
προςωποποιόςουν μερικϋσ απϐ τισ ϋννοιεσ και τισ ιδϋεσ που ϋμαθαν ςτην τϊξη. 
 

  



     Ενότητα 3.3, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτην κατϊρτιςη προώπολογιςμού.  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 
κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. 
Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν 
ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε την με 
την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

 

Δηλώςεισ 

Σο ξϋρω 
αυτϐ. Εύμαι 
καλϐσ/η ςε 
αυτϐ 

Δεν το 
ξϋρω/κϊνω 
αυτϐ 

Δεν εύμαι 
ςύγουροσ/η/ 
Πρϋπει να 
μϊθω 
περιςςϐτερα 
για αυτϐ.  

Ξζρω πϊσ να κάνω τον προςωπικό μου 
προχπολογιςμό 

   

Ελζγχω τισ τιμζσ πριν από τθν αγορά των προϊόντων    

Συγκρίνω τισ τιμζσ των προϊόντων για να αγοράςω το 
καλφτερο παηάρι 

   

Εξοικονομϊ χριματα τακτικά    

Ελζγχω τθν αλλαγι αφοφ πλθρϊςω κάτι    

Γνωρίηω τθ διαφορά μεταξφ αγοράσ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν 

   

Χρθςιμοποιϊ λογικι και κριτικι ςκζψθ όταν αγοράηω 
κάτι 

   

Ξζρω τι είναι ζνα ταμείο ζκτακτθσ ανάγκθσ    

Είμαι καλόσ για ψϊνια    

Συνικωσ δανείηομαι χριματα από τουσ φίλουσ μου    

Συνικωσ διαπραγματεφομαι με ζναν πωλθτι για να 
επιτφχω χαμθλότερθ τιμι 

   

Λαμβάνω υπόψθ τισ πολιτικζσ του καταςτιματοσ πριν 
αγοράςω κάτι από ζνα κατάςτθμα 

   

Ξζρω πϊσ να ελζγχω τισ τιμζσ των προϊόντων χωρίσ να 
πθγαίνω ςτο κατάςτθμα 

   

 

  



Ενότητα 3.3, Έντυπο 2: Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη περύπτωςησ  

Αυτϐ εύναι το προςωπικϐ φϑλλο εργαςύασ Προςωπικοϑ Προϒπολογιςμοϑ του Ωλεξ. 

Δημιουργόθηκε απϐ τον Ωλεξ για να βοηθόςει το ςχϋδιϐ τησ πώσ θα δαπανόςει τα χρόματα που 

κερδύζει. Διαβϊςτε προςεκτικϊ και προςπαθόςτε να απαντόςετε ςτισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ:: 

Υϑλλο Εργαςύασ Προςωπικοϑ Προϒπολογιςμοϑ του Ωλεξ Σεςςϊρων Εβδομϊδων 
Περιγραφό Ειςϐδημα Δαπϊνεσ Διαθϋςιμο 

  Κϋρδη: φϑλαξη παιδιών 
  Σαμεύο Ακαδημύασ 
  νακ χρόματα 
  Αποθόκευςη για ϋναν 

υπολογιςτό 
  Διαςκϋδαςη / ροϑχα 
 

 80.00€ 
 
 

 
 15.00€ 
 20.00€ 
 15.00€ 
 20.00€ 

 80.00€ 
 65.00€ 
 45.00€ 
 30.00€ 
 10.00€ 

1. Ο Ωλεξ κερδύζει ςυνόθωσ 20,00 € κϊθε εβδομϊδα με φϑλαξη παιδιών. Εϊν εύναι 

ϊρρωςτοσ ϋνα αββατοκϑριακο και δεν μπορεύ να κερδύςει τα 20,00 €, πϐςα θα 

κερδύςει για αυτό την περύοδο των 4 εβδομϊδων; (υποθϋςτε ϐτι υπϊρχουν 4 

αββατοκϑριακα τον μόνα) 

2. 2. Ο Ωλεξ θϋλει να αγορϊςει ϋνα ζευγϊρι παποϑτςια που κοςτύζουν 45,99 €. 

Φρηςιμοποιώντασ τον προϒπολογιςμϐ τησ διαςκϋδαςησ/ροϑχα του Ωλεξ, πϐςο καιρϐ θα 

την πϊρει για να ϋχει κερδύςει αρκετϊ χρόματα για τα παποϑτςια; 

3. 3. Ο Ωλεξ αποταμιϋυει 15 € κϊθε 4 εβδομϊδεσ για το ταμεύο του κολλεγύου του. Πϐςα 

ϋχει αποταμιεϑςει ο Ωλεξ ςε ϋνα χρϐνο; 

 

Απαντόςεισ για τον εκπαιδευτό:  

1. Ο Alex θα κερδύςει 20,00 € λιγότερο από τα ςυνηθιςμϋνα κϋρδη 4 εβδομϊδων. (60.00 

€) 

 2. Ο Alex πρϋπει να εξοικονομόςει 20,00 € για 4 εβδομϊδεσ για περύπου 3 μόνεσ  

3. Τπϊρχουν 52 περύοδοι 4 εβδομϊδων ςε ϋνα χρόνο (θα πρϋπει να διαιρϋςετε 52 με 4 = 

13). τη ςυνϋχεια, πολλαπλαςιϊςτε με 13 με 15 €, το οπούο εύναι το χρηματικό ποςό 

που κερδύζει ο Alex για περύοδο 4 εβδομϊδων. (απϊντηςη: 195 €) 

  



     Ενότητα 3.3, Έντυπο 3: Δημιουργόςτε το Δικό ςασ Υύλλο Εργαςύασ 

Προώπολογιςμού.  

υμπληρώςτε το ακϐλουθο φϑλλο εργαςύασ, το οπούο αποτελεύ δεύγμα προςωπικοϑ 

προϒπολογιςμοϑ. 

Μηνιαύοσ Προϒπολογιςμϐσ για: 
A 
Περιγραφό 

B 
Ειςϐδημα 

Γ 
Δαπϊνεσ 

Δ 
Διαθϋςιμο 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ϑνολο    
 

υμβουλό για εκπαιδευτϋσ: 

 Καθώσ παρουςιϊζετε αυτό το φύλλο εργαςύασ ςτουσ μαθητϋσ ςασ, επανεξετϊςτε μαζύ 

τουσ μερικϊ βαςικϊ ςημεύα για τουσ προςωπικούσ προώπολογιςμούσ.   

  



Ενότητα 3.3, Έντυπο 4: Δουλϋψτε ςε Ζευγϊρια ςτο φύλλο εργαςύασ με θϋμα την 

αγορϊ για την καλύτερη αξύα.  

Ϊχετε κϊποιουσ φύλουσ και θϋλετε να αγορϊςετε κϊποια αναψυκτικϊ. Δϑο διαφορετικϊ 

καταςτόματα διαφημύζουν την ύδια μϊρκα και τα μπουκϊλια αναψυκτικών ύδιου μεγϋθουσ. 

Θϋλετε να αγορϊςετε δϑο μπουκϊλια αναψυκτικών. ε ποιο κατϊςτημα θα πϊρετε μια 

καλϑτερη αγορϊ; 

 Κατϊςτημα Α: Σρύα μπουκϊλια ςϐδασ για 6.50 € 

 Κατϊςτημα Β: Σϋςςερα μπουκϊλια ςϐδα για 8,89 € 

Δουλϋψτε ςε ζευγϊρια για να επιλϋξετε το κατϊςτημα. Εξηγόςτε τον τρϐπο ςκϋψησ ςασ. 

Για τον εκπαιδευτό: 

(Κατϊςτημα Α: 4,34 € για 2 φιϊλεσ) 

υμβουλϋσ: 

• Τπολογύςτε το κόςτοσ 1 μπουκαλιού αναψυκτικού ςε κϊθε κατϊςτημα διαιρώντασ 

την τιμό κατϊ το ποςό των φιαλών για την τιμό αυτό. 

• Διαιρϋςτε 6,50 € με 3. 

• Διαιρϋςτε 8,89 € ϋωσ 4. 

• Πολλαπλαςιϊςτε αυτϊ κατϊ 2 για να πϊρετε το κόςτοσ των 2 μπουκϊλια ςόδα. 

• υγκρύνετε τα κόςτη. 

Σροποποιόςτε το πρϐβλημα ςυγκρύνοντασ το κϐςτοσ τησ ςϐδασ: 
Δϑο διαφορετικϊ καταςτόματα διαφημύζουν την ύδια μϊρκα και τα μπουκϊλια ςϐδα ύδιου 
μεγϋθουσ. 
• Αποθόκευςη A: 3 φιϊλεσ ςϐδα για 6.50 €. 
• Κατϊςτημα B: 4 μπουκϊλια ςϐδασ για 8,89 €. 
• Πϐςο θα κοςτύζουν 3 μπουκϊλια ςϐδασ ςτο Κατϊςτημα Β; 
• Πϐςο θα κοςτύζουν 4 μπουκϊλια ςϐδασ ςτο Κατϊςτημα Α; 
• ε ποιο κατϊςτημα θα ϋχετε την καλϑτερη αξύα για τα χρόματϊ ςασ; 
 

  



 Ενότητα 3.3, Έντυπο 5: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Μικρό ομαδικό ςυζότηςη: 

Κονςόλα ό Κϊμερα;  

ε μικρϋσ ομϊδεσ ςυζητόςτε το παρακϊτω ςενϊριο για πϋντε λεπτϊ: Ϊχετε 200 € και μπορεύτε 

εύτε να αγορϊςετε μια κονςϐλα παιχνιδιών βύντεο εύτε μια ψηφιακό φωτογραφικό μηχανό (ό 

νϋο κινητϐ τηλϋφωνο). Ποια αγορϊζετε και γιατύ; Γιατύ δεν μπορεύτε να αγορϊςετε και τα δϑο; 

Γρϊψτε τισ ιδϋεσ ςασ 

 

Για τον εκπαιδευτό 

Αρχικϊ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εξηγόςει ςτουσ μαθητϋσ ϐτι η διϊκριςη μεταξϑ 

επιθυμιών και αναγκών ςημαύνει επύςησ την αξιολϐγηςη ϐλων των επιλογών πριν απϐ την 

πραγματοπούηςη μιασ αγορϊσ. 

τη ςυνϋχεια, ζητϊ απϐ μικρϋσ ομϊδεσ να ςυζητόςουν το παρακϊτω ςενϊριο για πϋντε λεπτϊ: 

Ϊχετε 200 € και μπορεύτε εύτε να αγορϊςετε μια κονςϐλα βιντεοπαιχνιδιών εύτε μια ψηφιακό 

φωτογραφικό μηχανό (ό νϋο κινητϐ τηλϋφωνο). Ποια αγορϊζετε και γιατύ; Γιατύ δεν μπορεύτε 

να αγορϊςετε και τα δϑο; 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να επιτρϋψει για πϋντε λεπτϊ και ςτη ςυνϋχεια να καλϋςει 

ομϊδεσ να μοιραςτοϑν το ςυλλογιςμϐ τουσ. Θα πρϋπει να εξηγόςει ϐτι κϊθε φορϊ που κϊνουμε 

μια απϐφαςη δαπανών, η επιλογό μιασ επιλογόσ επηρεϊζει εϊν μποροϑμε ό ϐχι να κϊνουμε 

ϊλλεσ επιλογϋσ. Αυτϐ ονομϊζεται "κϐςτοσ ευκαιρύασ". 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εξηγόςει ϐτι αν οι μαθητϋσ αγϐραζαν την κϊμερα / τηλϋφωνο, 

η κονςϐλα βιντεοπαιχνιδιών θα όταν το κϐςτοσ ευκαιρύασ και αντύςτροφα. Μπορεύ να ζητόςει 

απϐ τουσ μαθητϋσ να εξετϊςουν την επιλογό μεταξϑ τησ δαπϊνησ 200 € ςε ϋνα νϋο τηλϋφωνο 

και την πληρωμό δϐςησ αυτοκινότου. Εϊν επιλϋξουν να αγορϊςουν το τηλϋφωνο, πώσ θα 

πληρώςουν για το αυτοκύνητο; Θα πρϋπει να δουν πώσ το κϐςτοσ ευκαιρύασ μπορεύ να 

επηρεϊςει την επιλογό ανϊμεςα ςε μια επιθυμύα και μια ανϊγκη. 

 

  



Ενότητα 3.3. Έντυπο 6. Σύποσ Δραςτηριότητασ: Επανεξετϊςτε ςτο Υύλλο 

Εργαςύασ  

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να διανεύμει τουσ φοιτητϋσ ςτο φϑλλο εργαςύασ "Ποϑ να 

αποθηκεϑςετε τα χρόματϊ ςασ" και να το αναθεωρόςει ςτην τϊξη. 

Υϑλλο Εργαςύασ:  

https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson10.pdf  

  

https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson10.pdf


Ενότητα 3.3. Έντυπο 7: Άςκηςη για το πύτι  

Ϊχετε καλϋςει τρεισ φύλουσ ςτο ςπύτι για να βγεύτε ϋξω. Ϊχετε 10 € για να τα ξοδϋψετε. 

Επιλϋξτε τι πρϋπει να αγορϊςετε αφοϑ ερευνόςετε διϊφορα προώϐντα και τιμϋσ και 

δικαιολογόςτε την απϐφαςό ςασ. 

Προιϐν/Αντικεύμενο Σιμό για κϊθε 
Αντικεύμενο 

ϑνολο 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ϑνολο: 

 

  



Λύςτα: Πύνακασ Αξιολόγηςησ  

Σοποθετόςτε ϋνα tick (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απϐ τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

Δηλώςεισ: ωςτϐ Λϊθοσ 
1. τον προϒπολογιςμϐ υπϊρχει η κατηγορύα "απρϐςμενεσ δαπϊνεσ" που 
πρϋπει να ςυμπληρωθεύ 

  

2. Κϊθε φορϊ που το ειςϐδημα ό οι δαπϊνεσ ςτον προϒπολογιςμϐ αλλϊζουν 
τα διαθϋςιμα χρόματα αλλϊζουν επύςησ 

  

3. Σα ϋξοδα κατϊ βοϑληςη εύναι τα χρόματα που ξοδεϑετε ςτο ενούκιο   
4. Ο προϒπολογιςμϐσ αντικατοπτρύζει τα ϋςοδα και τα ϋξοδα για μια 
εβδομϊδα, κϊθε φορϊ 

  

5. Η διαφορϊ τιμόσ για ϋνα πανομοιϐτυπο προώϐν εύναι το μϐνο κριτόριο που 
βαςύζεται ςτην απϐφαςό ςασ να το αγορϊςετε 

  

6. Όςο πιο μικρϐσ αρχύζετε να ςώζετε τα περιςςϐτερα χρόματϊ ςασ θα 
αυξηθοϑν 

  

7. Τπϊρχουν διϊφοροι τρϐποι για να κρατόςετε τα χρόματϊ ςασ αςφαλό και 
ϊθικτα 

  

 

*για τουσ εκπαιδευτϋσ: 

ωςτό: 2, 6, 7 

  



Δνόηηηα 3.4: Οικονομική Υποζηήπιξη  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η Ενϐτητα με τύτλο «Οικονομικό Τποςτόριξη: Λογικϐσ Δανειςμϐσ, Ϊλεγχοσ Φρϋουσ, Απϐκτηςη 
Παροχών/Επιδομϊτων, Κοινοτικού Πϐροι, Υιλανθρωπικϊ Σαμεύα» ςτοχεϑει ςτην κατανϐηςη 
των βαςικών εννοιών που ςχετύζονται με το δανεύζετε και να δανεύζει κϊποιοσ και το ζότημα 
του χρϋουσ.  Θα παρουςιαςτοϑν διϊφορεσ ϋννοιεσ ϐπωσ τα επιτϐκια, το καλϐ και το κακϐ χρϋοσ, 
το πιςτωτικϐ αποτϋλεςμα και η φερεγγυϐτητα. Μϋςα απϐ διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι 
μαθητϋσ θα κατανοόςουν τα οφϋλη τησ πύςτωςησ καθώσ και τουσ κινδϑνουσ να πϋςουν ςε 
ςοβαρϐ χρϋοσ και το αλυςιδωτϐ χρϋοσ. Ανϊλογα με το επύπεδο των μαθητών ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα μπει ςε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με το ζότημα 
του χρϋουσ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να αναπτϑξουν περαιτϋρω τισ δεξιϐτητεσ τουσ ςτο να 
εξοικονομόςουν χρόματα και να λϊβουν αποφϊςεισ.  Σϋλοσ, θα παρουςιαςτοϑν 
επιδϐματα/παροχϋσ/επιδοτόςεισ, κοινοτικού πϐροι και φιλανθρωπικϊ 
επιδϐματα/χρηματοδοτόςεισ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να προετοιμαςτοϑν καλϊ για να τα 
διεκδικόςουν μϐλισ εγκαταλεύψουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ. 

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η διαχεύριςη των χρημϊτων και του προώπολογιςμού εύναι ϋνα από 
τα βαςικϊ ζητόματα που αντιμετωπύζουν οι νϋοι που εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ και 
ζουν μόνοι τουσ. Πολλού νϋοι που ϋχουν αποχωρόςει από τισ δομϋσ αυτϋσ δυςκολεύονται να 
διαχειριςτούν τα οικονομικϊ τουσ και ςυχνϊ αντιμετωπύζουν χρϋη και καθυςτερόςεισ. Ωσ εκ 
τούτου, η κατϊρτιςη ςχετικϊ με τον προώπολογιςμό θεωρεύται ιδιαύτερα ςημαντικό για αυτόν 
την ομϊδα-ςτόχο. 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Η ςυςςώρευςη χρϋουσ εύναι ςυχνό φαινόμενο ςτουσ νϋουσ. Κατϊ 
τη διϊρκεια τησ Ενότητασ/εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, οι μακροπρόθεςμεσ και βραχυπρόθεςμεσ 
ςυνϋπειεσ του χρϋουσ θα πρϋπει να παρουςιϊζονται με λογικό και ρεαλιςτικό τρόπο: οι μαθητϋσ 
δεν πρϋπει να φοβούνται να ςκεφτούν να πϊρουν ϋνα δϊνειο, εφόςον πρόκειται για κϊτι 
ςημαντικό και με ουςύα. 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να ϋχει κατϊ νου ότι οι οικονομικϋσ 
δεξιότητεσ εύναι αλληλϋνδετεσ και αλληλεξαρτώμενεσ με μια ςειρϊ γενικών δεξιοτότων ζωόσ 
όπωσ η λόψη αποφϊςεων, η αυτογνωςύα και η κριτικό ςκϋψη. Η ανϊπτυξη αυτών των δεξιοτότων 
θα ϋχει ϊμεςο θετικό αντύκτυπο και ςτην ανϊπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτότων. 

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Η γνώςη των ειδών των παροχών που μπορούν να λϊβουν οι 
μαθητϋσ μετϊ την αποχώρηςό τουσ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να 
ςυνεργϊζονται με τουσ ςχετικούσ επαγγελματύεσ που δουλεύουν ςτισ δομϋσ φιλοξενύασ  ώςτε να 
παρουςιϊζονται και να αποςαφηνύζονται όλεσ οι παροχϋσ και επιδόματα  ςτουσ μαθητϋσ. Αυτό θα 
δημιουργόςει την αύςθηςη ότι υπϊρχει ϋνα «δύχτυ αςφαλεύασ» γι 'αυτούσ. 
 

 

 



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ξεκινόςει με το να ςυνοψύςει τα ςτοιχεύα που παρουςιϊςτηκαν και 
ςυζητόθηκαν ςτην προηγοϑμενη Ενϐτητα (3.3) και θα ςυνδϋςει τουσ μαθητϋσ με τισ ϋννοιεσ 
που παρουςιϊςτηκαν ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ Ενϐτητασ (ειδικϊ ϐςον αφορϊ 
την εξοικονϐμηςη χρημϊτων και ςυνηθειών, που ςυνδϋονται ϊμεςα με το περιεχϐμενο τησ 
παροϑςασ ενϐτητασ). Θα ζητόςει την προετοιμαςύα των μαθητών για το ςπύτι (Περαιτϋρω 
δραςτηριϐτητεσ: κατϊλογοσ παντοπωλεύων και ςϑγκριςη των τιμών). Θα επιτρϋψει πϋντε 
λεπτϊ ώςτε οι μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ εργαςύεσ τουσ / τουσ καταλϐγουσ και θα γύνουν 
ςχϐλια για τα επιλεγμϋνα ςτοιχεύα και τισ τιμϋσ που παρουςιϊζονται, ϋτςι ώςτε να 
κατευθϑνουν τη ςυζότηςη για αντικεύμενα τα οπούα εύναι ακριβϊ αφενϐσ, αλλϊ απαραύτητα 
απϐ την ϊλλη, ώςτε να ειςαχθεύ η ϋννοια του δανειςμοϑ. Αυτό η εργαςύα θα αποτελϋςει τη βϊςη 
για την μετϊβαςη ςτην παροϑςα Ενϐτητα. 
2. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊει τισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ" ϋτςι ώςτε να κινόςει το ενδιαφϋρον 
των μαθητών για ςυζητόςεισ ςχετικϊ με το να δανεύζεςαι και να δανεύζεισ χρόματα, τισ ϋννοιεσ 
των πιςτωτικών και πιςτωτικών αποτελεςμϊτων, τισ αποφϊςεισ ϋξυπνου χρόματοσ και την 
υποςτόριξη που μποροϑν / θα πϊρουν ϐταν εγκαταλεύψουν το ςϑςτημα των δομώ φιλοξενύασ 
ωσ ανεξϊρτητοι ενόλικεσ.  
3. Μετϊ απϐ μια ςϑντομη ςυζότηςη των ερωτόςεων, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα προχωρόςει 
παρϋχοντασ ςτουσ μαθητϋσ μια δραςτηριϐτητα Αυτοαξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο - 
Ϊντυπο 1). Αυτϐσ / αυτό θα επιτρϋψει για δϑο-τρύα λεπτϊ για τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν 
τη δραςτηριϐτητα και να ςυζητόςουν τα πιθανϊ ιςχυρϊ ςημεύα ό ελλεύψεισ ςτισ δεξιϐτητεσ και 
ςτη γνώςη που μαθητϋσ επιδεικνϑουν. 
4. Η ςυζότηςη θα ξεκινόςει με οριςμϋνα ειςαγωγικϊ ςημεύα ςχετικϊ με την οικονομικό ςτόριξη. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να βεβαιωθεύ ϐτι περιλαμβϊνονται τα ακϐλουθα ςημεύα ςχετικϊ 
με το θϋμα: 
• Ο δανειςμϐσ εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνοσ με τη λόψη αποφϊςεων: οι αποφϊςεισ ςχετικϊ με το 
τι, πϐτε, πώσ, πϐςο και πώσ να επιςτρϋψει επηρεϊζει τον τϑπο του δανειςμοϑ 
• Κϊποιοσ μπορεύ να δανειςτεύ απϐ ϋναν φύλο ό ςυγγενό ό απϐ μια τρϊπεζα. Διαφορϋσ και 
ομοιϐτητεσ 
5. Δραςτηριότητα 1: Σι εύναι η πύςτωςη. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει ζητώντασ 
απϐ τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν τισ τελευταύεσ αγορϋσ τουσ και τον τρϐπο πληρωμόσ τουσ (ό 
πώσ θα μποροϑςαν να πληρώςουν γι 'αυτϐ): μετρητϊ, χρεωςτικϋσ, πιςτωτικϋσ ό επιταγϋσ; Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια τουσ δύνει το Ϊντυπο 2 και οι μαθητϋσ γρϊφουν τισ απαντόςεισ τουσ και 
ϋπειτα οι εθελοντϋσ παρουςιϊζουν τισ αγορϋσ τουσ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια κινεύ το ενδιαφϋρον 
τησ τϊξησ για ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ διαφορϋσ μεταξϑ πληρωμόσ με μετρητϊ, χρϋωςη, 
πιςτωτικό ό επιταγό.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊ αν οι μαθητϋσ ϋχουν δανεύςει χρόματα, 
ροϑχα ό κϊτι πολϑτιμο (τηλϋφωνο, ςτερεοφωνικϐ, κ.λπ.) ςε ϋνα φύλο και αν περύμεναν ό ϐχι να 
λϊβουν το αντικεύμενο πύςω . Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εξηγόςει ϐτι ο δανειςμϐσ 
χρημϊτων, ροϑχων και αυτοκινότων εύναι ϐλα δανειςμοϑ πύςτωςησ. 
6. Δραςτηριότητα 2: Παρϊγοντεσ Πύςτωςησ (Καταιγιςμϐσ Ιδεών). Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊ 
απϐ τουσ μαθητϋσ να φανταςτοϑν ϐτι πρϐκειται να δανεύςουν το ολοκαύνουργιο αυτοκύνητο ςε 
ϋναν ξϋνο. Ποιουσ παρϊγοντεσ θα θεωροϑςαν πριν αφόςουν κϊποιον να χρηςιμοποιόςει το 
αυτοκύνητϐ τουσ; Θα θεωροϑςαν την ηλικύα, το φϑλο, τη θρηςκεύα, την οδόγηςη ρεκϐρ, τη 
φυλό, την εκπαύδευςη, το ειςϐδημα; Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια δύνει ςτουσ μαθητϋσ το Ϊντυπο 3, 
γρϊφει τισ απαντόςεισ τουσ και ςτη ςυνϋχεια γρϊφει τον κατϊλογο των πιθανών παραγϐντων 
ςε ϋνα flipchart /πύνακα και ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να ψηφύςουν εϊν κϊθε παρϊγοντασ θα 
επηρεϊςει την απϐφαςό τουσ και θα γρϊψει τισ ψόφουσ τουσ. τη ςυνϋχεια, εξηγεύ ϐτι οι 
δανειςτϋσ χρηςιμοποιοϑν ςυγκεκριμϋνουσ παρϊγοντεσ για να καθορύςουν εϊν ϋνα πρϐςωπο 



εύναι αξιϐπιςτο και επιλϋξιμο για δϊνειο. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ενημερώνει τουσ μαθητϋσ 
ςχετικϊ με τουσ πϋντε παρϊγοντεσ που εξετϊζονται κατϊ τον καθοριςμϐ τησ "φερεγγυϐτητασ": 

 Ιςτορικϐ πληρωμών (εύτε πληρώνετε ϋγκαιρα τουσ λογαριαςμοϑσ ςασ εύτε ϐχι) 
 Ποςϐ οφειλϐμενο ςτουσ υφιςτϊμενουσ πιςτωτϋσ 
 Πιςτωτικϐ ιςτορικϐ (γενικϊ, ϐςο περιςςϐτερο ϋχετε πρϐςβαςη ςτην πύςτωςη και 

πληρώςατε τουσ λογαριαςμοϑσ ςασ εγκαύρωσ, τϐςο το καλϑτερο) 
 Οι τϑποι πιςτώςεων που χρηςιμοποιεύται (για παρϊδειγμα, οι πληρωμϋσ αυτοκινότων 

και ενυπϐθηκων δανεύων θεωροϑνται ςυχνϊ ωσ "καλϑτερο" χρϋοσ απϐ το χρϋοσ των 
καταναλωτικών πιςτωτικών καρτών) 

 Αριθμϐσ ανοικτών λογαριαςμών (οι δανειςτϋσ μποροϑν να εύναι προςεκτικού των 
δανειοληπτών με υπερβολικό πύςτωςη) 

Αυτού οι παρϊγοντεσ καταρτύζονται ςτην πιςτωτικό αναφορϊ ενϐσ ατϐμου με ϋνα ςυνολικϐ 
πιςτωτικϐ αποτϋλεςμα που επιτρϋπει ςτουσ δανειςτϋσ να γνωρύζουν πϐςο επικύνδυνο εύναι 
να δανειςτεύ αυτϐσ ο δανειολόπτησ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να επιςημϊνει ϐτι 
οριςμϋνοι απϐ τουσ παρϊγοντεσ που πιςτεϑουν οι μαθητϋσ ϐτι πρϋπει να εύναι ςημαντικού 
ϐταν πρϐκειται για την απϐκτηςη πιςτώςεων ςτην πραγματικϐτητα δεν εύναι (π.χ. 
εκπαύδευςη, φϑλο, ηλικύα, θρηςκεύα κ.λπ.). 

7. Δραςτηριότητα 3: Παρορμητικϋσ αγορϋσ  Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει πρώτα να 
υπενθυμύςει ςτουσ μαθητϋσ ςυζητόςεισ απϐ προηγοϑμενεσ ςυναντόςεισ ςχετικϊ με τισ αγορϋσ, 
τισ επιθυμύεσ και τισ ανϊγκεσ και τισ καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ. τη ςυνϋχεια, θα πρϋπει να 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να γρϊψουν, ςτο Ϊντυπο 4, πϋντε πρϊγματα που θϋλουν να 
αγορϊςουν αυτό τη ςτιγμό (π.χ. ειςιτόριο ςυναυλιών, βιντεοπαιχνύδια, ροϑχα, ποδόλατα κ.λπ.). 
τη ςυνϋχεια, οι εθελοντϋσ γρϊφουν τα ςτοιχεύα απϐ τισ λύςτεσ τουσ ςτο ςκϊφοσ και ο 
εκπαιδευτόσ ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να διαφοροποιόςουν τισ επιθυμύεσ απϐ τισ ανϊγκεσ (π.χ. το 
βιντεοπαιχνύδι εύναι μια ανϊγκη ό ανϊγκη;), εξηγώντασ ϐτι πρϋπει να γνωρύζουμε τισ διαφορϋσ 
μεταξϑ επιθυμιών και αναγκών ώςτε να διαχειριζϐμαςτε τα χρόματϊ μασ υπεϑθυνα και να 
αποφεϑγουμε το χρϋοσ. 
Μια ομαδικό ςυζότηςη (ό καταιγιςμϐσ ιδεών) θα πραγματοποιηθεύ ϋπειτα ϐταν ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια ρωτόςει τουσ μαθητϋσ τι πιςτεϑουν ϐτι εύναι το χρϋοσ και τι το προκαλεύ. Ο/Η 
εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να καταςτόςει ςαφϋσ ϐτι το χρϋοσ εύναι ϐταν χρωςτϊμε 
περιςςϐτερα χρόματα απϐ ϐ, τι ϋχουμε και ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ για να βρεθεύ κϊποιοσ/α ςε 
χρϋοσ εύναι οι παρορμητικϋσ αποφϊςεισ για τη δαπϊνη χρημϊτων, εύτε για μια επιθυμύα εύτε για 
μια ανϊγκη. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πρϋπει να εξηγόςει ϐτι κατϊ τη λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ 
με τισ δαπϊνεσ, υπϊρχουν τρεισ ερωτόςεισ που πρϋπει να απαντηθοϑν: 

1. Μπορώ να το πληρώςω; 
2. Πώσ θα πληρώςω για αυτϐ; 
3. Ποιεσ θα εύναι οι ςυνϋπειεσ τησ αγορϊσ μου; 

Μποροϑν να ςυζητηθοϑν διϊφορα ςενϊρια και μελϋτεσ περιπτώςεων. Για παρϊδειγμα, αν οι 
μαθητϋσ ϋχουν ϋνα επερχϐμενο ενούκιο να πληρώςουν και αποφαςύςουν  να αγορϊςουν ϋνα 
αντικεύμενο πολυτελεύασ αντύ να πληρώςουν το ενούκιο, παρϐλο που δεν μποροϑν να αντϋξουν 
οικονομικϊ και τα δϑο, ποια θα όταν τα αποτελϋςματα αυτόσ τησ απϐφαςησ; Για να 
ςυνοψύςουμε τη δραςτηριϐτητα αυτό, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να επιςημϊνει ϐτι ενώ οι 
παρορμητικϋσ οικονομικϋσ αποφϊςεισ μποροϑν να οδηγόςουν ςε κακϐ χρϋοσ, υπϊρχει και ϋνα 
καλϐ χρϋοσ, ϐταν η πύςτωςη χρηςιμοποιεύται για να αγορϊςει κϊτι που χρειϊζεται αλλϊ μπορεύ 
να εύναι δϑςκολο να πληρώςει ςε μετρητϊ .  Σο καλϐ χρϋοσ μπορεύ να περιλαμβϊνει ςτοιχεύα 
ϐπωσ η χρηματοδϐτηςη τριτοβαθμύων ςπουδών ό η ανϊληψη υποθόκησ για την αγορϊ 
κατοικύασ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να εξηγόςει ϐτι το καλϐ χρϋοσ μπορεύ να βοηθόςει ςτην 
οικοδϐμηςη του πιςτωτικοϑ μασ ιςτορικοϑ και να αποδεύξει ςτουσ δανειςτϋσ ϐτι εύμαςτε 
οικονομικϊ υπεϑθυνοι. Σο καλϐ χρϋοσ μασ βοηθϊ να δεύξουμε την φερεγγυϐτητϊ μασ. Αυτϐ το 
μϋροσ τησ ςυνϊντηςησ θα ολοκληρωθεύ με την κατανϐηςη ϐτι υπϊρχει ςαφόσ διϊκριςη μεταξϑ 
καλοϑ και κακοϑ χρϋουσ και ϐτι πρϋπει πϊντα να το γνωρύζουμε πριν απϐ τη λόψη οικονομικών 
αποφϊςεων που περιλαμβϊνουν πύςτωςη ό δανειςμϐ χρημϊτων. 
8. Δραςτηριότητα 4: Αλυςιδωτϐ Φρϋοσ (Debt. Snowball). Ο/H εκπαιδευτόσ/ρια θα ςυνεχύςει 
τη ςυζότηςη με αναφορϊ ςτισ βραχυπρϐθεςμεσ και μακροπρϐθεςμεσ επιπτώςεισ του χρϋουσ 
(π.χ. τι ςυμβαύνει αν πληρώςουμε τουσ λογαριαςμοϑσ μασ αργϊ;), εξηγώντασ ϐτι το χρϋοσ 
μπορεύ να ςυςςωρευτεύ πολϑ εϑκολα αν ξοδεϑουμε περιςςϐτερα απϐ ϐςα ϋχουμε. Θα πρϋπει να 



βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν ϐτι υπϊρχουν ςυνϋπειεσ, ϐπωσ η αϑξηςη των 
πληρωμών τϐκων που μποροϑν να μασ οδηγόςουν ςε ακϐμα περιςςϐτερο χρϋοσ ό ςε αρνητικϐ 
αντύκτυπο ςτο πιςτωτικϐ αποτϋλεςμϊ μασ. τη ςυνϋχεια ο/η εκπαιδευτόσ/ρια δύνει ςτουσ 
μαθητϋσ το Ϊντυπο 5 "Αλυςιδωτϐ Φρϋοσ (Debt Snowball)" (βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο) για να 
λϑςουν οι μαθητϋσ ςε ζευγϊρια και επιτρϋπει πϋντε λεπτϊ για να το ολοκληρώςουν. Οι 
εθελοντϋσ μοιρϊζονται τισ απαντόςεισ τουσ.  
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει να επιςημϊνει ϐτι, ϐπωσ φαύνεται και ςτο Ϊντυπο, το πραγματικϐ 
κϐςτοσ αγορϊσ εύναι υψηλϐτερο ςτο τϋλοσ λϐγω των επιτοκύων και των ελϊχιςτων 
πληρωμών/δοςεων. τη ςυνϋχεια, μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν την 
επύδραςη ενϐσ ςημαντικοϑ κακοϑ χρϋουσ ςτην ζωό τουσ. Για παρϊδειγμα, πώσ θα επηρεϊςει το 
χρϐνο με τουσ φύλουσ ςασ, πληρώντασ για ϋνα νϋο αυτοκύνητο ό κολϋγιο; Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια 
θα πρϋπει να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν ϐτι η μη διαχεύριςη των πιςτώςεων με 
υπευθυνϐτητα μπορεύ να ϋχει μακροπρϐθεςμεσ ςυνϋπειεσ, απϐ τη μεύωςη τισ πιςτωτικόσ 
φερεγγυϐτητασ ςε ςυνεχεύσ κλόςεισ απϐ τουσ πιςτωτϋσ που αναζητοϑν πληρωμϋσ. Εξηγόςτε 
ϐτι εϊν ϋνα πρϐςωπο μπαύνει τϐςο βαθιϊ ςε χρϋοσ που δεν εύναι ςε θϋςη να βγει απϐ μϐνουσ/η 
του, μπορεύ να θεωρηθεύ  η αύτηςη για πτώχευςη ωσ ϋςχατη λϑςη. Ενώ η πτώχευςη μπορεύ να 
βοηθόςει ςτην εξϊλειψη ό τη μεύωςη των χρημϊτων που οφεύλονται, βλϊπτει το πιςτωτικϐ 
προφύλ  και μπορεύ να εμποδύςει την αγορϊςουμε ενϐσ ςπιτιοϑ, την απϐκτηςη νϋων 
πιςτωτικών καρτών ό τη λόψη οποιουδόποτε εύδοσ δανεύου. 
9. Δραςτηριότητα 5: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Πηγϋσ Φρημϊτων. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊ απϐ 
τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ πηγϋσ χρημϊτων, ειδικϊ μετϊ την 
ηλικύα των 18 ετών, ϐταν θα εγκαταλεύψουν το εθνικϐ ςϑςτημα περύθαλψησ και θα τισ 
γρϊψουν ςτο Ϊντυπο 6. Μετϊ απϐ λύγα λεπτϊ, οι μαθητϋσ δύνουν τισ απαντόςεισ τουσ και ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια τισ γρϊφει ςτον πύνακα. Εϊν κανεύσ δεν ϋχει απαντόςει ςε "κρατικϊ / ιδιωτικϊ 
οφϋλη" ό "φιλανθρωπικϊ κεφϊλαια" ό "υποτροφύεσ", ο/η εκπαιδευτόσ/ρια προςθϋτει αυτϊ και 
εξηγεύ τι εύναι ςε περύπτωςη που οι μαθητϋσ δεν ϋχουν ςαφό ιδϋα. Αν κϊποιοσ ϋδωςε αυτϋσ τισ 
απαντόςεισ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια ζητϊ περαιτϋρω εξηγόςεισ και βαςύζεται ςε αυτό/εσ. 
10. (υγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ για την Ελλϊδα για επιδόματα, οικονομικϋσ 
ενιςχύςεισ, φιλανθρωπικϊ κεφϊλαια- βλϋπε αντύςτοιχο κεφϊλαιο ςτο Βιβλύο Μαθητό). 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα πει ςτουσ μαθητϋσ να ανατρϋξουν ςτα βιβλύα τουσ ϐπου ϐλεσ οι 
ςχετικϋσ πληροφορύεσ περιλαμβϊνονται. Οι πληροφορύεσ πρϋπει ςύγουρα να περιλαμβϊνουν τα 
παρακϊτω ςτοιχεύα:  

 Σϑποσ χρηματικόσ ενύςχυςησ (χρόματα ό ϊλλο) 
 άδρυμα που παρϋχει τη χρηματικό ενύςχυςη/χορόγηςη  
 Ποιοσ/α ϋχει δικαύωμα να ζητόςει ενύςχυςη (ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ ϐπωσ ϊνεργοι, 

ϊτομα με αναπηρύεσ, εϊν εύναι γονιϐσ ςε μονογονεώκό οικογϋνεια, μαθητϋσ 
πανεπιςτημύου με ςυγκεκριμϋνο ειςϐδημα, κτλ)  

 υνθόκεσ για να λϊβει κϊποιοσ/α ενύςχυςη 
 Διαδικαςύα αύτηςησ και λόψησ τησ ενύςχυςησ 
 Πιθανϋσ υποχρεώςεισ εϊν γύνει η λόψη τησ ενύςχυςησ  
 Φρονικό περύοδοσ για την οπούα θα παρϋχετε η ενύςχυςη  
 Ειδικϋσ ενιςχϑςεισ για ϊτομα που ϋχουν φϑγει απϐ δομϋσ φιλοξενύασ  

Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια πρϋπει επύςησ να αναφϋρει ϊλλουσ τϑπουσ ενιςχϑςεων, ϐχι μϐνο 
οικονομικοϑσ, ϐπωσ καθοδόγηςη ό ςυμβουλευτικό υποςτόριξη, αλλϊ ϐχι με μεγϊλη 
λεπτομϋρεια, διϐτι το θϋμα αυτϐ θα αναλυθεύ ςε μεταγενϋςτερεσ Ενϐτητεσ.   
 
11. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ 
μαθητϋσ να προετοιμϊςουν κϊποια ϊςκηςη γα την επϐμενη ςυνϊντηςη. Ψσ ϊςκηςη για το ςπύτι, 
ο/η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να βρουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με 
την πύςτωςη απϐ τουλϊχιςτον δϑο διαφορετικϋσ τρϊπεζεσ, να τισ ςυγκρύνουν και να τισ 
παρουςιϊςουν ςτην τϊξη κατϊ τη διϊρκεια τησ επϐμενησ ενϐτητασ. 
12. Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον πύνακα 
αξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ ϋντυπο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςε περύπτωςη που 
κϊποιοι απϐ αυτοϑσ απϊντηςαν λανθαςμϋνα. 
13Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα πϊρει μερικϊ 
λεπτϊ για την ενϐτητα "υνεργατικό αξιολϐγηςη". Οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να εκφρϊςουν 



τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςυνϊντηςη, ϐ, τι θεώρηςαν ενδιαφϋρον, δϑςκολο να 
κατανοόςουν ό βαρετϐ, ώςτε να τροποποιηθοϑν οι επϐμενεσ Ενϐτητεσ διαχεύριςησ χρημϊτων, 
εϊν εύναι απαραύτητο. 

κοπού και τόχοι 
Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να κατανοόςουν τισ βαςικϋσ οικονομικϋσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με το δανειςμϐ 

χρημϊτων 
 Nα μϊθουν για τισ διαφορετικϋσ πηγϋσ χρημϊτων απϐ ϐπου μποροϑν να δανειςτοϑν και 

να επιλϋξουν την καλϑτερη εναλλακτικό λϑςη δανειςμοϑ 
 Να μϊθουν τη ςημαςύα των ϐρων δανειςμοϑ 
 Να μποροϑν να βρύςκουν ό να υπολογύζουν την πληρωμό τϐκων 
 Να μϊθουν πώσ να ςυμπεριφερθοϑν για να καλϑψουν τισ απαιτόςεισ δανεύων 
 Να μϊθουν τα δικαιώματϊ τουσ και που να επικοινωνόςουν για να λϊβουν ςυμβουλϋσ 

για την προςταςύα των δικαιωμϊτων τουσ 
 Να διερευνόςουν γιατύ ςυμβαύνει το χρϋοσ και πώσ να το αποτρϋψουν ό να το 

ελαχιςτοποιόςουν 
 Να γνωρύςουν διαφορετικοϑσ πϐρουσ τησ κοινϐτητασ για να διεκδικόςουν 

παροχϋσ/ενιςχϑςεισ και τη διαδικαςύα για να τισ διεκδικόςουν 
 Να ϋχουν μια ςαφό ιδϋα ςχετικϊ με τα διαθϋςιμα φιλανθρωπικϊ κεφϊλαια και τουσ 

τρϐπουσ απϐκτηςόσ τουσ 
 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ξεκινόςει ρωτώντασ τουσ μαθητϋσ αν ϋχουν δανειςτεύ 
χρόματα ό εϊν ϋχουν δανεύςει χρόματα ςε ϊλλο ϊτομο και πώσ / γιατύ αποφϊςιςαν να λϊβουν 
αυτό την απϐφαςη. Θα πρϋπει να αναφερθοϑν θϋματα ϐπωσ το χρηματικϐ ποςϐ του δανειςμοϑ, 
ο χρϐνοσ που ςυμφωνόθηκε και απαιτόθηκε για την επιςτροφό, οι λϐγοι του δανειςμοϑ. 

 Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια ρωτϊ "Σι εύναι η πύςτωςη; Πιςτωτικό κϊρτα? Πιςτωτικϋσ αναφορϋσ 
και βαθμολογύεσ; Πιςτοληπτικό ικανϐτητα;” 

 Ο/H εκπαιδευτό/ρια ρωτϊει: "Γνωρύζετε τισ ενιςχϑςεισ/παροχϋσ που μπορεύτε να λϊβετε 
μετϊ την αποχώρηςη απϐ το ςϑςτημα των δομών φιλοξενύασ; " 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Έντυπο 1: Αυτοαξιολϐγηςη ςτην 
Οικονομικό Τποςτόριξη  

Δραςτηριότητα 1: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Σι εύναι πύςτωςη  

  Δραςτηριότητα 2: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών: Παρϊγοντεσ 
Πύςτωςησ  

Δραςτηριότητα 3: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Παρορμητικϊ ϋξοδα  

Δραςτηριότητα 4: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια: Αλυςιδωτϐ 
Φρϋοσ (Debt Snowball)  

 Δραςτηριότητα 5: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών: Πηγϋσ 
Φρημϊτων  

Σύποσ Δραςτηριότητασ: Λύςτα: Πύνακασ Αξιολϐγηςησ  

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 
Ψσ περαιτϋρω δραςτηριϐτητα για την τϊξη (αναλϐγωσ το χρϐνο διαθϋςιμο) ο/η 
εκπαιδευτόσ/ρια μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ψϊξουν την πύςτωςη απϐ 
διαφορετικϋσ τρϊπεζεσ μϋςω διαφημύςεων ό επιςκϋψεων ςτα τοπικϊ παραρτόματα. Θα 
ςυγκρύνουν υπηρεςύεσ ϐπωσ το επιτϐκιο και ελϊχιςτεσ δϐςεισ και θα τα παρουςιϊςουν ςτην 
τϊξη ςτην επϐμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη.  

Άςκηςη για το πύτι 

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.  

Λύςτα 
το πλαύςιο τησ αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν τη λύςτα που θα τουσ παραδώςει. Αφοϑ 
απαντόςουν οι μαθητϋσ, θα πραγματοποιηθεύ ςϑντομη ςυζότηςη, με ςχϐλια για ϐλεσ τισ 
δηλώςεισ. 

Ομαδικό υζότηςη 
 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 
Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια θα ρωτόςει τουσ μαθητϋσ τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςυνϊντηςη. 
Αυτϐσ / αυτό θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα για τα βαςικϊ ςημεύα τησ 
ςυνϊντηςησ: τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι χρειϊζονται να μϊθουν 
περιςςϐτερο, τι εύδουσ δραςτηριϐτητεσ τουσ ϊρεςαν ό δεν τουσ ϊρεςαν, κλπ. Αυτό η 
ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επικεύμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Οι εκπαιδευτϋσ δε θα πρϋπει να υποτιμόςουν τη ςημαςύα των ικανοτότων κατϊρτιςησ 
προϒπολογιςμοϑ για τα ϊτομα που αποχωροϑν απϐ δομϋσ φιλοξενύασ. Αυτϊ τα ϊτομα θα 
κϊνουν τη μετϊβαςη ςτην ανεξϊρτητη ζωό χωρύσ να ϋχουν τη ςτόριξη κϊποιασ οικογϋνειασ. 
Αυτϐ καθιςτϊ ςημαντικϐ ϐτι η εκπαύδευςη ςε διαχεύριςη χρημϊτων που θα λϊβουν, και κατϊ τη 
διϊρκεια διαμονόσ ςτισ δομϋσ και κατϊ την αποχώρηςη τουσ, να τουσ προςφϋρει το δύχτυ 
αςφϊλειασ που χρειϊζονται.. 

 Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Οι ςυζητόςεισ που ξεκύνηςαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ςυνϊντηςησ θα μποροϑςαν εϑκολα να μεταφερθοϑν ςε θϋματα που δεν ςχετύζονται με τη 
διαχεύριςη χρημϊτων. Θα πρϋπει να εύςτε ςε εγρόγορςη και να επαναφϋρετε τη ςυζότηςη ςε 
θϋματα ςχετικϊ με τη Ενϐτητα. 

 Εύναι πολϑ ςημαντικϐ να ςυνδεθοϑν τισ δεξιϐτητεσ και τισ γνώςεισ που αποκτόθηκαν 
απϐ προηγοϑμενεσ ςυναντόςεισ με τα υλικϊ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ την παροϑςα Ενϐτητα. 
Ο/Η εκπαιδευτόσ/ρια δεν πρϋπει να ξεχϊςει να ςυνδϋςει τουσ μαθητϋσ με ζητόματα ϐπωσ οι 
δεξιϐτητεσ λόψεισ αποφϊςεων, τισ δεξιϐτητεσ αγορών, τισ επιθυμύεσ και τισ ανϊγκεσ, οι οπούεσ 
ϋχουν αναλυθεύ ςε προηγοϑμενεσ ςυναντόςεισ. 

 Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν πλόρη επύγνωςη των παροχών και τησ ενύςχυςησ 
(οικονομικό ςε αυτό την περύπτωςη) που λαμβϊνουν ϐταν εγκαταλεύψουν τισ δομϋσ 
φιλοξενύασ. Αυτϋσ οι παροχϋσ θα πρϋπει να εξηγηθοϑν λεπτομερώσ, ώςτε οι μαθητϋσ να 
αιςθϊνονται ϐτι υπϊρχει κατϊ κϊποιο τρϐπο ϋνα "δύχτυ αςφαλεύασ" ϐταν εγκαταλεύψουν τισ 
δομϋσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα 3.4, Έντυπο 1: Αυτοαξιολόγηςη ςτην Οικονομικό Τποςτόριξη  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 
κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. 
Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν 
ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε την με 
την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε 

Δηλώςεισ 

Σο 
γνωρύζω 
αυτϐ/ 
Εύμαι 
καλϐσ/ό 
ςε αυτϐ 

Δε το 
γνωρύζω/Δεν 
το κϊνω 
αυτϐ 

Δεν εύμαι 
ςύγουροσ/η/Πρϋπει 
να μϊθω 
περιςςϐτερα για 
αυτϐ 

Γνωρύζω τι εύναι η πιςτωτικό κϊρτα    

Ξϋρω πώσ να εκδώςω μια 
πιςτωτικό/χρεωςτικό κϊρτα 

   

Ξϋρω τι εύναι τα επιτϐκιο και πώσ να το 
υπολογύζω  

   

Ξϋρω παραδεύγματα “δανειςμοϑ πύςτωςησ”    

Ξϋρω τι καθιςτϊ ϋνα ϊτομο φερϋγγυο     

Ξϋρω τι εύναι οι δϐςεισ πληρωμόσ    

Ξϋρω τι ςημαύνει η δόλωςη πτώχευςησ    

Ξϋρω απϐ ποϑ μπορώ να πϊρω 
φιλανθρωπικϊ κεφϊλαια (χρόματα) για 
οικονομικό ενύςχυςη ςτην περιοχό μου 

   

Γνωρύζω τη χρηματοδοτικό ςτόριξη που 
δικαιοϑμαι κατϊ την ηλικύα των 18 ετών 

   

Γνωρύζω τη διαδικαςύα λόψησ κρατικόσ 
οικονομικόσ ςτόριξησ 

   

Ξϋρω τισ παροχϋσ/επιδϐματα που μπορώ να 
λϊβω ωσ ενόλικασ/η που ϋχει αποχωρόςει 
απϐ τισ δομϋσ φιλοξενύασ 

   

Ξϋρω ποϑ εύναι το Κϋντρο Πρϐνοιασ ςτην 
περιοχό μου 

   

 

  



Ενότητα 3.4. Έντυπο 2: Καταγραφό 

κεφτεύτε τισ πιο πρϐςφατεσ αγορϋσ ςασ. Πϐςο πληρώςατε για αυτϋσ; Με ποιϐν τρϐπο; (π.χ. 

μετρητϊ, κϊρτα)  

Αγορϋσ Ποςϐ πληρωμόσ Σρϐποσ πληρωμόσ 
   
   
   
   
   

 

  



     Ενότητα 3.4. Έντυπο 3: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών: 

Παρϊγοντεσ Πύςτωςησ  

Υανταςτεύτε ϐτι πρϐκειται να δανεύςετε το ολοκαύνουργιο αυτοκύνητϐ ςασ ςε ϋναν ξϋνο. 

Ποιουσ παρϊγοντεσ θα εξετϊζατε πριν αφόςετε κϊποιον να χρηςιμοποιόςει το αυτοκύνητϐ ςασ; 

Θα θεωροϑςατε την ηλικύα, το φϑλο, τη θρηςκεύα, το αρχεύο οδόγηςησ, τη φυλό, την 

εκπαύδευςη, το ειςϐδημα; 

Παρϊγοντεσ Πύςτωςησ 
 

 



Ενότητα 3.4 Έντυπο 4: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό: Παρορμητικϋσ 

αγορϋσ  

Γρϊψε πϋντε πρϊγματα που θεσ να αγορϊςεισ αυτό τη ςτιγμό (π.χ. ειςιτόρια για ςυναυλύα, 

βιντεοπαιχνύδια, ροϑχα, ποδόλατο). Μετϊ, διαχώριςε τισ επιθυμύεσ απϐ τισ ανϊγκεσ.   

Αντικεύμενα που θϋλω να αγορϊςω  Επιθυμύα Ανϊγκη 
1   
2   
3   
4   
5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα 3.4 Έντυπο 5: Σύποσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια: Αλυςιδωτό 

Φρϋοσ  

Να προςϋχετε το αλυςιδωτϐ χρϋοσ. Μϐλισ ξεκινόςει το κακϐ χρϋοσ, εύναι δϑςκολο να 

ςταματόςει η ορμό των χρημϊτων που οφεύλονται απϐ τη ςυςςώρευςη. Ελϋγξτε τα παρακϊτω 

ςενϊρια για να δεύτε πώσ το αλυςιδωτϐ χρϋοσ μαζύ με το επιτϐκιο μποροϑν να οδηγόςουν ςε 

χρϐνια ςυνεχών πληρωμών. 

Σι Κοςτύζει Πραγματικϊ;  

Ο Μπρϋντ αγορϊζει μια νϋα κονςϐλα παιχνιδιών βύντεο ςτα 200 ευρώ και πληρώνει για αυτόν 

με πιςτωτικό κϊρτα που φϋρει φϐρο προςτιθϋμενησ αξύασ 25% (ΥΠΑ). Απλώσ πρϋπει να 

πληρώςει μια ελϊχιςτη πληρωμό των 10 ευρώ κϊθε μόνα, κϊτι που μοιϊζει με μια ςυμφωνύα 

επειδό μπορεύ να χρηςιμοποιόςει την κονςϐλα παιχνιδιών βύντεο αμϋςωσ και να 

πραγματοποιόςει τισ πληρωμϋσ με την πϊροδο του χρϐνου. Βοηθόςτε τον Μπρϋντ να 

υπολογύςει το πραγματικϐ κϐςτοσ τησ κονςϐλασ βιντεοπαιχνιδιών του και πϐςο καιρϐ θα τον 

πϊρει για να το πληρώςει. 

Αρχικό τιμό αγορϊσ Μόνεσ για 
αποπληρωμό του 
χρϋουσ 

Ποςϐ που πληρώθηκε 
ςε επιτϐκιο 

Σελικό Σιμό 

    

 

Σώρα, φανταςτεύτε ϐτι ο Μπρεντ χρεώνει 2.000 ευρώ ςε επιςκευϋσ αυτοκινότων και ςχεδιϊζει 

να πληρώςει ϋνα ελϊχιςτο μηνιαύο τϋλοσ 50 ευρώ. Η κϊρτα φϋρει ετόςιο φϐρο προςτιθϋμενησ 

αξύασ 25% (ΥΠΑ). Πϐςο κοςτύζουν πραγματικϊ οι επιςκευϋσ αυτοκινότων και πϐτε ο Μπρϋντ 

θα εξοφλόςει το οφειλϐμενο ποςϐ; 

Αρχικό τιμό αγορϊσ Μόνεσ για 
αποπληρωμό του 
χρϋουσ 

Ποςϐ που πληρώθηκε 
ςε επιτϐκιο 

Σελικό Σιμό 

    

  



Για τουσ εκπαιδευτϋσ: 

Αρχικό τιμό αγορϊσ Μόνεσ για 
αποπληρωμό του 
χρϋουσ 

Ποςϐ που πληρώθηκε 
ςε επιτϐκιο 

Σελικό Σιμό 

200 27 61.40 261.40 

 

Αρχικό τιμό αγορϊσ Μόνεσ για 
αποπληρωμό του 
χρϋουσ 

Ποςϐ που πληρώθηκε 
ςε επιτϐκιο 

Σελικό Σιμό 

2000 87 2344.86 4344.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα 3.4. Έντυπο 6: Σύποσ Δραςτηριότητασ: καταιγιςμόσ Ιδεών: Πηγϋσ 

Φρημϊτων  

κεφτεύτε και γρϊψτε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ πηγϋσ χρημϊτων, ειδικϊ μετϊ την ηλικύα 

των 18 ετών, ϐταν θα εγκαταλεύψουν τισ δομϋσ φιλοξενύασ. 

Πηγϋσ Φρημϊτων 
 
 
 
 
 

 

 

 Ενότητα 3.4. Έντυπο 3: Λύςτα: Πύνακασ Αξιολόγηςησ  

Σοποθετόςτε ϋνα tick (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απϐ τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ: 

Δηλώςεισ ωςτϐ Λϊθοσ 
1. Οι παρορμητικϋσ αγορϋσ πϊντα οδηγοϑν ςτο χρϋοσ.   
2. Σο να δανεύςεισ ςτο/ςτη φύλο/η ςου το αμϊξι ςου θεωρεύτε δανεικό 

πύςτωςη. 
  

3. Η φερεγγυϐτητα καθορύζεται απϐ τα χρόματα που ϋχει 
εξοικονομόςει κϊποιοσ/α.  

  

4. Η ηλικύα μπορεύ να εύναι ϋνασ καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ που 
επηρεϊζει την φερεγγυϐτητα κϊποιου/ασ.  

  

5. Σα επιτϐκια πϊντα παραμϋνουν ςταθερϊ.    
6. Η λόψη δανεύου για την αγορϊ ενϐσ ςπιτιοϑ θεωρεύται καλό 

πύςτωςη. 
  

7. (πληροφορύεσ ςυγκεκριμϋνεσ για Ελλϊδα) Η τοπικό υπηρεςύα 
Πρϐνοιασ προςφϋρει ϋνα ςυμβολικϐ χρηματικϐ ποςϐ για ϐλα τα 
ϊνεργα ϊτομα. 

  

 

*για τουσ εκπαιδευτϋσ: 

ωςτό: 2, 6 

  



Δνόηηηα 4.1: Δπιλογέρ Σηέγαζηρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η μετακϐμιςη ςε κατϊλληλα, αςφαλό καταλϑματα τησ επιλογόσ τουσ εύναι μια απ’ τισ κϑριεσ 
ανηςυχύεσ των νϋων που ετοιμϊζονται να απομακρυνθοϑν απϐ τισ δομϋσ φροντύδασ και 
προςταςύασ. Η Ενϐτητα με τύτλο «χεδιϊζοντασ την Αποχώρηςη απϐ τισ Δομϋσ Προςταςύασ: 
Επιλογϋσ τϋγαςησ» ςτοχεϑει ςτην κατανϐηςη των διαφορετικών διαθϋςιμων επιλογών απϐ 
τουσ μαθητϋσ για την ςτϋγαςό τουσ ϐταν αποχωροϑν απϐ το ςϑςτημα προςταςύασ. Αυτό η 
διαδικαςύα μπορεύ να εύναι απογοητευτικό για ϋνα νϋο που αποχωρεύ απ’ την προςταςύα’ 
ςυνεπώσ, η Ενϐτητα ςτοχεϑει ςτην αποςαφόνιςη ϐλων των διαφορετικών επιλογών, με το να 
τουσ τισ παρουςιϊςει αντικειμενικϊ χωρύσ κϊποια θετικϊ ό αρνητικϊ ςχϐλια. Για να εύναι 
επιτυχόσ η εναςχϐληςη των μαθητών με το περιεχϐμενο τησ Ενϐτητασ, το υλικϐ και οι 
πληροφορύεσ που θα παρουςιαςτοϑν θα πρϋπει να εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ, τισ επιλογϋσ 
και τισ εναλλακτικϋσ [που υπϊρχουν] ςτο γενικϐ πλαύςιο τησ κϊθε χώρασ. Κανονικϊ, οι 
διαφορετικϋσ επιλογϋσ εύναι οι εξόσ: η ςυνϋχεια τησ διαμονόσ ςτισ δομϋσ παιδικόσ προςταςύασ, η 
επιςτροφό ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ, η διαμονό ςε μια ημι-ανεξϊρτητη δομό, η μετακϐμιςη ςε μια 
μεταβατικό κατοικύα, η διαμονό ςε υποςτηριζϐμενα καταλϑματα, η διαμονό ςε ϋνα ιδιωτικώσ 
ενοικιαςμϋνο κατϊλυμα (διαμϋριςμα/ςπύτι) ό το να μοιραςτοϑν ϋνα ςπύτι ό διαμϋριςμα με 
ϊλλουσ. Κϊθε μύα απ’ αυτϋσ τισ επιλογϋσ θα παρουςιαςτεύ λεπτομερώσ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να 
μποροϑν να αποφαςύςουν ποια επιλογό καταλϑματοσ τουσ ταιριϊζει καλϑτερα και 
ανταποκρύνεται καλϑτερα ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Οι πρώτεσ επιλογϋσ θα παρουςιαςτοϑν 
αναλυτικϊ, ενώ οι εναλλακτικϋσ που αφοροϑν την ενοικύαςη ενϐσ διαμερύςματοσ ό ενϐσ ςπιτιοϑ 
θα αναφερθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ Ενϐτητασ, αλλϊ θα αναλυθοϑν περαιτϋρω ςε επϐμενεσ 
Ενϐτητεσ (4.2: Αναζότηςη Διαμερύςματοσ και 4.3 Νοικιϊζοντασ πύτι)  
 

Σημαντικό Στοιχεύο 1: Οι μαθητϋσ πρϋπει να νιώθουν ϊνετα να εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ 
αναφορικϊ με ϋνα ζότημα το οπούο μπορεύ να θεωρηθεύ ευαύςθητο. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να 
τουσ  ενθαρρύνει να εκφρϊζονται ελεύθερα. 

 Σημαντικό Στοιχεύο 2: Ο εκπαιδευτόσ δεν θα πρϋπει να επικεντρώνεται ςε επιλογϋσ που δεν 
εύναι ςχετικϋσ ό δεν εφαρμόζονται ςτην κατϊςταςη των νεαρών που αποχωρούν από τισ δομϋσ 
προςταςύασ.  

 Σημαντικό Στοιχεύο 3: Ακόμη κι αν η αποχώρηςη από τισ δομϋσ προςταςύασ εύναι ϋνα βόμα 
που πρϋπει να γύνει ϊμεςα, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να εύναι ικανού να το ςυζητόςουν ςαν ϋνα 
κομμϊτι τησ προετοιμαςύασ τουσ προσ την ενηλικύωςη.   
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα υλοποιηθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 
1.  Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει ςυνοψύζοντασ το υλικϐ που παρουςιϊςτηκε και ςυζητόθηκε 
κατϊ τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (3.4) και να βεβαιωθεύ ϐτι ϐλη η Ενϐτητα 3 
αναφορικϊ με την «Διαχεύριςη Φρημϊτων» εύναι κατανοητό και πωσ δεν υπϊρχουν ερωτόςεισ ό 
παρανοόςεισ αναφορικϊ με τα ζητόματα που καλϑφθηκαν ςτισ προηγοϑμενεσ τϋςςερεισ (4) 
υπο-Ενϐτητεσ. Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν την προετοιμαςύα 
για το ςπύτι που εύχε ανατεθεύ ςτο τϋλοσ τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (αναφορικϊ με την 
πύςτωςη που προςφϋρεται απϐ διϊφορεσ τρϊπεζεσ και την ςυγκριτικό τουσ ανϊλυςη). Ζητϊ 
απϐ εθελοντϋσ να παρουςιϊςουν τα ευρόματα τουσ και αφόνει τουσ μαθητϋσ να τα ςχολιϊςουν 
και  να παρϋχουν ανατροφοδϐτηςη. Αυτϐ θα αποτελϋςει τη βϊςη για μια ςυνοπτικό 
επιςκϐπηςη ϐλων των τεςςϊρων προηγοϑμενων υπο-Ενοτότων, με τον εκπαιδευτό να 
επαναλαμβϊνει κϊποιεσ απ’ τισ ςημαντικϋσ ϋννοιεσ που παρουςιϊςτηκαν (π.χ. οικονομικϋσ 
δεξιϐτητεσ, δεξιϐτητεσ για ψώνια, χρϋοσ, πύςτωςη κλπ) και να ρωτϊει αν υπϊρχουν απορύεσ ό 
αν κϊποιοσ μαθητόσ θα όθελε περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςε κϊποιο απ’ τα ζητόματα που 
παρουςιϊςτηκαν και ϋμαθαν.  
2. Μετϊ απ’ αυτϐ το καταληκτικϐ κομμϊτι, ο εκπαιδευτόσ θα ειςϊγει ςτουσ μαθητϋσ ςυνολικϊ 
ςτην Ενϐτητα αναφορικϊ με την ςτϋγαςη και την αποχώρηςη απϐ τισ δομϋσ προςταςύασ. Θα 
αναφϋρει κϊποια απ’ τα θϋματα που θα ςυζητηθοϑν ςτισ επϐμενεσ τϋςςερεισ υπο-Ενϐτητεσ 
(ϐπωσ οι επιλογϋσ ςτϋγαςησ, η αναζότηςη ςπιτιοϑ, το ςυμβϐλαιο ενοικύαςησ και η διαχεύριςη 
ενϐσ ςπιτιοϑ) και να προετοιμϊςει τουσ μαθητϋσ για το υλικϐ που θα παρουςιαςτεύ και θα 
αναλυθεύ.  
3. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει με τισ «Ερωτόςεισ Ϊναρξησ». Θα προςπαθόςει να ωθόςει τουσ 
μαθητϋσ να ενδιαφερθοϑν και να αςχοληθοϑν με τα νϋα θϋματα, προςπαθώντασ να αποφϑγει 
μεγϊλεσ παρουςιϊςεισ και διαλϋξεισ ςε αυτϐ το ςτϊδιο. 
4.  Μετϊ απϐ μια ςϑντομη ςυζότηςη των ερωτόςεων, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει δύνοντασ 
ςτουσ μαθητϋσ μια ϊςκηςησ Αυτοαξιολϐγηςησ (Υυλλϊδιο1, βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο). Θα αφόςει 
τουσ μαθητϋσ για δϑο-τρύα λεπτϊ για να ςυμπληρώςουν την ϊςκηςη και να ςυζητόςουν πιθανϊ 
δυνατϊ ςημεύα ό ελλεύψεισ ςτισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που οι ύδιοι παρουςιϊζουν.  
5. Άςκηςη 2: Παρουςύαςη. Μετϊ την αναςκϐπηςη των απαντόςεων που δϐθηκαν απ’ τουσ 
μαθητϋσ ςτην ϊςκηςη Αυτοαξιολϐγηςησ και την κατανϐηςη πιθανών κενών, ο εκπαιδευτόσ θα 
ξεκινόςει εξηγώντασ τισ διαφορετικϋσ επιλογϋσ που εύναι διαθϋςιμεσ μετϊ την αποχώρηςη απ’ 
την προςταςύα. Οι βαςικϋσ επιλογϋσ εύναι: 

 Η παραμονό με τουσ επαγγελματύεσ φροντύδασ ό η επιςτοφό ςτην οικογϋνειασ: Αυτϐ 
εύναι ϋνα θϋμα το οπούο θα πρϋπει να ςυζητηθεύ με τουσ αρμϐδιουσ κοινωνικοϑσ 
λειτουργοϑσ/επαγγελματύεσ φροντύδασ. Μπορεύ να εύναι πιθανϐ για κϊποιουσ μαθητϋσ 
να παραμεύνουν ςτην τρϋχουςα τοποθϋτηςό τουσ για ϋνα μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα, αλλϊ 
αυτϐ δεν εύναι εγγυημϋνο. Απ’ την ϊλλη, η διαμονό με την οικογϋνεια (γονεύσ ό ϊλλα 
μϋλη τησ οικογϋνειασ) μπορεύ να εύναι μια επιλογό. Πριν αποφαςύςουν κϊτι τϋτοιο, οι 
μαθητϋσ παροτρϑνονται να μιλόςουν με τον κοινωνικϐ τουσ λειτουργϐ 

 Ημι-ανεξϊρτητη ςτϋγαςη: Κϊποιοι νϋοι ςτην προςταςύα μπορεύ να επιλϋξουν την ημι-
ανεξϊρτητη ςτϋγαςη και να ϋχουν ϋναν εργαζϐμενο-κλειδύ/ απϐ το προςωπικϐ τησ 
δομόσ προςταςύασ ωσ πρϐςωπο αναφορϊσ. Αυτϐ μπορεύ να εύναι ϋνα διαμϋριςμα που 
ανόκει ςε μια υπηρεςύα υπεϑθυνη για τη παροχό ςτϋγαςησ κατϊ την περύοδο μετϊ την 
αποχώρηςη απ’ τη δομό φροντύδασ 

 Μεταβατικό ςτϋγαςη: Αυτό εύναι μια επιλογό για ϊτομα που χρειϊζονται χρϐνο και 
βοόθεια ώςτε να προετοιμαςτοϑν για την ανεξϊρτητη διαβύωςη. υνόθωσ παρϋχεται 
ϋνα πρϐγραμμα υποςτόριξησ, το οπούο βοηθϊει τουσ διαμϋνοντεσ να αναπτϑξουν τισ 
απαραύτητεσ δεξιϐτητεσ ώςτε να ζόςουν ανεξϊρτητα και να αντιμετωπιςτοϑν ζητόματα 



που μπορεύ να αποτελϋςουν προβλόματα ϐταν ζουν μϐνοι τουσ.   
 Τποςτηριζϐμενα καταλϑματα: Μερικού νϋοι επιλϋγουν να μεύνουν ς’ ϋνα οικογενειακϐ 

περιβϊλλον ϐταν αποχωροϑν απ’ την προςταςύα. Σα υποςτηριζϐμενα καταλϑματα εύναι 
γι’ αυτοϑσ που χρειϊζονται ςυμβουλϋσ ςτην πορεύα τουσ. Ζουν ς’ ϋνα οικογενειακϐ 
περιβϊλλον ώςτε να υποςτηρύζονται ςε θϋματα που αφοροϑν την ανεξϊρτητη 
διαβύωςη.  

 Ιδιωτικό ενοικύαςη ςτϋγησ: Κϊποιοι νϋοι μπορεύ να επιλϋξουν να νοικιϊςουν ϋνα ςπύτι ό 
ϋνα διαμϋριςμα ώςτε να ζόςουν μϐνοι τουσ. Μπορεύ να δικαιοϑνται ϋνα «ςυμπλόρωμα 
ενοικύου», ςυνεπώσ θα πρϋπει να επικοινωνόςουν με τουσ αντύςτοιχουσ φορεύσ 
κοινωνικόσ πρϐνοιασ. Τπϊρχουν διϊφοροι τρϐποι να ψϊξουν για τϋτοιου εύδουσ 
ςτϋγαςησ (εφημερύδεσ, ιςτοςελύδεσ κλπ) που θα αναλυθοϑν περαιτϋρω ςτισ ακϐλουθεσ 
Ενϐτητεσ.  

 υγκατούκηςη ςε ςπύτι/διαμϋριςμα: Η ενοικύαςη ςτϋγαςησ με ϋνα ϊλλο ϊτομο ό με μια 
ομϊδα ατϐμων εύναι ςυνόθωσ φθηνϐτερη, αφοϑ ϐλα τα κϐςτη μοιρϊζονται ανϊμεςα ςε 
ϐλουσ τουσ ςυγκατούκουσ. Η ςυμβύωςη με ϊλλα ϊτομα ϋχει κϊποια πλεονεκτόματα και 
κϊποια μειονεκτόματα, που θα αναλυθοϑν ςτη ςυνϋχεια.  

Αφοϑ παρουςιαςτοϑν οι βαςικϋσ επιλογϋσ για την ςτϋγαςη μετϊ τη προςταςύα, ο εκπαιδευτόσ 
θα βεβαιωθεύ πωσ ϐλοι οι μαθητϋσ ϋχουν κατανοόςει τισ ονομαςύεσ των διαφορετικών τϑπων 
ςπιτιών. υνεπώσ, μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ορύζοντασ κϊποιουσ βαςικοϑσ τϑπουσ 
ςπιτιών: 

 Γκαρςονιϋρα 
 Δώμα  
 Δυϊρι  
 Μονοκατοικύα 
 Διπλοκατοικύα 
 Τπϐγειο 
 Σριϊρι 
 Ανεξϊρτητη οικεύα εντϐσ ό εκτϐσ τησ κϑριασ οικεύασ 
 Υοιτητικϋσ κατοικύεσ 
 Hostel 
 Μεζονϋτα 
 Ημι-Τπϐγειο 
 Ρετιρϋ 

6. Εργαςύα ςε Ζεϑγη: Υυλλϊδιο για τα Τπϋρ και τα Κατϊ. Μετϊ απ’ την ςϑντομη παρουςύαςη, ο 
εκπαιδευτόσ θ δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 2 ζητώντασ τουσ να γρϊψουν, ςε ζευγϊρια, 
κϊποιεσ ιδϋεσ για τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα καθεμιϊσ απ’ τησ επιλογϋσ που 
παρουςιϊςτηκαν. Ο εκπαιδευτόσ θα αφόςει τρύα με τϋςςερα λεπτϊ ςτουσ μαθητϋσ για να 
ςυμπληρώςουν το φυλλϊδιο και μετϊ θα ρωτόςει για τισ απαντόςεισ τουσ, γρϊφοντϊσ τεσ ςτον 
πύνακα. Οι ύδιεσ απαντόςεισ δεν θα γραφτοϑν δϑο φορϋσ.  το τϋλοσ τησ Ωςκηςησ, ο 
εκπαιδευτόσ θα κϊνει μια αναςκϐπηςη των απαντόςεων και θα ςυμπερϊνει πωσ δεν υπϊρχει 
μύα μϐνο επιλογό που εύναι ςωςτό για ϐλουσ. Η επιλογό θα βαςύζεται ςτισ διαθϋςιμεσ λϑςεισ, τισ 
ςυνθόκεσ και την προςωπικϐτητα/χαρακτόρα/επιθυμύεσ του κϊθε ατϐμου.  
7. Υυλλϊδιο 3: Ερωτηματολϐγιο «πύτι Μου πιτϊκι Μου». ’ αυτϐ το ςτϊδιο, ο εκπαιδευτόσ  θα 
παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ το ερωτηματολϐγιο «πύτι Μου πιτϊκι Μου». Ο εκπαιδευτόσ θα 
εξηγόςει πωσ κϊθε μαθητόσ θα πρϋπει να απαντόςει ςτο ερωτηματολϐγιο με ϐςο μεγαλϑτερη 
ειλικρύνεια, ώςτε να μπορϋςει να ϋχει μια ιδϋα για το τι εύδουσ ςτϋγαςησ θα προτιμοϑςε μετϊ 
την αποχώρηςό του απ’ την προςταςύα. Σο ερωτηματολϐγιο θα υποδεικνϑει τισ προτιμόςεισ 
τουσ, αλλϊ δεν θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ ωσ το απϐλυτο εργαλεύο ώςτε να 
οριςτικοποιόςουν την απϐφαςό τουσ. Όπωσ αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ, ςτη διαδικαςύα τησ 
λόψησ τησ απϐφαςησ θα ςυνυπολογιςτεύ ϋνασ αριθμϐσ παραγϐντων.   
8. Ο εκπαιδευτόσ θα εξηγόςει την απαραύτητη διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθηθεύ  για ϐλεσ 
τισ διαφορετικϋσ επιλογϋσ ςτϋγαςησ, εκτϐσ απ’ τισ δϑο τελευταύεσ που θα ςυζητηθοϑν  κατϊ τη 
διϊρκεια τησ επϐμενησ Ενϐτητασ. Ωρα, ςτην περύπτωςη: 

 Παραμονόσ με τουσ επαγγελματύεσ φροντύδασ ό επιςτροφόσ ςτην οικογϋνεια: ςυζότηςη 
με πρόςωπο αναφορϊσ 



 Ημι-ανεξϊρτητη διαμονό: ςυζότηςη με πρόςωπο αναφορϊσ 
 Μεταβατικό ςτϋγαςη: αναζότηςη ςε ανϊλογεσ ιςτοςελύδεσ και μϋςα 
 Τποςτηριζϐμενα καταλϑματα: αναζότηςη ςε ανϊλογεσ ιςτοςελύδεσ και μϋςα  
 Ιδιωτικό ενοικύαςη διαμονόσ: αναζότηςη ςε ανϊλογεσ ιςτοςελύδεσ και μϋςα 
 υγκατούκηςη ςε ςπύτι/διαμϋριςμα: αναζότηςη ςε ανϊλογεσ ιςτοςελύδεσ και μϋςα 

ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ/επιλογϋσ, ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να τονύςει ϐτι μια διεξοδικό 
ςυζότηςη με τα ϊτομα απϐ την προςταςύα (ϋναν επαγγελματύα φροντύδασ, ϋναν ψυχολϐγο, 
ϋναν κοινωνικϐ λειτουργϐ κτλ) εύναι απαραύτητη ϐταν προχωροϑν προσ την ανεξϊρτητη 
διαβύωςη. Θα εξηγόςουν τισ διαδικαςύεσ και τα βόματα και θα βοηθόςουν τον καθϋνα να 
καταλϊβει ποια επιλογό τουσ ταιριϊζει περιςςϐτερο τη δεδομϋνη ςτιγμό/περύοδο τησ ζωόσ 
τουσ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να καθηςυχϊςει τουσ μαθητϋσ πωσ «τύποτα δεν εύναι για πϊντα» 
και πωσ μποροϑν πϊντα να αλλϊξουν γνώμη ϐταν οι ςυνθόκεσ ςτη ζωό τουσ και οι 
προτεραιϐτητεσ/ επιθυμύεσ τουσ αλλϊξουν (π.χ. να βρουν μια καλϑτερη δουλειϊ, να 
παντρευτοϑν, να κερδύζουν πολλϊ χρόματα, κλπ). 
9. Υυλλϊδιο 4, Γρϊψτε: υγκϊτοικοσ ό Όχι; Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το 
Υυλλϊδιο 4 και θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να το ςυμπληρώςουν. Θα εξηγόςει ϐτι αν και 
μπορεύ να μην εύναι υπϋρ του να μεύνουν μϐνοι τουσ (με ό χωρύσ ςυγκϊτοικο), το Υυλλϊδιο θα 
τουσ βοηθόςει να ςυνειδητοποιόςουν τον αριθμϐ των παραγϐντων που μπορεύ να επηρεϊςουν 
την ϐποια απϐφαςη μπορεύ να πϊρουν. Ο εκπαιδευτόσ θα αφόςει πϋντε λεπτϊ και μετϊ θα 
ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ των μαθητών. 
10. Υυλλϊδιο 5. Γρϊψτε: «Επιλογϋσ Διαμονόσ. Καταςτϊςεισ.»  το ύδιο πλαύςιο (λόψη 
αποφϊςεων ςε διαφορετικϋσ επιλογϋσ διαμονόσ), ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το 
Υυλλϊδιο 5 ώςτε να ςυζητόςουν τισ διαφορετικϋσ επιλογϋσ τϐςο για τουσ ύδιουσ, ϐςο και για 
ϊλλα ϊτομα που αποφαςύζουν για την μελλοντικό τουσ διαμονό. Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ 
τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το Υυλλϊδιο με ϐ,τι γνωρύζουν/πιςτεϑουν και να ςυνεχύςουν 
με αυτϐ ωσ ϊςκηςη για το ςπύτι για το επϐμενο μϊθημα.  
11. Προσ το τϋλοσ του μαθόματοσ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να ετοιμϊςουν 
εργαςύα για το ςπύτι για το επϐμενο μϊθημα. Ψσ εργαςύα για το ςπύτι, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το αντύςτοιχο Υυλλϊδιο, το οπούο απαιτεύ κϊποια 
ϋρευνα ςτο διαδύκτυο.  
12. Ο εκπαιδευτόσ ςτη ςυνϋχεια θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το ςϑντομο 
Πύνακα αξιολϐγηςησ (βλ. ςχετικϐ Υυλλϊδιο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςτην 
περύπτωςη που κϊποιοι απϊντηςαν λϊθοσ.  
13. Κλεύνοντασ το μϊθημα, ο εκπαιδευτόσ θα αφιερώςει μερικϊ λεπτϊ για το κομμϊτι τησ 
«υλλογικόσ Αξιολϐγηςησ». Θα ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ 
ςχετικϊ με το μϊθημα, τι βρόκαν ενδιαφϋρον, δυςνϐητο, ό βαρετϐ, ώςτε οι επϐμενεσ ενϐτητεσ 
που αφοροϑν τη Διαμονό να διορθωθοϑν αν εύναι απαραύτητο.  

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ. 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι  οι μαθητϋσ: 
 Να κατανοόςουν τισ διαφορετικϋσ επιλογϋσ που εύναι διαθϋςιμεσ αναφορικϊ με την 

διαμονό μετϊ την δομό προςταςύασ.  
 Να ςυνειδητοποιόςουν τουσ διαφορετικοϑσ παρϊγοντεσ που περιϋχονται ςτην επιλογό 

τησ διαμονόσ.  
 Να καταλϊβουν τη διαδικαςύα που θα ακολουθόςουν αν κϊνουν την οποιαδόποτε 

επιλογό.  
 Να ςυνδϋςουν την επιλογό διαμονόσ με τισ δεξιϐτητεσ που αφοροϑν γενικϐτερα ςτη 

λόψη αποφϊςεων.  
 Να νιώςουν ϊνετα να αποχωρόςουν απ’ την δομό προςταςύασ.  
 Να ϋχουν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ για να επιλϋξουν τον κατϊλληλο τϑπο διαμονόσ 

για τουσ ύδιουσ.  

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.   

Γιατύ ϋνα νϋο ϊτομο, ςτην ηλικύα ςασ, να φϑγει απ’ το ςπύτι απ’ τουσ γονεύσ του; Γιατύ να 
φϑγετε απ’ το ςπύτι που μϋνετε (ςτη δομό προςταςύασ); 

 Ποια θα όταν η ιδανικό ςασ κατϊςταςη διαμονόσ; (μϋροσ, ϋπιπλα, ςυγκϊτοικοι, περιοχό, 
ςτυλ, κτλ) 

Ϊχετε ςκεφτεύ που θα μεύνετε αφοϑ αποχωρόςετε απϐ τη δομό προςταςύασ;  

Ξϋρετε κϊποιον ςτην ηλικύα ςασ να μϋνει μϐνοσ του; Πώσ νιώθει γι’ αυτϐ; Πώσ πιςτεϑετε 
ϐτι θα νιώθατε εςεύσ;  

Ποιο θα όταν το πρώτο πρϊγμα που θα παύρνατε ςτο καινοϑργιο ςασ ςπύτι;  
 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

(για περιγραφό των αςκόςεων, βλ. Σα ςχετικϊ βόματα ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα) 

 Δραςτηριϐτητα 1: Γρϊψτε: Υυλλϊδιο 1: Ωςκηςη Αυτοαξιολϐγηςησ 

Δραςτηριϐτητα 2: Παρουςύαςη / Μικρό Διϊλεξη αναφορικϊ με τισ Επιλογϋσ Διαμονόσ  

 Δραςτηριϐτητα 3: Εργαςύα ςε Ζεϑγη: Υυλλϊδιο με Τπϋρ και Κατϊ.  

Δραςτηριϐτητα 4: Γρϊψτε: Ερωτηματολϐγιο «πύτι μου πιτϊκι μου»  

Δραςτηριϐτητα 5: Παρουςύαςη διαφορετικών ειδών ςπιτιών/διαμεριςμϊτων  

 Δραςτηριϐτητα 6: Γρϊψτε: υγκϊτοικοσ ό Όχι;  

 Δραςτηριϐτητα 7: Γρϊψτε: Επιλογϋσ Διαμονόσ. Καταςτϊςεισ  

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

 Άςκηςη για το πύτι 
Προσ το τϋλοσ του μαθόματοσ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να ετοιμϊςουν 
εργαςύεσ για το ςπύτι για το επϐμενο μϊθημα. Ψσ εργαςύα για το ςπύτι, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ 
να ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν το Υυλλϊδιο «Εργαςύα για το πύτι», το 
οπούο απαιτεύ κϊποια ϋρευνα ςτο διαδύκτυο. 

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει 
εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.  

 Λύςτα 
το πλαύςιο τησ αξιολϐγηςησ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο/η εκπαιδευτόσ/ρια θα 
ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν τη λύςτα που θα τουσ παραδώςει. Αφοϑ 
απαντόςουν οι μαθητϋσ, θα πραγματοποιηθεύ ςϑντομη ςυζότηςη, με ςχϐλια για ϐλεσ τισ 
δηλώςεισ. 

 Ομαδικό υζότηςη  

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τισ γνώμεσ των μαθητών αναφορικϊ με την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα, ςχετικϊ με τα βαςικϊ ςημεύα τησ 
ςυνϊντηςησ: τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, για τι χρειϊζεται να μϊθουν 
περιςςϐτερα, τι εύδουσ δραςτηριϐτητεσ τουσ ϊρεςαν/δεν τουσ ϊρεςαν κτλ. Αυτό η 
ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επϐμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ, οι οπούεσ αφοροϑν 
ϐλεσ το θϋμα τησ διαμονόσ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την 
ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό ώςτε κϊθε 
ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια 
Μαθόματοσ εύναι ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και 
ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

Η αποχώρηςη απ’ τη δομό προςταςύασ μπορεύ να εύναι μια απογοητευτικό και 
δυςϊρεςτη προοπτικό για πολλοϑσ που αποχωροϑν απ’ τη δομό προςταςύασ. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να χειριςτεύ το ζότημα μ’ ϋναν ευαύςθητο τρϐπο, παρουςιϊζοντασ ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 
μ’ ϋνα ρεαλιςτικϐ και αντικειμενικϐ τρϐπο. ’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, το χιοϑμορ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να ελαφρυνθεύ η ατμϐςφαιρα! 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Οι ςυζητόςεισ που ξεκινοϑν κατϊ την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη μποροϑν εϑκολα να εκτραποϑν ςε θϋματα που δεν ςχετύζονται με τη διαμονό και τισ 
διαφορετικϋσ επιλογϋσ που ϋχει το ϊτομο που αποχωρεύ απ’ την προςταςύα. Θα πρϋπει να εύςτε 
ςε εγρόγορςη και να επαναφϋρετε τη ςυζότηςη ςε θϋματα που ςχετύζονται με την Ενϐτητα.  

Εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να ςυνδϋςετε τισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που αποκτόθηκαν ςε 
προηγοϑμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ με το υλικϐ που παρουςιϊζεται ςτην  παροϑςα 
Ενϐτητα.  
 

  



     Ενότητα 4.1, Υυλλϊδιο 1: Αυτοαξιολόγηςη αναφορικϊ με τη Διαμονό.  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να αναγνωρύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 
διαπρϋπετε και να επικεντρωθεύτε ςε αυτϋσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, αναφορικϊ με τη γνώςη 
και τισ δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με διαφορετικοϑ τϑπουσ διαμονόσ και ςτϋγαςησ. Μϐνοι ςασ, 
προςπαθόςτε να απαντόςετε κϊθε μύα απ’ τισ ερωτόςεισ/δηλώςεισ με ϐςο μεγαλϑτερη 
ειλικρύνεια εύναι δυνατϐ. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτό την εκτύμηςη  δεξιοτότων, επανεξετϊςτε το 
με την ομϊδα ςασ και αναγνωρύςτε τισ δεξιϐτητεσ που θα θϋλατε να ενδυναμώςετε.  

Δηλώςεισ 

Σο ξϋρω/ 
εύμαι 
καλϐσ ςε 
αυτϐ 

Δεν το 
ξϋρω/δεν 
το κϊνω 

Δεν εύμαι 
ςύγουροσ/πρϋπει 
να μϊθω 
περιςςϐτερα γι’ 
αυτϐ 

Ξϋρω τη διαφορϊ μεταξϑ ενϐσ διαμερύςματοσ κι 
ενϐσ ςπιτιοϑ  

   

Ξϋρω τι εύναι το υποςτηρικτικϐ κατϊλυμα     

Ξϋρω πώσ να ψϊξω για διαμϋριςμα      

Ξϋρω τισ διϊφορεσ επιλογϋσ διαμονόσ που εύναι 
διαθϋςιμεσ για ϐταν φϑγω απ’ τη δομό προςταςύασ  

   

Ξϋρω ποια εύναι τα βαςικϊ ϋξοδα που 
περιλαμβϊνονται ςτο να μϋνω μϐνοσ/η  

   

Ξϋρω ποια επιδϐματα μπορώ να πϊρω ώςτε να 
ςτηρύξω την αποχώρηςό μου απ’ τη δομό 
προςταςύασ και να ζόςω μϐνοσ/η 

   

Ξϋρω τι να ρωτόςω τον ιδιοκτότη ϐταν ψϊχνω ϋνα 
διαμϋριςμα/ςπύτι  

   

Ξϋρω πώσ να παζαρεϑω για χαμηλϐτερο ενούκιο     

Ξϋρω τι να ψϊξω ς’ ϋναν πιθανϐ ςυγκϊτοικο     

Ξϋρω τη διαφορϊ μεταξϑ ενϐσ ανεξϊρτητου κι ενϐσ 
ημι-ανεξϊρτητου ςπιτιοϑ  

   

Ξϋρω τι εύναι ο ξενώνασ (hostel)    

Ξϋρω τη διαφορϊ μεταξϑ ξενώνα (hostel) και 
ξενοδοχεύου 

   

    

    

    
 

  



Ενότητα 4.1. Υυλλϊδιο 2 Σύποσ Δραςτηριότητασ: Δουλϋψτε ςε Ζευγϊρια  

υμπληρώςτε τον ακϐλουθο πύνακα με τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα τησ επιλογόσ 

διαμονόσ ςε κϊθε μύα απ’ τισ επιλογϋσ διαμονόσ. 

Επιλογϋσ Διαμονόσ  Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα 
Παραμονό με τουσ 
επαγγελματύεσ φροντύδασ ό 
με τη οικογϋνεια 
 
 
 

  

Ημι-ανεξϊρτητη δομό 
 
 
 

  

Μεταβατικό ςτϋγαςη 
 
 
 

  

Τποςτηριζϐμενο κατϊλυμα 
 
 
 

  

Ιδιωτικϊ ενοικιαςμϋνη 
διαμονό 
 
 
 

  

υγκατούκηςη ςε 
ςπύτι/διαμϋριςμα 
 
 
 

  

 

* για τον εκπαιδευτό: 

Πλεονεκτόματα τησ Ενοικύαςησ  

Σο ενούκιο προςφϋρει κϊποια πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με την αγορϊ ςτϋγησ, ειδικϊ για ϊτομα 

που δεν εύναι ςύγουρα για τισ μακροπρϐθεςμεσ ςτεγαςτικϋσ τουσ ανϊγκεσ ό που ϋχουν 

περιοριςμϋνουσ πϐρουσ για μια προκαταβολό. Ενώ η πλειονϐτητα των ανθρώπων που 

νοικιϊζουν εύναι νεαρού ενόλικεσ, ο αριθμϐσ των μεγαλϑτερων ενηλύκων που ϋλκονται απ’ την 

ενοικύαςη ολοϋνα και αυξϊνεται καθώσ εύναι πολϑ πιο εϑκολο να προγραμματύςουν ακριβώσ 

πϐςα θα πληρώνουν ςε ςτεγαςτικϊ ϋξοδα κϊθε μόνα. Επιπροςθϋτωσ, γενικώσ δεν εύναι 

απαραύτητο κϊποιοσ να ανηςυχεύ για την περιπούηςη τησ αυλόσ ό ϊλλεσ ςυντηρόςεισ 

εξωτερικοϑ χώρου ‘ παρϐλα αυτϊ, αυτϐ μπορεύ να μην εύναι ακριβϋσ ϐταν νοικιϊζεισ ϋνα ςπύτι. 

Σο να βαςύζεται ςε ϊλλουσ να φροντύζουν τη ςυντόρηςη εςωτερικϊ και εξωτερικϊ ςασ δύνει 

επιπλϋον χρϐνο και χρόμα για να ξοδϋψει με φύλουσ και οικογϋνεια ό ϊλλεσ μορφϋσ 

ψυχαγωγύασ. Επιπλϋον,  τα ςυγκροτόματα διαμεριςμϊτων τεύνουν να προςφϋρουν μια μεγϊλη 

ποικιλύα ανϋςεων (π.χ. κλειςτϐ παρκινγκ, κλπ) που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη μηνιαύα πληρωμό 

του ενοικύου. Σο να ϋχει τα πϊντα ςε μια πληρωμό το κϊνει πιο οικονομικϐ και βολικϐ. Σο 



ενούκιο επύςησ τεύνει να προςφϋρει μεγαλϑτερη ελαςτικϐτητα ςε περύπτωςη που 

αλλϊξειδουλειϊ ό βιώςει ϊλλεσ αλλαγϋσ ςτον τρϐπο ζωόσ.  Αν αποφαςύςει να μετακομύςει, 

πρϋπει μϐνο να ςυνεννοηθεύ με τον ςπιτονοικοκϑρη για τισ ρότρεσ του ςυμβολαύου αντύ να 

προςπαθόςει να πουλόςει ϋνα ςπύτι. Σα περιςςϐτερα ςυμβϐλαια κρατοϑν για ϋξι μόνεσ ό ϋνα 

χρϐνο και ϋχουν κϊποιου εύδουσ ρότρα ακϑρωςησ που επιτρϋπει νομικώσ να λυθεύ το 

ςυμβϐλαιο με τον ιδιοκτότη. Η πώληςη ενϐσ ςπιτιοϑ γενικώσ παύρνει πολϑ περιςςϐτερο χρϐνο 

και δεν εύναι εγγυημϋνη. Νοικιϊζοντασ, τα βαςικϊ βιοτικϊ ϋξοδα ςυνόθωσ περιλαμβϊνουν τη 

μηνιαύα πληρωμό του ενοικύου, την κατϊθεςη εγγϑηςησ, την πληρωμό τησ αςφϊλειασ, και τισ 

ΔΕΚΟ. Η κατϊθεςη εγγϑηςησ εύναι ςυνόθωσ ύςη με ϋναν ό δϑο μόνεσ ενοικύου που πληρώνεται 

ϐταν γύνει η μετακϐμιςη ςτο διαμϋριςμα και κρατεύται απϐ τουσ ιδιοκτότεσ ώςτε να καλυφθοϑν 

οι ϐποιεσ βλϊβεσ ςτην ιδιοκτηςύα ό ϋξοδα καθαριϐτητασ. Κϊποια διαμερύςματα απαιτοϑν να 

πληρώνει ο ύδιοσ ο ενοικιαςτόσ τισ ΔΕΚΟ, ενώ ϊλλα τισ περιλαμβϊνουν ςτο ποςϐ του ενοικύου. 

Εϊν πληρώνει ο ύδιοσ για τισ ΔΕΚΟ, ενδϋχεται να χρειαςτεύ να πληρώςει μια προκαταβολό ςε 

κϊθε μύα απ’ τισ υπηρεςύεσ. Ο ϊγραφοσ κανϐνασ εύναι πωσ το ενούκιϐ ςασ δεν θα πρϋπει να εύναι 

πϊνω απϐ 30%  του ακαθϊριςτου ειςοδόματϐσ ςασ ό 25% των καθαρών ςασ εςϐδων για τα 

ςτεγαςτικϊ ςασ ϋξοδα. Βεβαιωθεύτε πωσ ϋχετε αυτοϑσ τουσ παρϊγοντεσ υπϐψη ϐταν ψϊχνετε 

για ϋνα μϋροσ να μεύνετε γιατύ ϋχουν αντύκτυπο ςτο πϐςα μπορεύτε να διαθϋςετε ςε ενούκιο.  

Μειονεκτόματα τησ Ενοικύαςησ   

Σο ενούκιο, φυςικϊ, ϋχει και κϊποια μειονεκτόματα. Αυτϊ περιλαμβϊνουν την ϋλλειψη ελϋγχου 

ςτην ιδιοκτηςύα και μια ϋλλειψη ιδιωτικϐτητασ. Όταν νοικιϊζεται ϋνα διαμϋριςμα, οι ιδιοκτότεσ 

ό διαχειριςτϋσ τησ ιδιοκτηςύασ εύναι υπεϑθυνοι για κϊθε επιςκευό και γενικϐτερη ςυντόρηςη.  

Παρϐλα αυτϊ, αν δεν απαντόςουν ϊμεςα, μπορεύ ο ενοικιαςτόσ να βρεθεύ να ζει ςε μια 

κατϊςταςη ϐχι και τϐςο επιθυμητό, με διαρροϋσ ςτη βρϑςη, ςπςμϋνα παρϊθυρα ό ϊλλα 

προβλόματα. Αν πληρώνετε ο ύδιοσ τισ υπηρεςύεσ κοινόσ ωφϋλειασ και πρϋπει να ζεύτε για 

αρκετοϑσ μόνεσ με μια διαρροό ςτη βρϑςη, αυξϊνεται ο λογαριαςμϐσ του νεροϑ. Σα ςπαςμϋνα 

παρϊθυρα ό ϊλλα προβλόματα μπορεύ να εξελιχθοϑν θϋματα αςφαλεύασ ό υγεύασ ϐταν ο 

ςπιτονοικοκϑρησ δεν ανταποκρύνεται ςτα αιτόματα για απαραύτητεσ επιςκευϋσ.  

Επιπρϐςθετα, η ενοικύαςη ενϐσ ςπιτιοϑ ό διαμερύςματοσ μπορεύ να περιλαμβϊνει κϊποιουσ 

περιοριςμοϑσ. Για παρϊδειγμα, μπορεύ να μην επιτρϋπεται να αναδιακοςμόςει ο ενοικιαςτόσ το 

χώρο βϊφοντασ τουσ τούχουσ με το αγαπημϋνο του χρώμα ό να μην μπορεύ να βϊλει καρφιϊ 

ςτουσ τούχουσ για να βϊλει τισ αγαπημϋνεσ του φωτογραφύεσ. Οι ιδιοκτότεσ μποροϑν επύςησ να 

περιορύςουν τον αριθμϐ των φιλοξενοϑμενων, να περιορύςουν ό να μην επιτρϋψουν κατοικύδια, 

και να θϋςουν ϊλλουσ περιοριςμοϑσ ςτην προςωπικό ςυμπεριφορϊ. Κϊθε περιοριςμϐσ θα 

πρϋπει να αναφϋρεται ςτο ςυμβϐλαιο, γεγονϐσ που καθιςτϊ ϊκρωσ ςημαντικϐ το να διαβαςτεύ 

και να κατανοηθοϑν τα πϊντα ςτο ϋγγραφο πριν το υπογραφεύ και γύνει η μετακϐμιςη. Ωπαξ 

και ο ενοικιαςτόσ βρεθεύ εκεύ, εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ ςτουσ ϐποιουσ ϐρουσ 

ςυμφώνηςε ςτο ςυμβϐλαιο.  

Ενώ η ενοικύαςη μπορεύ να μην ςασ επιτρϋπει να απολαϑςετε πολλϊ  απ’ τα πλεονεκτόματα του 

να ϋχετε ϋνα δικϐ ςασ ςπύτι, προςφϋρει ϋνα μϋροσ διαμονόσ και μπορεύ να μειώςει το μηνιαύο 

κϐςτοσ και τισ υποχρεώςεισ.  

 

 

 



Ενότητα 4.1. Υυλλϊδιο 3: Γρϊψτε. Ερωτηματολόγιο: «πύτι μου πιτϊκι μου». 

Η επιλογό τησ ςωςτόσ διαμονόσ ϐταν αποχωρεύτε απϐ τη δομό προςταςύασ εύναι πολϑ 

ςημαντικό. Εν μϋρει βαςύζεται ςτισ δικϋσ ςασ επιθυμύεσ, φιλοδοξύεσ και ανϊγκεσ. Με ςκοπϐ να 

τισ ξεκαθαρύςετε, απαντόςτε ςτισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ ϐςο πιο ειλικρινϊ εύναι δυνατϐ. το 

τϋλοσ, θα ϋχετε μια ςαφό ϋνδειξη ςτισ προτιμόςεισ ςασ αναφορικϊ με το μελλοντικϐ ςασ ςπύτι.   

ημειώςτε την απϊντηςη που ςασ αντιπροςωπεϑει καλϑτερα  

Δόλωςη  Ναι Όχι Δεν ξϋρω 
1. Προτιμώ να μϋνω με ϊλλουσ κοντϊ ςτην ηλικύα μου    
2. Προτιμώ να μϋνω με ϊλλουσ μεγαλϑτεροϑσ μου    
3. Θϋλω να ζόςω μϐνοσ/η    
4. Θϋλω να εύμαι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ για τουσ λογαριαςμοϑσ και 

τα ϋξοδα του ςπιτιοϑ  
   

5. Φρειϊζομαι κϊποιον ςτο μελλοντικϐ μου ςπύτι για να με 
βοηθϊει με την καθημερινϐτητα/δουλειϋσ του ςπιτιοϑ  

   

6. Προτιμώ να μεύνω περιςςϐτερο ςτη δομό προςταςύασ    
7. Θϋλω να περιτριγυρύζομαι απ’ την οικογϋνειϊ μου    
8. Θϋλω να μοιρϊζομαι τα ϋξοδα του ςπιτιοϑ με ϊλλα ϊτομα    
9. Δεν μπορώ να αποφαςύςω αν θϋλω να ζόςω μϐνοσ/η ό με 

ϊλλα ϊτομα  
   

10. Φρειϊζομαι ϋναν επαγγελματύα φροντύδασ να με βοηθόςει με 
την καινοϑργια μου διαμονό  

   

11. Θϋλω να αποφϑγω τη ςυνεργαςύα με μεταφορικό εταιρύα    
12. Μπορώ να ςτηρύξω τα ϋξοδα του ςπιτιοϑ χωρύσ κϊποια 

οικονομικό ό ϊλλου εύδουσ υποςτόριξη  
   

13. Δεν νοιώθω ϋτοιμοσ να ζόςω μϐνοσ/η     
14. Δεν θϋλω να αλλϊζω ςυχνϊ ςπύτια     
15. Θα όθελα να διακοςμόςω το ςπύτι μου ϐπωσ θϋλω χωρύσ να 

μου λϋει κανεύσ τι να κϊνω  
   

16. Θϋλω να μεύνω με τουσ φύλουσ μου απ’ τη δομό προςταςύασ    
17. Θϋλω να μεύνω με κϐςμο που δεν ξϋρω, για να ξεκινόςω μια 

καινοϑργια ζωό 
   

18. Δε νιώθω ικανϐσ/ό να μεύνω μϐνοσ/η ακϐμη.    
  

  



Ενότητα 4.1. Υυλλϊδιο 4: Γρϊψτε: υγκϊτοικοσ ό Όχι;  

Καθορύςτε τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα του να ζεύτε μϐνοσ/η και του να ϋχετε 

ςυγκϊτοικο. Για τουσ ςκοποϑσ αυτόσ τησ ϊςκηςησ, ΔΕΝ μπορεύτε να διαλϋξετε πϊνω απϐ ΕΝΑ 

ςυγκϊτοικο.  

 Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα 
Μϐνοσ/η 1. …. 

2. ….. 
3. ….. 

1. … 
2. …. 
3. …. 

Με ςυγκϊτοικο 1. …… 
2. ……. 
3. …… 

1. …. 
2. ….. 
3. ….. 

 
Η απϐφαςό μου εύναι να (κυκλώςτε ϋνα):                ζόςω μϐνοσ/η                                             ϋχω 
ςυγκϊτοικο 
 
 
Πιςτεϑω πωσ αυτό εύναι η καλϑτερη επιλογό γιατύ:     
 
 
Ποια χαρακτηριςτικϊ εύναι ςημαντικϐ να ϋχει ϋνασ ςυγκϊτοικοσ; 
 
1. 
 
2.             
 
3. 
 
4. 
 
5.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ενότητα 4.1. Υυλλϊδιο 5, Γρϊψτε: «Επιλογϋσ Διαμονόσ. Καταςτϊςεισ.»  

Για κϊθε μύα απ’ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ, αποφαςύςτε τι εύδουσ διαμονό θα όταν η 

καλϑτερη. Αιτιολογεύςτε την απϊντηςό ςασ.  

1. Ζνα ηευγάρι ςυνταξιοφχων χωρίσ παιδιά που δεν κζλουν να κάνουν κάποια δουλειά 

ςυντιρθςθσ.  

2. Ϊνα ζευγϊρι μεςόλικων με δϑο μικρϊ παιδιϊ που θϋλουν χώρο για τα παιδιϊ και για φύλουσ 

που θα επιςκϋπτονται.  

 

 

3.  Ϊνα νεαρϐ ζευγϊρι με ϋνα μικρϐ παιδύ. 

 

 

4. Ϊνασ νεαρϐσ φοιτητόσ.  

 

 

5. Ϊνα νϋο, ελεϑθερο ϊτομο που ταξιδεϑει ςυχνϊ λϐγω δουλειϊσ.  

 

 

 

6. Δϑο φύλοι που θϋλουν να ζόςουν μαζύ. 

 

  



Ενότητα 4.1. Εργαςύα για το πύτι 

ημειώςτε κϊποια πλεονεκτόματα και κϊποια μειονεκτόματα του να ζει κϊποιοσ ςτισ 

παρακϊτω επιλογϋσ διαμονόσ, ψϊχνοντασ ςτο διαδύκτυο. υμπληρώςτε τον παρακϊτω πύνακα.  

Σϑποσ Διαμονόσ 
(ενούκιο) 

Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα Κϐςτοσ 
Ενοικύου 

Διπλοκατοικύα 
 
 
 

   

Διϊρι 
 
 
 

   

Σριϊρι 
 
 
 

   

Single detached house 
 
 
 

   

Υοιτητικϋσ εςτύεσ 
 
 
 

   

Δώμα  
 
 
 

   

Γκαρςονιϋρα 
 
 
 

   

 

  



Ενότητα 4.1: Λύςτα: Πύνακασ αξιολόγηςησ 

Βϊλτε ϋνα τικ (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απ’ τισ παρακϊτω προτϊςεισ: 

Πρϐταςη ωςτϐ Λϊθοσ 
1. Όταν ο προϒπολογιςμϐσ ςου δεν επαρκεύ ώςτε να νοικιϊςετε 
ςπύτι, η μϐνη λϑςη εύναι να βρεύτε ςυγκϊτοικο  

  

2. Σα hostel (ξενώνεσ) παρϋχουν οικονομικό διαμονό ϐπου οι 
φιλοξενοϑμενοι μποροϑν να νοικιϊςουν ϋνα κρεβϊτι, ςυνόθωσ ςε 
κουκϋτα, ς’  ϋνα κοιτώνα και να μοιρϊζονται ϋνα μπϊνιο, ςαλϐνι και 
κϊποιεσ φορϋσ κουζύνα  

  

3. Η διπλοκατοικύα εύναι ϋνα κατοικόςιμο κτόριο χωριςμϋνο ςε 
τϋςςερα διαμερύςματα 

  

4. H ημι-ανεξϊρτητη διαμονό αναφϋρεται ςτην παροχό 
υποςτηριζϐμενησ διαμονόσ και ςτόριξησ για τουσ νϋουσ που 
αποχωροϑν απϐ την προςταςύα ώςτε να ϋχουν μια ομαλό μετϊβαςη 
ςτην ανεξϊρτητη ενόλικη ζωό 

  

5. Όταν νοικιϊζετε, οι ιδιοκτότεσ ό οι διαχειριςτϋσ τησ ιδιοκτηςύασ 
εύναι υπεϑθυνοι για κϊθε επιςκευό και ςυντόρηςη  

  

6. Οι ςπιτονοικοκϑρηδεσ δεν μποροϑν να περιορύςουν τον αριθμϐ 
των φιλοξενοϑμενων  

  

7. Η εγγϑηςη εύναι ςυνόθωσ ιςϊξια με ϋνα ό δϑο μόνεσ ενοικύου και 
πληρώνεται ϐταν φϑγετε απ’ το διαμϋριςμα  

  

 

ωςτϊ: 2,4, 5 

  



Δνόηηηα 4.2: Αναζήηηζη Καηοικίαρ  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ  

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.   

Η Eνϐτητα με τύτλο «Αναζότηςη Κατοικύασ» ςτοχεϑει ςτo να προϊγει τισ δεξιϐτητεσ των 
μαθητών και τη γνώςη τουσ αναφορικϊ με την εϑρεςη ςπιτιοϑ/διαμερύςματοσ εύτε για να 
ζόςουν μϐνοι τουσ εύτε για να το μοιραςτοϑν με ϊλλουσ. Και οι δϑο περιπτώςεισ θα αναλυθοϑν 
ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να μποροϑν να αποφαςύςουν και να θϋςου προτεραιϐτητεσ ϐςον αφορϊ 
τα χαρακτηριςτικϊ που θϋλουν να ϋχουν οι ϊλλοι ώςτε να μετακομύςουν μαζύ ς’ ϋνα νϋο ςπύτι, 
ςτην περύπτωςη που προτιμοϑν αυτό την επιλογό. Η Ενϐτητα θα επιδεύξει ουςιαςτικϊ τα 
απαραύτητα βόματα που πρϋπει να γύνουν ϐταν κϊποιοσ ψϊχνει για ςπύτι ό διαμϋριςμα, τουσ 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ να το ψϊξει, τουσ παρϊγοντεσ που πρϋπει να λϊβει υπϐψη ϐταν ψϊχνει 
για την κατϊλληλη διαμονό και την τελικό απϐφαςη, ϐταν αυτό η διαμονό ϋχει βρεθεύ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει τη γνώςη απ’ την προηγοϑμενη Ενϐτητα ϐπου παρουςιϊςτηκε για 
πρώτη φορϊ η επιλογό του ςπιτιοϑ/διαμερύςματοσ και θα εμβαθϑνει με μεγαλϑτερη 
λεπτομϋρεια ςτην παροϑςα Ενϐτητα. 
Σημαντικϊ Σημεύα 

Σημαντικό Σημεύο 1: Αν και η αυτούςια διαδικαςύα του να ψϊξουν για διαμϋριςμα μπορεύ να 
ςυμβεύ αρκετϊ αργότερα ςτη ζωό των ςυμμετεχόντων που αποχωρούν απ’ την προςταςύα, αυτό 
η ενότητα θα πρϋπει να τη δουν ωσ ϋναν ϊλλο τρόπο να αςκόςουν τισ δεξιότητεσ που αφορούν τη 
λόψη αποφϊςεων και ωσ ϋνασ ακόμη τρόποσ οι μαθητϋσ να μϊθουν περιςςότερα για τον εαυτό 
τουσ και για τον τρόπο με τον οπούο κϊνουν τισ επιλογϋσ τουσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Οι μαθητϋσ πρϋπει να ϋχουν πρακτικϋσ πληροφορύεσ, ώςτε να εύναι 
προετοιμαςμϋνοι για πραγματικϋσ καταςτϊςεισ.  

 Σημαντικό Σημεύο 3: Οι αποφϊςεισ που αφορούν πιθανϋσ μελλοντικϋσ ςυνθόκεσ ςτϋγαςησ 
δεν παραμϋνουν οι ύδιεσ καθ’ όλη τη ζωό ενόσ ατόμου. Θα πρϋπει να τονιςτεύ ότι οι ανϊγκεσ και οι 
αποφϊςεισ αλλϊζουν. Εύναι ςημαντικό για τουσ μαθητϋσ να γνωρύζουν αυτϋσ τισ αλλαγϋσ και να 
«ακούν τισ δικϋσ τουσ προτεραιότητεσ/εςωτερικό φωνό»  

 Σημαντικό Σημεύο 4: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να προϊγει τη ςυμμετοχό και την ενεργό 
μϊθηςη ς’ αυτό την Ενότητα.  
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα 

που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο εκπαιδευτόσ θα ςυνοψύζει ςϑντομα το υλικϐ και τα θϋματα που παρουςιϊςτηκαν ςτην 
προηγοϑμενη Ενϐτητα, ϐντασ βϋβαιοσ πωσ οι μαθητϋσ ϋχουν κατανοόςει ϐλουσ τουσ 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ διαμονόσ. Θα εξετϊςει την Εργαςύα για το πύτι απϐ την προηγοϑμενη 
Ενϐτητα ου αφοροϑςε τα διαφορετικϊ εύδη ςπιτιών που μπορεύ να νοικιϊςει κανεύσ και τισ 
διαφορϋσ που παρουςιϊζουν ςτο κϐςτοσ. Οι μαθητϋσ θα παρουςιϊςουν εθελοντικϊ τα 
ευρόματϊ τουσ ςτα πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα των διαφορετικών ειδών ςπιτιών και 
του κϐςτουσ αυτών. Ο εκπαιδευτόσ θα «δημιουργόςει» την ευκαιρύα να γύνει μια ςυζότηςη για 
το πώσ το κϐςτοσ τησ ενοικύαςησ ενϐσ ςπιτιοϑ/διαμερύςματοσ μπορεύ να διαφϋρει αναλϐγωσ με 
την περιοχό ςτην οπούα βρύςκεται. Αυτό η ςυζότηςη θα διευκολϑνει την ειςαγωγό τησ νϋασ 
Ενϐτητασ, καθώσ η περιοχό εύναι ϋνασ παρϊγοντασ που πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη ϐταν 
κϊποιοσ ψϊχνει για ςπύτι.  
2. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 (Αυτϐ-αξιολϐγηςη) ώςτε να ελϋγξει 
τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών ςχετικϊ με το θϋμα. Σϐτε, θα ρωτόςει τισ Ερωτόςεισ 
Ϊναρξησ ώςτε να εναςχοληθοϑν οι μαθητϋσ με το νϋο θϋμα που θα ςυζητηθεύ ςτην Ενϐτητα. 
Δεν θα εμβαθϑνει πολϑ’ οι ερωτόςεισ θα εύναι ϋνασ τρϐποσ να ενεργοποιόςει τουσ μαθητϋσ 
ώςτε να αρχύςουν να ςκϋφτονται τα θϋματα που ςχετύζονται με την εϑρεςη ενϐσ 
διαμερύςματοσ.   
3 Ωςκηςη 1, Υυλλϊδιο 2, Γρϊψτε: Περιγρϊψτε το Ιδανικϐ πύτι. Ο εκπαιδευτόσ θα διαβϊςει τισ 
ακϐλουθεσ προτροπϋσ δυνατϊ και θα δώςει δϑο με τρύα λεπτϊ ςτουσ μαθητϋσ να αποκριθοϑν. Ο 
εκπαιδευτόσ θα τονύςει πωσ εύναι ςημαντικϐ να αποτυπώνουν τισ ιδϋεσ τουσ ςε χαρτύ. Ο μϐνοσ 
κανϐνασ εύναι το ϐτι θα πρϋπει να γρϊφουν ςυνϋχεια, ακϐμη κι αν γρϊφουν «Δεν ξϋρω τι να 
γρϊψω»: «Περιγρϊψτε το ιδανικϐ για ςασ ςπύτι ςτο οπούο θα μϋνατε μετϊ την αποχώρηςό ςασ 
απϐ την προςταςύα. Για παρϊδειγμα, πώσ θα ϋμοιαζε; Πώσ θα όταν επιπλωμϋνο; Ποϑ θα 
βριςκϐταν; Με ποιον θα μϋνατε, αν μϋνατε με κϊποιον; Πώσ θα νιώθατε που θα όςαςταν ςπύτι 
ςασ;» Μετϊ απϐ δϑο-τρύα λεπτϊ ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απϐ εθελοντϋσ να διαβϊςουν 
τισ απαντόςεισ τουσ (προαιρετικϐ).  
4. Αναλϐγωσ με το επύπεδο των μαθητών, κϊποιεσ ϋννοιεσ μπορεύ να εύναι ςημαντικϐ να 
ςυζητηθοϑν και να αποςαφηνιςτοϑν. Για παρϊδειγμα, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να γνωρύζουν 
τουλϊχιςτον τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ:  

 Ϊνοικοσ: ϋνα ϊτομο που κατοικεύ ςε γη ό ιδιοκτηςύα που νοικιϊζει απ’ τον 
ςπιτονοικοκϑρη/ιδιοκτότη. 

 Ενοικιαςτόριο: ϋνα ςυμβϐλαιο μϋςω του οπούου η μύα μεριϊ εκχωρεύ γη, ιδιοκτηςύα, 
υπηρεςύεσ κτλ ςτην ϊλλη μεριϊ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα, ςυνόθωσ με 
αντϊλλαγμα περιοδικό πληρωμό. 

 Εγγϑηςη: ϋνα ποςϐ που πληρώνεται ωσ η πρώτη δϐςη ςε κϊποια αγορϊ ό ωσ δϋςμευςη 
για ϋνα ςυμβϐλαιο, ενώ το υπϐλοιπο καταβϊλλεται αργϐτερα. 

 ϑςταςη: ϋνα ϊτομο που ςασ γνωρύζει και εύναι πρϐθυμο να γρϊψει μια ςϑςταςη για 
ςασ. 

 Ημιϐροφοσ: ϋνασ χαμηλϐσ ϐροφοσ μεταξϑ δϑο ϊλλων ς’ ϋνα κτόριο, ςυνόθωσ ανϊμεςα 
ςτο ιςϐγειο και ςτον πρώτο ϐροφο. 

 Βερϊντα: μια πλακϐςτρωτη περιοχό δύπλα ςε ϋνα κτύριο. ϋνα αύθριο  
5. Ωςκηςη 2, Υυλλϊδιο 3, Εργαςύα ςε Ζεϑγη. Ο εκπαιδευτόσ θα χωρύςει τουσ μαθητϋσ ςε 
ζευγϊρια. Πεύτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ ϐτι για παρϊδειγμα ο ηθοποιϐσ Θανϊςησ Βιςκαδουρϊκησ, 
γνωςτϐσ κυρύωσ για την παρουςύα του ςτην κωμικό θεατρικό ςκηνό αλλϊ και με εμφανύςεισ ςε 
τηλεϐραςη και κινηματογρϊφο, ϋζηςε για 13 χρϐνια ςε ορφανοτροφεύο. Ο ύδιοσ αποκϊλυψε 
πωσ για πολλϊ χρϐνια ζοϑςε ςτην ϋνδεια, μϋχρι που κατϊφερε να γύνει αυτϐ που ονειρευϐταν 
και να ζόςει αυτϐνομα και με αυτϊρκεια. Γνωρύζει πολϑ καλϊ τι χρειϊζεται για να βρει και να 



διατηρόςει κανεύσ ϋνα διαμϋριςμα και ςτην ιςτορύα αυτό μοιρϊζεται τη γνώςη που ο ύδιοσ 
απϋκτηςε εμπειρικϊ, μϋςα απϐ πολλϋσ δυςκολύεσ. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το 
Υυλλϊδιο 2 ϐπου ο [Θ.Β.] δύνει κϊποιεσ ςυμβουλϋσ ςε εννιϊ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ. Σο κϊθε 
ζευγϊρι θα πρϋπει να διαβϊςει ϋναν ό περιςςϐτερουσ τομεύσ κα να κϊνει μια λύςτα απϐ κϊθε 
ςυμβουλό που δύνεται. Πολλού νϋοι μπορεύ να δυςκολευτοϑν να εντοπύςουν ςυγκεκριμϋνεσ 
προτϊςεισ/υποδεύξεισ. Καθώσ δουλεϑουν πϊνω ς’ αυτϐ, ο εκπαιδευτόσ περνϊει απϐ τα 
ζευγϊρια και τουσ προςφϋρει υποδεύξεισ. Ϊπειτα, θα ξεκινόςει μια ςυζότηςη. Θα γρϊψει ςτον 
πύνακα την πρώτη επικεφαλύδα (Προγραμματύςτε εκ των Προτϋρων) και θα ζητόςει απ’ τα 
ζευγϊρια που διϊλεξαν αυτό την κατηγορύα να δώςουν την λύςτα απϐ τισ υποδεύξεισ κϊτω απ’ 
την επικεφαλύδα. Ο εκπαιδευτόσ θα γρϊψει τισ απαντόςεισ τουσ ςτον πύνακα. Οι μαθητϋσ 
μποροϑν να ςυζητόςουν για το αν θα ςυμπεριλϊβουν ϐλεσ τισ ςυμβουλϋσ του Θ.Β. και επύςησ 
εύναι δυνατϐ να μην ςυμπεριληφθοϑν τα πϊντα.  Όταν τελειώςετε με τισ λύςτεσ, ρωτόςτε τουσ 
μαθητϋσ αν ςυμφωνοϑν με τον Θ.Β.  

 Αυτϊ εύναι πρϊγματα που οι ϊνθρωποι θα ϋπρεπε να κϊνουν; 
 Θα προςϋθεταν κϊτι;  
 Ποια ςυμβουλό πιςτεϑουν πωσ εύναι η πιο ςημαντικό; 

Ο εκπαιδευτόσ προχωρϊει ςτισ ϊλλεσ κατηγορύεσ, γρϊφοντασ την κϊθε επικεφαλύδα ςτον 
πύνακα και ςυζητώντασ το περιεχϐμενο τησ κϊθε λύςτασ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να 
θυμοϑνται πωσ ο ςκοπϐσ τησ δραςτηριϐτητασ αυτόσ δεν εύναι να υπϊρχει μια ολοκληρωμϋνη 
λύςτα ό οι μαθητϋσ να δώςουν τη «ςωςτό» απϊντηςη. Ο ςτϐχοσ εύναι να ξεκινόςει μια 
ςυζότηςη. Για παρϊδειγμα, ϐταν ςυζητεύται η κατηγορύα «Πϊρτε υςτϊςεισ», ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να ρωτόςει τουσ μαθητϋσ να του πουν ϋνα ϊτομο το οπούο θα μποροϑςαν να 
χρηςιμοποιόςουν ωσ ςϑςταςη.  Αυτϐ τουσ βϊζει ςε ςκϋψεισ για το ποιοι μπορεύ να εύναι οι 
πϐροι τουσ και τουσ ενημερώνει πωσ εύναι ςημαντικϐ να κρατόςουν αυτϊ τα ϊτομα ςτη ζωό 
τουσ. Όταν θα ϋχουν ςυζητηθεύ ϐλεσ οι κατηγορύεσ, οι ύδιοι οι μαθητϋσ θα ϋχουν αναφϋρει και 
ςυζητόςει πολλϊ απ’ τα κϑρια θϋματα που αφοροϑν το να βρουν ϋνα διαμϋριςμα. το τϋλοσ τησ 
ςυζότηςησ, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να τουσ δώςει το Υυλλϊδιο 4: Σο Πρώτο μου Διαμϋριςμα 
ώςτε να φτιϊξουν τη δικό τουσ λύςτα με τα πρϊγματα που θα λϊβουν υπϐψη ψϊχνοντασ για 
ϋνα διαμϋριςμα. Αυτϐ μπορεύ να δοθεύ και ωσ Εργαςύα για το πύτι.  
6. Ωςκηςη: Χϊχνοντασ για διαμϋριςμα. Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τουσ μαθητϋσ διαφορετικοϑσ 
τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μπορεύ κανεύσ να ψϊξει για διαμϋριςμα. Μπορεύ να τουσ δώςει το 
Υυλλϊδιο 5,  ώςτε ςτα πλαύςια καταιγιςμοϑ ιδεών μποροϑν να ςημειώςουν τουσ 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ να ψϊξουν. Μϐλισ τελειώςουν με τον καταιγιςμϐ ιδεών, και αφοϑ 
ϋχουν ακουςτεύ ϐλεσ οι απαντόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα δώςει παραδεύγματα ανακοινώςεων και 
διαφημύςεων που ςχετύζονται με την ενοικύαςη ςπιτιοϑ/διαμερύςματοσ. Θα τισ κοιτϊξουν μαζύ 
και θα εξηγόςουν τα ϐποια ςημεύα ενδϋχεται να εύναι αςαφό. Σο υλικϐ μπορεύ να προβληθεύ 
ςτον πύνακα ό να εκτυπωθεύ και να δοθεύ ςτουσ μαθητϋσ. Θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν τϐςο 
ϋντυπεσ ϐςο και ηλεκτρονικϋσ αγγελύεσ. το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ αυτόσ, ο εκπαιδευτόσ θα 
δώςει ςτουσ μαθητϋσ μια λύςτα απϐ εφημερύδεσ και ηλεκτρονικϋσ ιςτοςελύδεσ ςτισ οπούεσ 
μπορεύ κϊποιοσ να ψϊξει για ςπύτι/διαμϋριςμα προσ ενοικύαςη, ϋτςι ώςτε να τισ προςθϋςουν 
ςτη λύςτα που όδη ϋφτιαξαν.  
 7. Ωςκηςη: Ρωτώντασ για ϋνα διαμϋριςμα. Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να 
ςκεφτοϑν πιθανϋσ ερωτόςεισ να θϋςουν ςτον ιδιοκτότη ϐταν καλοϑν για ϋνα διαμϋριςμα. 
Κϊποιεσ ερωτόςεισ που μπορεύ να ςυμπεριληφθοϑν εύναι: 

 ε ποιον ϐροφο βρύςκεται;  
 Τπϊρχει αςανςϋρ;  
 Σο κτόριο διαθϋτει πλυςταριϐ;  
 Εύναι ακϐμη διαθϋςιμο;  
 Επιτρϋπονται τα κατοικύδια;  
 Πϐτε εύναι διαθϋςιμο;  
 Πϐςο εύναι το ενούκιο;  
 Πϐτε μπορώ να το δω;  

8. Ωςκηςη: Κατϊςταςη διαλϐγου. Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απ’ τουσ μαθητϋσ να ακοϑςουν τον 
ακϐλουθο διϊλογο, ώςτε να πουν ςτη ςυνϋχεια ςτον εκπαιδευτό ποιο διαμϋριςμα εύναι 
διαθϋςιμο και αν το ϊτομο που καλεύ παύρνει το διαμϋριςμα.   



A: ασ τηλεφωνώ για το διαμϋριςμα προσ ενοικύαςη. Εύναι ακϐμη διαθϋςιμο;  
B: Σο διαμϋριςμα του τετϊρτου ορϐφου δεν εύναι διαθϋςιμο, αλλϊ ϋχω ϋνα 
ςτον πρώτο ϐροφο. Εύναι κοντϊ ςτην εύςοδο.  
A: Κοντϊ ςτην εύςοδο, εννοεύτε πωσ εύναι ιςογεύου; 
B:  Ναι, αλλϊ εύναι πολϑ μεγϊλο διαμϋριςμα, ψηλοτϊβανο. 
A: Πϐςο εύναι το ενούκιο; 
B:  Εύναι 450 ευρώ το μόνα.  
A: Εύναι λύγο πολλϊ για μϋνα, ςασ ευχαριςτώ πϊντωσ.  

Ο εκπαιδευτόσ γρϊφει ςτον πύνακα: Σι εύναι καλϐ ς’ αυτϐ το διαμϋριςμα; Σι δεν εύναι καλϐ ς’ 
αυτϐ το διαμϋριςμα; Ο εκπαιδευτόσ ςημειώνει τισ απϐψεισ των μαθητών και ζητϊ να εξηγόςουν 
τισ απαντόςεισ τουσ.  
9. Ωςκηςη: Παιχνύδι Ρϐλων: Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απ’ τουσ μαθητϋσ να χωριςτοϑν ςε ζεϑγη και να 
υποδυθοϑν πωσ καλοϑν για ϋνα διαμϋριςμα. Σο παιχνύδι ρϐλων θα πρϋπει να αποτελεύται απϐ 
τρεισ ερωτόςεισ για το διαμϋριςμα και τρεισ απαντόςεισ. Θα πρϋπει επύςησ να κλεύςουν ϋνα 
ραντεβοϑ για να το δουν. Ο εκπαιδευτόσ περιφϋρεται καθώσ κϊνουν πρϐβα τουσ ρϐλουσ τουσ. 
Για να τελειώςει η ϊςκηςη, εθελοντϋσ ζητοϑνται να παρουςιϊςουν το διϊλογϐ τουσ. Μποροϑν 
να γύνουν ςχϐλια αναφορικϊ με το παιχνύδι ρϐλων (υπϐδειξη θετικών ςτοιχεύων ό πιθανϊ κενϊ 
ςτην ανταλλαγό πληροφοριών).   
10. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ 
να ετοιμϊςουν την Εργαςύα για το πύτι για την επϐμενη ςυνϊντηςη (βλ. ςχετικϐ Υυλλϊδιο). Ψσ 
Εργαςύα για το πύτι, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να βρουν τουλϊχιςτον 
τρεισ αγγελύεσ (ϋντυπεσ ό ηλεκτρονικϋσ) για ςπύτια ό διαμερύςματα που πιςτεϑουν ϐτι θα 
ταύριαζαν ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Θα πρϋπει να γρϊψουν τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ τα ςπύτια 
αυτϊ τουσ φαύνονται ελκυςτικϊ. Επιπλϋον, μια παρϐμοια ερώτηςη μπορεύ να τεθεύ απϐ τη 
ςκοπιϊ τησ ςυγκατούκηςησ. Η ερώτηςη θα εύναι: Ονομϊςτε τρύα ϊτομα με τα οπούα θα θϋλατε 
να μοιραςτεύτε ϋνα ςπύτι ό ϋνα διαμϋριςμα. Γρϊψτε τουλϊχιςτον τρεισ λϐγουσ για τισ επιλογϋσ 
ςασ.  
11. Ο εκπαιδευτόσ ςτη ςυνϋχεια θα ζητόςει απ’  τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον ςϑντομο 
πύνακα αξιολϐγηςησ (βλ. ςχετικϐ Υυλλϊδιο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςτην 
περύπτωςη που κϊποιοι απϊντηςαν λϊθοσ. 
12. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα αφιερώςει κϊποια 
λεπτϊ ςτο κομμϊτι τησ «υλλογικόσ Αξιολϐγηςησ» Θα ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν 
την ϊποψό τουσ ςχετικϊ με το μϊθημα, τι βρόκαν ενδιαφϋρον, δυςνϐητο ό βαρετϐ, ώςτε οι 
επϐμενεσ ενϐτητεσ που αφοροϑν τη Διαμονό να διορθωθοϑν αν εύναι δυνατϐ.  
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να ςυνειδητοποιόςουν τουσ διαφορετικοϑσ παρϊγοντεσ που ςυντελοϑν ςτην 

αναζότηςη ενϐσ διαμερύςματοσ/ςπιτιοϑ προσ ενοικύαςη.  
 Να οικειοποιηθοϑν με τουσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ αναζότηςησ ενϐσ 

διαμερύςματοσ.  
 Να εξαςκηθοϑν ςε επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ καθώσ και δεξιϐτητεσ που αφοροϑν 

τη λόψη αποφϊςεων ςε καταςτϊςεισ που ςχετύζονται με την αναζότηςη 
διαμερύςματοσ.  

 Να κατανοόςουν τισ προτεραιϐτητεσ τουσ ϐταν ψϊχνουν για ςπύτι.  
 Να κατανοόςουν ϋννοιεσ ϐπωσ «εγγϑηςη και «ανακαύνιςη» 

 

  



 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

Ϊχετε κϊποια εμπειρύα ςτην αναζότηςη διαμερύςματοσ; Αν ναι, τι ςασ ϋκανε περιςςϐτερο 
εντϑπωςη απ’ τη διαδικαςύα;  

 Μπορεύτε να ονομϊςετε κϊποια απ’ τα κριτόρια που ϋχετε υπϐψη ϐταν ψϊχνετε για ϋνα 
ςπύτι; Για παρϊδειγμα ϋνασ καλϐσ και φιλικϐσ ιδιοκτότησ εύναι κριτόριο ό ϐχι; 
 

Why do we call it “Hunting” (and not “looking for”, for example)? Is it a difficult task? 
 

  Υανταςτεύτε πωσ ϋνασ φύλοσ/μύα φύλη ςασ ψϊχνει για διαμϋριςμα. Σι ςυμβουλϋσ θα 
του/τησ δύνατε; 
 
 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

(για περιγραφό των αςκόςεων, βλ. τα ςχετικϊ βόματα ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα) 

 Ωςκηςη 1, Υυλλϊδιο 2, Γρϊψτε: Περιγρϊψτε το Ιδανικϐ πύτι.  

 Ωςκηςη 2, Υυλλϊδιο 3, Εργαςύα ςε Ζεϑγη: Η υμβουλό του Θ.Β.  

 Ωςκηςη 3: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Αναζητώντασ διαμϋριςμα.  

 Ωςκηςη 4: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Ρωτώντασ για ϋνα διαμϋριςμα.  

 Ωςκηςη 5: Κατϊςταςη Διαλϐγου. 

 Ωςκηςη 6: Παιχνύδι Ρϐλων: Καλώντασ για ϋνα διαμϋριςμα.  

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

 Άςκηςη για το πύτι 
Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απ’ τουσ μαθητϋσ να βρουν τουλϊχιςτον τρεισ αγγελύεσ (ϋντυπεσ ό 
ηλεκτρονικϋσ) για ςπύτια και διαμερύςματα που πιςτεϑουν ϐτι θα ταύριαζαν ςτισ ανϊγκεσ τουσ. 
Θα πρϋπει να γρϊψουν τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ τα ςπύτια αυτϊ τουσ φαύνονται 
ελκυςτικϊ. Επιπλϋον, μια παρϐμοια ερώτηςη μπορεύ να τεθεύ απϐ τη ςκοπιϊ τησ 
ςυγκατούκηςησ. Η ερώτηςη θα εύναι: Ονομϊςτε τρύα ϊτομα με τα οπούα θα θϋλατε να 
μοιραςτεύτε ϋνα ςπύτι ό ϋνα διαμϋριςμα. Γρϊψτε τουλϊχιςτον τρεισ λϐγουσ για τισ επιλογϋσ 
ςασ.  
 

  



 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

Λύςτα 
Ο εκπαιδευτόσ δύνει ςτουσ μαθητϋσ τη λύςτα αξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο) το οπούο 
περιλαμβϊνει μια λύςτα απ’ τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν και ςυζητόθηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Θα αφόςει δϑο λεπτϊ ώςτε οι μαθητϋσ να τη ςυμπληρώςουν και ςτη 
ςυνϋχεια να ελϋγξει τισ απαντόςεισ και να διευκρινύςει ςτοιχεύα που δεν όταν πλόρωσ 
κατανοητϊ.  

 Ομαδικό υζότηςη 

 

  



 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τισ γνώμεσ των μαθητών αναφορικϊ με την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα, ςτα βαςικϊ ςημεύα τησ ςυνϊντηςησ: 
τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, για τι χρειϊζεται να μϊθουν περιςςϐτερα, τι εύδουσ 
δραςτηριϐτητεσ τουσ ϊρεςαν/δεν τουσ ϊρεςαν κτλ. Αυτό η ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ 
επϐμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ, οι οπούεσ αφοροϑν ϐλεσ το θϋμα τησ διαμονόσ. 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την 
ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό ώςτε κϊθε 
ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια 
Μαθόματοσ εύναι ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και 
ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ. .  

Η αποχώρηςη απ’ τη δομό προςταςύασ μπορεύ να εύναι μια απογοητευτικό και 
δυςϊρεςτη προοπτικό για πολλοϑσ που αποχωροϑν απ’ την προςταςύα. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να χειριςτεύ το ζότημα μ’ ϋναν ευαύςθητο τρϐπο, παρουςιϊζοντασ ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 
μ’ ϋνα ρεαλιςτικϐ και αντικειμενικϐ τρϐπο. ’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, το χιοϑμορ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να ελαφρυνθεύ η ατμϐςφαιρα! 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Οι ςυζητόςεισ που ξεκινοϑν κατϊ την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη μποροϑν εϑκολα να εκτραποϑν ςε θϋματα που δεν ςχετύζονται με τη διαμονό και τισ 
διαφορετικϋσ επιλογϋσ που ϋχει το ϊτομο που αποχωρεύ απ’ την προςταςύα. Θα πρϋπει να εύςτε 
ςε εγρόγορςη και να επαναφϋρετε τη ςυζότηςη ςε θϋματα που ςχετύζονται με την Ενϐτητα.  

Εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να ςυνδϋςετε τισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που αποκτόθηκαν ςε 
προηγοϑμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ με το υλικϐ που παρουςιϊζεται ςτην  παροϑςα 
Ενϐτητα  

  Αποφϑγετε τισ χρονοβϐρεσ παρουςιϊςεισ. Αφόςτε τουσ μαθητϋσ ςασ να ορύςουν τι 
τουσ ενδιαφϋρει περιςςϐτερο ςε ςχϋςη με τα θϋματα διαμονόσ.  

Να εύςτε ευϋλικτοσ/η. Φρηςιμοποιεύςτε πληροφορύεσ και εμπειρύεσ απ’ τουσ μαθητϋσ ςασ 
ώςτε να ςυνδεθοϑν με το νϋο υλικϐ τησ Ενϐτητασ.  
 

  



     Ενότητα 4.2, Έντυπο 1: Αυτοαξιολογηςη ςτην Οικονομικό Τποςτόριξη  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 

κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 

δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. 

Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν 

ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε την με 

την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε 

Δηλώςεισ 

Σο 

γνωρύζω/εύμαι 

καλϐσ ςε αυτϐ 

Δεν το 

γνωρύζω/δεν 

το κϊνω 

Δεν εύμαι 

ςύγουροσ/χρειϊζομαι 

να μϊθω 

περιςςϐτερα 

Οι ϐροι του ενοικιαςτηρύου εύναι ύδιοι 

για ϐλουσ τουσ τϑπουσ ςπιτιών 

   

Γνωρύζω για το κϐςτοσ τησ 

μετακϐμιςησ και την εγγϑηςη 

   

Γνωρύζω τι καλϑπτεται απ’ την 

αςφϊλεια του ενοικιαςτό 

   

Σο νερϐ, πετρϋλαιο, ρεϑμα, καλωδιακό 

τηλεϐραςη, γυμναςτόριο, γκαρϊζ και 

πϊρκινγκ δεν περιλαμβϊνονται ποτϋ 

ςτο ενούκιο  

   

Σα περιςςϐτερα ενοικιαςτόρια θα 

αναφϋρουν μια πολιτικό αναφορικϊ με 

τουσ φιλοξενοϑμενουσ  

   

Γνωρύζω τουσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ 

να πληρώςω το νούκι  

   

Γνωρύζω τουσ παρϊγοντεσ που 

διαφοροποιοϑν το κϐςτοσ του ενοικύου 

για διαφορετικϊ ςπύτια  

   

Γνωρύζω τι ςυμβαύνει αν καθυςτερόςω 

να πληρώςω το νούκι 

   

Ξϋρω τι ζητϊω ϐταν ψϊχνω διαμϋριςμα 

προσ ενοικύαςη 

   

Γνωρύζω πωσ το ενοικιαςτόριο δεν 

εύναι επύςημο ϋγγραφο 

   

Γνωρύζω τι να ρωτόςω τον ιδιοκτότη 

για ϋνα ςπύτι που πιθανϐσ θα νοικιϊςω 

   



    

    

    

    

 

*Η αςφϊλεια του ενοικιαςτό προςφϋρει κϊλυψη για ϐλη την ιδιοκτηςύα ςτην περύπτωςη 

πυρκαγιϊσ, πλημμϑρασ και ςυχνϊ ακϐμη και κλοπόσ. 

  

https://www.apartmentguide.com/blog/do-you-need-apartment-insurance/


     Ενότητα 4.2, Υυλλϊδιο 2: Περιγρϊψτε το Ιδανικό πύτι  

Περιγρϊψτε το ιδανικϐ ςπύτι ςτο οπούο θα μϋνατε μετϊ την αποχώρηςη απ’ τη δομό 
προςταςύασ. Για παρϊδειγμα πώσ εύναι; Πώσ εύναι επιπλωμϋνο; Ποϑ βρύςκεται; Με ποιον θα 
ζοϑςατε αν ςυγκατοικοϑςατε; Πώσ θα νιώθατε ςτο ςπύτι ςασ; 

 Ϊχετε 3 λεπτϊ να γρϊψετε ϐ,τι θϋλετε αναφορικϊ με το θϋμα. Σο ςημαντικϐ κομμϊτι εύναι να 
βϊλετε τισ ιδϋεσ ςασ ςε χαρτύ.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

  



Ενότητα 4.2, Υυλλϊδιο 3: Εργαςύα ςε Ζεύγη. 

Ο ηθοποιϐσ Θανϊςησ Βιςκαδουρϊκησ, γνωςτϐσ κυρύωσ για την παρουςύα του ςτην κωμικό 

θεατρικό ςκηνό αλλϊ και με εμφανύςεισ ςε τηλεϐραςη και κινηματογρϊφο, ϋζηςε για 13 χρϐνια 

ςε ορφανοτροφεύο. Ο ύδιοσ αποκϊλυψε πωσ για πολλϊ χρϐνια ζοϑςε ςτην ϋνδεια, μϋχρι που 

κατϊφερε να γύνει αυτϐ που ονειρευϐταν και να ζόςει αυτϐνομα και με αυτϊρκεια. Γνωρύζει 

πολϑ καλϊ τι χρειϊζεται για να βρει και να διατηρόςει κανεύσ ϋνα διαμϋριςμα και ςτην ιςτορύα 

αυτό μοιρϊζεται τη γνώςη που ο ύδιοσ απϋκτηςε εμπειρικϊ, μϋςα απϐ πολλϋσ δυςκολύεσ.  

Διαβϊςτε μύα ό περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ και φτιϊξτε μια λύςτα με κϊθε ςυμβουλό που δύνει:  

1. Προγραμματύςτε εκ των 
Προτϋρων.  

 Μϊθετε τι επιδϐματα 
μπορεύτε να πϊρετε 

 Μϊθετε πϐςο χρονών 
πρϋπει να εύςτε για να 
πϊρετε τα επιδϐματα 

 Πϊρτε πληροφορύεσ και 
για ϊλλεσ επιλογϋσ 

4. Πϊρτε υςτϊςεισ 
 Ρωτόςτε κϊποιον αν 

μπορεύτε να τον 
χρηςιμοποιόςετε ωσ 
ςϑςταςη 

 Κϊντε μια λύςτα με τα 
ϊτομα που θα 
μποροϑςατε να 
χρηςιμοποιόςετε ωσ 
ςυςτϊςεισ με τα ςτοιχεύα 
επικοινωνύασ τουσ 

7. Κϊντε Ερωτόςεισ 
 Σι περιλαμβϊνεται ςτο 

ενούκιο; 
 Τπϊρχει κϊτι ςτο 

διαμϋριςμα που να θϋλει 
επιδιϐρθωςη; 

 Εύναι αςφαλόσ γειτονιϊ; 
 Θϋλετε να φϋρετε 

κϊποιον να δεύτε μαζύ το 
διαμϋριςμα; 

2. Γνωρύςτε τισ επιλογϋσ ςασ 
 Ποϑ θϋλετε να μεύνετε; 
 Σι εύδουσ διαμϋριςμα 

θϋλετε; 
 Θϋλετε ςυγκϊτοικο; 
 Τπϊρχουν ςυγγενεύσ με 

τουσ οπούοσ να μπορεύτε 
να μεύνετε; 

 Υτιϊξτε μια λύςτα με τισ 
προτεραιϐτητϋσ ςασ 

5. Ξεκινόςτε το ψϊξιμο 
 Ξεκινόςτε να κοιτϊτε 6-7 

μόνεσ πριν αποχωρόςετε  
 Χϊξτε ςε εφημερύδεσ και 

διαδικτυακϊ  
 Ρωτόςτε το πρϐςωπο 

αναφορϊσ ςασ 
 Ρωτόςτε ϐςουσ γνωρύζετε 

8. Διαβϊςτε το Ενοικιαςτόριο 
 Βρεύτε ϋναν ενόλικο που 

εμπιςτεϑεςτε για να ςασ 
διαβϊςει και εξηγόςει το 
ενοικιαςτόριο 

 Προςϋξτε ιδιαύτερα 
πρϊγματα που ςασ 
αφοροϑν, ϐπωσ π.χ. το αν 
απαγορεϑονται τα 
κατοικύδια 

3. Αποταμιεύςτε Φρόματα 
 Ανούξτε λογαριαςμϐ ςτην 

τρϊπεζα 
 Ξεκινόςτε να 

αποταμιεϑετε χρόματα 
 Αποταμιεϑςτε αρκετϊ για 

να μετακομύςετε ς' ‘ϋνα 
διαμϋριςμα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου 
του τελευταύου ενοικύου 
και τησ εγγϑηςησ.  

6. Ντυθεύτε για την επιτυχύα 
 Υορϋςτε επαγγελματικϊ 

ροϑχα 
 Φρηςιμοποιόςτε την 

καλϑτερη φωνό ςασ 
 Να εύςτε ςυνεπόσ 
 Να ϋχετε θετικό ςτϊςη 
 Να ϋχετε ταυτϐτητα και 

ϊλλα ςτοιχεύα 
πληροφορύασ εϑκαιρα 

9. Keep it down 
 Μην κϊνετε πολϑ 

φαςαρύα 

 

  



Ενότητα 4.2, Υυλλϊδιο 4: Γρϊψτε: Σο πρώτο μου Διαμϋριςμα  

υμπληρώςτε το ερωτηματολϐγιο για το μελλοντικϐ ςασ διαμϋριςμα. Απαντόςτε ςτισ 

ερωτόςεισ και επιςτρϋψτε αργϐτερα με περιςςϐτερεσ απαντόςεισ.  

1. Προγραμματύςτε εκ των Προτϋρων: Ρωτόςτε τον/την κοινωνικϐ ςασ 

λειτουργϐ/πρϐςωπο αναφορϊσ αναφορικϊ με τουσ πϐρουσ ό τα χρόματα που θα πϊρετε 

αποχωρώντασ απ’ τη δομό προςταςύασ.  

Σι επιδϐματα θα λϊβετε ϐταν αποχωρόςετε απϐ τη δομό προςταςύασ; Αυτϊ μπορεύ να 

περιλαμβϊνουν επιχορηγόςεισ απαλλαγόσ και δελτύα ςτϋγαςησ. 

α…………………………………………. 

β………………………………………. 

γ…………………………………….. 

Για κϊθε επύδομα πϐτε θα πρϋπει να κϊνετε την αύτηςη; 

α…………………………………………….. 

β………………………………………. 

γ……………………………………………… 

2. Γνωρύςτε τισ Επιλογϋσ ςασ:  

Ποϑ θϋλετε να μεύνετε- κοντϊ ςτη ςχολό, τη δουλειϊ, την οικογϋνειϊσ ςασ; Γιατύ;  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

3. Πϊντα να βλϋπετε το διαμϋριςμα πριν το νοικιϊςετε: 

Σι θα φορϋςετε; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Σι ερωτόςεισ θα κϊνετε; 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

4. Τπογραφό Ενοικιαςτηρύου: 

Ποιον ενόλικα εμπιςτεϑεςτε ϐτι θα διαβϊςει και θα ςασ εξηγόςει το ενοικιαςτόριο; 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Βρεύτε υςτϊςεισ: 



Ποιουσ μπορεύτε να χρηςιμοποιεύςετε ωσ ςϑςταςη νοικιϊζοντασ ϋνα διαμϋριςμα; (κϊντε μια 

λύςτα με ϐλα τα ϊτομα –κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ, δαςκϊλουσ, πρϐςωπα αναφορϊσ ό ϊλλουσ 

ενόλικεσ ςτη ζωό ςασ που θα πουν μια καλό κουβϋντα για ςασ). 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

6. Ξεκινόςτε το Χϊξιμο: 

ε ποιεσ εφημερύδεσ και ιςτοςελύδεσ μπορεύτε να ψϊξετε; 

α……………………………….. 

β……………………………. 

γ……………………………………… 

δ……………………………………….. 

ε………………………………… 

ςτ………………………………… 

Ποιοσ μπορεύ να ςασ βοηθόςει να βρεύτε ϋνα διαμϋριςμα; 

…………………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Ποια θα όταν η ιδανικό κατϊςταςη διαβύωςησ; Πώσ θα όταν επιπλωμϋνο το ςπύτι ςασ; 

…………………………………………………………… 

Θϋλετε ϋνα ςυγκϊτοικο για να εξοικονομόςετε χρόματα; Αιτιολογόςτε την απϊντηςό ςασ.  

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Τπϊρχουν ςυγγενεύσ με τουσ οπούουσ θα μποροϑςατε να μεύνετε; Αν ναι, ποιοι; 

…………………………………………………. 

7. Εξοικονόμηςη Φρημϊτων: 

Ϊχετε ανούξει λογαριαςμϐ ςτην τρϊπεζα κι ϋχετε ξεκινόςει να αποταμιεϑετε για το διαμϋριςμϊ 

ςασ; Αν ϐχι, γιατύ; Αν ναι, πολϑ καλϊ κϊνατε! Πϐςα χρόματα ϋχετε αποταμιεϑςει; 

 …………………………………………………………………………………… 

  



Ενότητα 4.2, Υυλλϊδιο 5. Άςκηςη: Καταιγιςμόσ Ιδεών.  

Καταγρϊψτε ϐςουσ περιςςϐτερουσ τρϐπουσ μπορεύτε για να ψϊξετε για διαμϋριςμα. 

Φρηςιμοποιεύςτε τη φανταςύα ςασ κι αυτϊ που όδη ξϋρετε. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 

 

*για τον εκπαιδευτό: 

Πιθανϋσ απαντηςεισ:  

Αγγελύεσ ςε εφημερύδεσ/περιοδικϊ,  

διαδύκτυο,  

μεςιτικϊ γραφεύα,  

ρωτώντασ κϐςμο που ξϋρετε (φύλοι, οικογϋνεια, πρϐςωπα αναφορϊσ, τον ςπιτονοικοκϑρη ενϐσ 

φύλου, δαςκϊλουσ, κτλ), 

περπατώντασ ςτουσ δρϐμουσ ψϊχνοντασ πινακύδεσ «Ενοικιϊζεται», 

πύνακεσ ανακοινώςεων ςε ςχολϋσ, οργανιςμοϑσ, κτλ  

  



Ενότητα 4.2 Εργαςύα για το πύτι 

Βρεύτε τουλϊχιςτον τρεισ αγγελύεσ (ϋντυπεσ ό ηλεκτρονικϋσ) για ςπύτια ό διαμερύςματα που 

πιςτεϑετε ϐτι θα ταύριαζαν ςτισ ανϊγκεσ ςασ και τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ τα ςπύτια αυτϊ 

ςασ φαύνονται ελκυςτικϊ. Ονομϊςτε τρύα ϊτομα με τα οπούα θα θϋλατε να μοιραςτεύτε ϋνα 

ςπύτι ό ϋνα διαμϋριςμα. Γρϊψτε τουλϊχιςτον τρεισ λϐγουσ για τισ επιλογϋσ ςασ.  

Διαφόμιςη/Αγγελύα Λϐγοι 

  ……. 
 …….. 
 …….. 

  …….. 
 …….. 
 ……… 

  ……… 
 ………. 
 …………… 

 

Ονομϊςτε τρύα ϊτομα με τα οπούα θα θϋλατε να μοιραςτεύτε ϋνα ςπύτι ό ϋνα διαμϋριςμα. 

Γρϊψτε τουλϊχιςτον τρεισ λϐγουσ για τισ επιλογϋσ ςασ.  

Όνομα ατϐμου/εύδοσ ςχϋςησ Λϐγοι να επιλεχθοϑν ωσ ςυγκϊτοικοσ 

  ………. 
 ……… 
 ……… 

 o ……….. 
o ………… 
o ………… 

  ………. 
 ……….. 
 ……….. 

 

  



Ενότητα 4.2 Λύςτα 

Βϊλτε ϋνα τικ (√) ςτη ςχετικό ςτόλη για κϊθε μύα απ’ τισ παρακϊτω προτϊςεισ: 

Πρϐταςη ωςτϐ Λϊθοσ 
1. Σο διαδύκτυο εύναι ο καλϑτεροσ τρϐποσ να ψϊξει κανεύσ για 

διαμϋριςμα  
  

2. Εύναι πϊντα απαραύτητο να μιλϊει κανεύσ με τον ιδιοκτότη πριν 
να επιςκεφθεύ ϋνα διαμϋριςμα προσ ενοικύαςη  

  

3. Η εγγϑηςη εύναι ϋνα ποςϐ που πληρώνεται ωσ η πρώτη δϐςη 
ςε κϊποια αγορϊ ό ωσ δϋςμευςη για ϋνα ςυμβϐλαιο, ενώ το 
υπϐλοιπο καταβϊλλεται αργϐτερα 

  

4. Σο ενοικιαςτόριο εύναι τα χρόματα που λαμβϊνονται απϐ 
κϊποιον που εκχωρεύ γη, ιδιοκτηςύα, υπηρεςύεσ, κτλ ςε κϊποιον 
ϊλλον για ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα  

  

5. Ο ημιϐροφοσ εύναι ϋνασ χαμηλϐσ ϐροφοσ μεταξϑ δϑο ϊλλων ς’ 
ϋνα κτόριο, ςυνόθωσ ανϊμεςα ςτο ιςϐγειο και ςτον πρώτο 
ϐροφο. 

  

6. Η ταρϊτςα και το μπαλκϐνι εύναι δϑο λϋξεισ για το ύδιο πρϊγμα   
7. Ϊνα ςπύτι εύναι πϊντα πιο ακριβϐ απϐ ϋνα διαμϋριςμα   
8. Σο νερϐ, πετρϋλαιο, ρεϑμα, καλωδιακό τηλεϐραςη, 

γυμναςτόριο, γκαρϊζ και πϊρκινγκ δεν περιλαμβϊνονται ποτϋ 
ςτο ενούκιο 

  

9. Σα περιςςϐτερα ενοικιαςτόρια θα αναφϋρουν μια πολιτικό που 
αφορϊ τουσ φιλοξενοϑμενουσ 

  

10.    
 

Για τον εκπαιδευτό: 

ωςτϐ: 2, 3, 5, 9 

  



Δνόηηηα 4.3: Νοικιάζονηαρ ένα Σπίηι 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ  

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.   

Η Ενϐτητα με τύτλο «Νοικιϊζοντασ ϋνα πύτι» ςτοχεϑει ςτην προαγωγό των γνώςεων και των 
δεξιοτότων των μαθητών αναφορικϊ με τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ ό ευθϑνεσ ενϐσ 
ενούκου κι ενϐσ ςπιτονοικοκϑρη. Θα ϋχουν την ευκαιρύα κατανοόςουν ϐρουσ και οριςμοϑσ που 
ςχετύζονται με την ενοικύαςη ενϐσ ςπιτιοϑ ό ενϐσ διαμερύςματοσ μϐνοσ/η ό με ϋναν αλλϊ και 
περιςςϐτερουσ ςυγκατούκουσ. Σα βόματα που πρϋπει να γύνουν μετϊ την απϐφαςη τησ 
ενοικύαςησ μιασ ςυγκεκριμϋνησ διαμονόσ θα εξηγηθοϑν, και οι βαςικϋσ καταςτϊςεισ που μπορεύ 
να προκαλϋςουν προβλόματα μεταξϑ του ενοικιαςτό και του ιδιοκτότη θα ςυζητηθοϑν, μαζύ με 
τισ πιθανϋσ λϑςεισ. Η Ενϐτητα επύςησ θα επικεντρωθεύ ςτη διαπραγμϊτευςη και τισ 
επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με την ενοικύαςη διαμονόσ, ςτην ανϊλυςη νομικών 
δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων και απ’ τισ δϑο μεριϋσ, τϐςο του ενοικιαςτό ϐςο και του 
ιδιοκτότη, ενώ ειδικό προςοχό θα δοθεύ ςτη ςημαςύα του ενοικιαςτηρύου, ό του ςυμβολαύου 
μύςθωςησ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να εύναι προετοιμαςμϋνοι να αντιμετωπύςουν αυτό τη 
διαδικαςύα. Σϋλοσ, θα ςυζητηθοϑν η πρϐςβαςη ςτη βοόθεια απϐ ςωματεύα ενοικιαςτών, 
ομϊδεσ υπερϊςπιςησ και οι οργανώςεισ καταναλωτών ϐταν προκϑπτουν ζητόματα μύςθωςησ.  
 
 

Σημαντικό Σημεύο 1: Τα περιεχόμενα τησ ενότητασ θα πρϋπει αν ςυνδϋονται με 
ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ και γνώςη που ϋχει όδη παρουςιαςτεύ και αναπτυχθεύ ςε προηγούμενεσ 
εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ. Δεξιότητεσ που αφορούν τη διαχεύριςη χρημϊτων, τη λόψη 
αποφϊςεων και την επικοινωνύα εύναι ανϊμεςα ς’ αυτϋσ που ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να 
αναφερθεύ καθώσ ςυζητϊει τα περιεχόμενα τησ Ενότητασ. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Καταςτϊςεισ που αφορούν την πραγματικό ζωό εύναι ςημαντικό να 
αναφερθούν και να ςυμπεριληφθούν ς’ αυτό τη ςυνϊντηςη, αντύ να ςυζητηθούν τα θϋματα ςε 
πιο θεωρητικό επύπεδο.  
 

 Σημαντικό Σημεύο3: Η Ενότητα ςχετύζεται με ςυγκεκριμϋνα προβλόματα που 
αντιμετωπύζουν οι νϋοι που αποχωρούν απ’ τισ δομϋσ προςταςύασ (όπωσ κακό ποιότητα διαμονόσ, 
ϋξωςη ό και πλόρησ ϋλλειψη ςτϋγησ), οπότε εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να διευκρινιςτούν όλα τα 
ςχετικϊ ζητόματα.  

 Σημαντικό Σημεύο 4: Τα παραδεύγματα που θα τεθούν θα πρϋπει να εύναι ςυγκεκριμϋνα για 
τη χώρα ςτην οπούα αναφϋρεται ο εκπαιδευτόσ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να μπορούν να ταυτιςτούν 
καλύτερα με τισ πληροφορύεσ που θα τουσ παρουςιαςτούν. 
 

 

 



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο εκπαιδευτόσ θα ςυνοψύςει το υλικϐ και τα θϋματα που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια 
τησ προηγοϑμενησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ϐντασ ςύγουροσ πωσ οι μαθητϋσ ϋχουν 
κατανοόςει τα απαραύτητα βόματα για την αναζότηςη διαμερύςματοσ ό ςπιτιοϑ και πωσ ϋχουν 
μια ξεκϊθαρη εικϐνα των αποφϊςεων που πρϋπει να παρθοϑν κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ 
διαδικαςύασ. Ο εκπαιδευτόσ θα ελϋγξει την Εργαςύα για το πύτι ςχετικϊ με τισ ϋντυπεσ και 
ηλεκτρονικϋσ αγγελύεσ για ςπύτια και τουσ πιθανοϑσ ςυγκατούκουσ με τουσ οπούουσ θα όθελαν 
να μοιραςτοϑν το ςπύτι. Ο εκπαιδευτόσ θα πϊρει την ευκαιρύα να ανούξει μια ςυζότηςη ςχετικϊ 
με τισ απαντόςεισ τουσ, κατευθϑνοντασ τη ςυζότηςη προσ το περιεχϐμενο αυτόσ τησ Ενϐτητασ, 
π.χ. τη διαδικαςύα που ακολουθεύ την απϐφαςη για ενοικύαςη ενϐσ διαμερύςματοσ ό ςπιτιοϑ. 
Αυτό η ςυζότηςη θα διευκολϑνει την ειςαγωγό τησ νϋασ Ενϐτητασ που πραγματεϑεται τουσ 
ρϐλουσ του ενοικιαςτό και του ιδιοκτότη.  
2. . Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 (Αυτϐ-αξιολϐγηςη) ώςτε να ελϋγξει 
τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών ςχετικϊ με το θϋμα. Σϐτε, θα ρωτόςει τισ Ερωτόςεισ 
Ϊναρξησ ώςτε να εναςχοληθοϑν οι μαθητϋσ με το νϋο θϋμα που θα ςυζητηθεύ ςτην Ενϐτητα. 
Δεν θα εμβαθϑνει πολϑ’ οι ερωτόςεισ θα εύναι ϋνασ τρϐποσ να ενεργοποιόςει τουσ μαθητϋσ 
ώςτε να αρχύςουν να ςκϋφτονται τα θϋματα που ςχετύζονται με τισ υποχρεώςεισ και τα 
δικαιώματα ενϐσ ενοικιαςτό και του ιδιοκτότη. 
3. Ωςκηςη 1: Παρουςύαςη. Βαςικϋσ Ϊννοιεσ Ενοικύαςησ. Ο εκπαιδευτόσ θα παρουςιϊςει κϊποιεσ 
βαςικϋσ ϋννοιεσ ςχετικϋσ με την Ενϐτητα ώςτε ϐλοι να ϋχουν μια κοινό βϊςη πϊνω ςτην οπούα 
θα χτύςουν μια ςυζότηςη. Η παρουςύαςη μπορεύ να πϊρει τη μορφό ςυζότηςησ, για να γύνει πιο 
ενδιαφϋρουςα για τουσ μαθητϋσ. Κϊποιεσ ϋννοιεσ αναφϋρονται παρακϊτω:  

 Ιδιοκτότησ/ςπιτονοικοκϑρησ: ο ιδιοκτότησ ό μια εταιρύα διαχεύριςησ ιδιοκτηςύασ που 
παραχωρεύ το ςπύτι προσ ενοικύαςη.  

 Ϊνοικοσ: Σο ϊτομο που ενοικιϊζει/μιςθώνει ϋνα ςπύτι.  
 Μιςθωτόριο ςυμβϐλαιο: Λεπτομερόσ ςϑμβαςη μεταξϑ του ιδιοκτότη και του 

ενοικιαςτό, η οπούα περιλαμβϊνει διαφορετικοϑσ ϐρουσ, ϐπωσ τα δικαιώματα και τισ 
υποχρεώςεισ των δϑο μερών, το ποςϐ που πρϋπει να καταβληθεύ ωσ μύςθωμα, ο τρϐποσ 
επικοινωνύασ, τρϐποι επύλυςησ πιθανών ςυγκροϑςεων, περιοριςμού και απαιτόςεισ και 
των δϑο μερών και την ημερομηνύα ϋναρξησ και λόξησ τησ μύςθωςησ. Και τα δϑο μϋρη 
υπογρϊφουν τη μύςθωςη και πρϋπει να ςυμμορφώνονται με τουσ ϐρουσ τησ. 

 Αςφαλιςτικό κατϊθεςη/εγγϑηςη: Αναπαριςτϊ τα χρόματα που μπορεύ να 
χρηςιμοποιόςει ο ιδιοκτότησ για καθαριςμϐ τελών ό επιςκευών ςτο διαμϋριςμα ϐταν ο 
μιςθωτόσ απομακρϑνεται. Σο ποςϐ τησ εγγϑηςησ πρϋπει να αναφϋρεται ςτη μύςθωςη. 

 Πολιτικϋσ: Εύναι οι ϐροι, ςυμπεριλαμβανομϋνων περιοριςμών και απαιτόςεων που 
αναφϋρονται ςαφώσ ςτη μύςθωςη. Σϋτοιεσ πολιτικϋσ περιλαμβϊνουν τα εξόσ: πολιτικϋσ 
για τα κατοικύδια ζώα, τουσ επιςκϋπτεσ, τισ υδϊτινεσ μπανιϋρεσ, τον χώρο ςτϊθμευςησ, 
τη ζωγραφικό, την ταπετςαρύα, τισ επιςκευϋσ, την υπεκμύςθωςη, την αςφϊλεια 
ενοικύαςησ και την πραγματοπούηςη αλλαγών ςτο διαμϋριςμα / ςπύτι. Κατϊ την 
υπογραφό τησ μύςθωςησ, ο μιςθωτόσ ςυμφωνεύ να ςυμμορφώνεται με ϐλεσ τισ 
πολιτικϋσ που δηλώνονται. 

 Ϊξωςη: η ενϋργεια τησ απϋλαςησ ενϐσ ατϐμου απϐ μια περιουςύα, η εκδύωξη. Κανονικϊ, 
οι ιδιοκτότεσ πρϋπει να περϊςουν απϐ μια τυπικό διαδικαςύα απομϊκρυνςησ για να 
ζητόςουν απϐ τον μιςθωτό τουσ να μετακινηθοϑν.……………………… 

4. Ωςκηςη 2: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Ο εκπαιδευτόσ ξεκινϊ τη ςυζότηςη ςχετικϊ με τη ςημαςύα τησ 
ανϊγνωςησ και κατανϐηςησ του ςυμβολαύου πριν υπογραφεύ. Θα πρϋπει να επιςημϊνει ϐτι η 
υπογραφό του μιςθωτηρύου χωρύσ ο μελλοντικϐσ ενοικιαςτόσ να ϋχει πϊρει το χρϐνο να 
διαβϊςει και να κατανοόςει τουσ ϐρουσ, μπορεύ να θϋςει ςε κύνδυνο τα δικαιώματα και τισ 



ευθϑνεσ που θα ϋχει απϋναντι ςτο μελλοντικϐ του ςπιτονοικοκϑρη και να τον οδηγόςει ςε 
προβλόματα οικονομικόσ φϑςησ. Σα μιςθωτόρια εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνα ώςτε να 
προςτατεϑονται τα δικαιώματα ϐλων των ςυμμετεχϐντων. Όλα τα μιςθωτόρια περιϋχουν 
περύπου τισ ύδιεσ πληροφορύεσ. Ωπαξ και υπογραφοϑν, εύναι νομικώσ δεςμευτικϊ ςυμβϐλαια 
που επιβϊλλονται απ’ το νϐμο. Μετϊ απ’ αυτό τη ςϑντομη ειςαγωγό, ο εκπαιδευτόσ χωρύζει 
τουσ μαθητϋσ ςε ζεϑγη και τουσ ζητϊ να ςκεφτοϑν την ακϐλουθη ερώτηςη: Σι περιμϋνετε να 
βρεύτε ς’ ϋνα ςυμβϐλαιο; (Υυλλϊδιο 2). Μετϊ απϐ τρύα λεπτϊ, ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απ’ τουσ 
μαθητϋσ να δώςουν τισ απαντόςεισ τουσ, τισ οπούεσ γρϊφει ςτον πύνακα. Γρϊφονται οι ςωςτϋσ 
απαντόςεισ, ενώ ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ γιατύ κϊποιεσ απαντόςεισ μπορεύ να εύναι λϊθοσ.  
5. Δραςτηριϐτητα 3: Καταγραφό. Ζητόςτε απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να καταγρϊψουν κϊποιουσ 
ϐρουσ που θα όθελαν να περιλαμβϊνονται ςτο δικϐ τουσ μελλοντικϐ ςυμβϐλαιο. Ακολουθεύ 
ςυζότηςη ςχετικϊ με τουσ ϐρουσ που εύναι δυνατϐ (ό ϐχι) να περιλαμβϊνονται ςε ϋνα 
ςυμβϐλαιο.  
6. Δραςτηριϐτητα 4: ϑντομη παρουςύαςη: Πριν απϐ την υπογραφό. Ο εκπαιδευτόσ 
χρηςιμοποιεύ τον προβολϋα για να δεύξει ςτουσ μαθητϋσ μια τυπικό μύςθωςη. Περνϊει τη 
ςϑμβαςη, επιςημαύνοντασ τα ςημεύα που ϋχουν όδη αναφερθεύ και ϊλλα που μπορεύ να εύναι 
καινοϑργια. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ, οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να ρωτόςουν αν 
υπϊρχουν πληροφορύεσ που δεν καταλαβαύνουν. Αφοϑ παρουςιϊςει και ςυζητόςει τη ςυνόθη 
μύςθωςη, ο εκπαιδευτόσ παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ μερικϋσ χρόςιμεσ ςυμβουλϋσ για την υπογραφό 
τησ μύςθωςησ. Οριςμϋνεσ ςυμβουλϋσ που πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν εύναι:  

 Αν υπϊρχουν ερωτόςεισ ςχετικϊ με τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ, πρϋπει να 
τισ θϋςουν πριν υπογρϊψουν.  

 Ϊχουν το δικαύωμα να ζητόςουν απ’ τον ιδιοκτότη να εύναι τα πϊντα γραπτώσ, αν κϊτι 
δεν περιλαμβϊνεται ςτο μιςθωτόριο.  

 Πρϋπει να προςϋχουν αν ο ιδιοκτότησ ςυμφωνεύ λεκτικώσ και ϐχι γραπτώσ.  
 Πρϋπει να ερευνόςουν το διαμϋριςμα πριν μετακομύςουν, και να φωτογραφύςουν κϊθε 

ζημιϊ ό ϐ,τι μπορεύ να χρειαςτεύ φτιϊξιμο και να τα ςυζητόςουν με τον ιδιοκτότη.  
 Εϊν εύναι δυςαρεςτημϋνοι με κϊποιον απ’ τουσ ϐρουσ του μιςθωτηρύου και ξϋρουν ϐτι 

δεν θα μπορϋςουν να τον τηρόςουν, δεν θα πρϋπει να υπογρϊψουν.  
 Οι μαθητϋσ μποροϑν να ζητόςουν αλλαγϋσ και εξαιρϋςεισ ςτο ςυμβϐλαιο. Αν ο 

ιδιοκτότησ ςυμφωνόςει, πρϋπει να υπϊρχει και γραπτώσ ώςτε να ϋχει ιςχϑ. 
 Πριν υπογρϊψουν θα πρϋπει να ρωτόςουν κϊποιον πιο πεπειραμϋνο ςτα μιςθωτόρια 

και τα ςυμβϐλαια για να τουσ βοηθόςει να το διαβϊςουν και να το κατανοόςουν.  
7. Ωςκηςη 5: Γρϊψτε. Σι ςυμβαύνει αν; Ο εκπαιδευτόσ παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ το Υυλλϊδιο 4, 
το οπούο περιλαμβϊνει περιπτώςεισ που μποροϑν να ςυμβοϑν ενώ κϊποιοσ ενοικιϊζει ςπύτι / 
διαμϋριςμα. Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να γρϊψουν τισ απαντόςεισ τουσ και 
επιτρϋπει για τρύα ϋωσ τϋςςερα λεπτϊ να ςυμπληρώςουν το ϋντυπο. τη ςυνϋχεια, 
πραγματοποιεύται ςυζότηςη ςε ολομϋλεια, ώςτε να ςυζητοϑνται και να διευκρινύζονται ϐλα τα 
ερωτόματα. Εύναι ςημαντικϐ για τον εκπαιδευτό να δώςει τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να 
κατανοόςουν ϐτι ϐλα τα προβλόματα μποροϑν να επιλυθοϑν εϊν αντιμετωπιςτοϑν με ϋγκαιρο 
και ειλικρινό τρϐπο. Αυτό η δραςτηριϐτητα μπορεύ να οδηγόςει ςε μια ταξικό ςυζότηςη 
ςχετικϊ με τισ κοινϋσ ςυγκροϑςεισ μεταξϑ ιδιοκτητών και ενοικιαςτών. Ποϑ διαφωνοϑν οι 
περιςςϐτεροι ιδιοκτότεσ και ενοικιαςτϋσ; Σι κϊνουν ςυνόθωσ οι μιςθωτϋσ που εύναι λϊθοσ; Σι 
κϊνουν ςυνόθωσ οι ιδιοκτότεσ που εύναι λϊθοσ; 
8. Ωςκηςη 6: Παιχνύδι Ρϐλων: Διαπραγμϊτευςη. Ο εκπαιδευτόσ διαιρεύ την τϊξη ςε ζεϑγη και 
ζητϊ απϐ κϊθε ζευγϊρι να προετοιμϊςει ϋνα ςϑντομο διϊλογο μεταξϑ ενϐσ ενοικιαςτό και ενϐσ 
ιδιοκτότη ϐπου διαπραγματεϑονται: επιςκευό διαρροόσ οροφόσ, επιςκευό παρϊθυρου που δεν 
κλεύνει καθϐλου, επιςκευό θερμαντόρα με πιλοτικϐ φωσ (πιθανώσ μια επικύνδυνη κατϊςταςη), 
ζητώντασ να μειώςετε το χρηματικϐ ποςϐ προσ ενοικύαςη κ.λπ. τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ 
παρουςιϊζουν το διϊλογο διαπραγμϊτευςησ ςτην τϊξη και τα ςχϐλια γύνονται απϐ ϐλουσ. 
9. Ωςκηςη 7: Υυλλϊδιο 5: Τπϋρ και Κατϊ. Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να 
ςυμπληρώςουν τον πύνακα του Υυλλαδύου 5. Ζητεύται απϐ αυτοϑσ να γρϊψουν τα 
πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα των ενοικιαςτών που «ςτϋκονται» για τα δικαιώματϊ 
τουσ. Ποιεσ εύναι οι πρακτικϋσ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων κϊποιου; 
Ποιεσ εύναι οι πρακτικϋσ θετικϋσ ςυνϋπειεσ τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων του ατϐμου; Ο 
εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να διαχειρύζεται τη ςυζότηςη αφόνοντασ ϐλουσ να εκφρϊςουν τισ 



απϐψεισ τουσ. Αυτϐ μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ δραςτηριϐτητα ενδυνϊμωςησ, που ςχετύζεται με 
την προςταςύα των δικαιωμϊτων κϊποιου ατϐμου ανϊ πϊςα ςτιγμό. Η ευελιξύα και η 
προςαρμοςτικϐτητα θα πρϋπει επύςησ να ςυζητηθοϑν ςτο πλαύςιο αυτϐ. 
10. Ωςκηςη 8. Παρουςύαςη. Οργανιςμού που υποςτηρύζουν τα δικαιώματα του ενοικιαςτό 
(βλϋπε Βιβλύο Μαθητό). 
11. Προσ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ 
να ετοιμϊςουν Εργαςύα για το πύτι για την επϐμενη ςυνϊντηςη. Ψσ Εργαςύα, οι μαθητϋσ 
μποροϑν να γρϊψουν ϋνα γρϊμμα (ό email) ςτο ςπιτονοικοκϑρη, ζητώντασ επιςκευϋσ ό 
ενημερώνοντϊσ τον ϐτι πρϐκειται να μετακομύςουν ό ζητώντασ πύςω την επιςτροφό τησ 
εγγϑηςησ. Σο γρϊμμα θα πρϋπει να εύναι επύςημο και ςϑντομο.  
12. Ο εκπαιδευτόσ ςτη ςυνϋχεια θα ζητόςει απ’  τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον ςϑντομο 
πύνακα αξιολϐγηςησ (βλ. ςχετικϐ Υυλλϊδιο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςτην 
περύπτωςη που κϊποιοι απϊντηςαν λϊθοσ. 
13. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα αφιερώςει κϊποια 
λεπτϊ ςτο κομμϊτι τησ «υλλογικόσ Αξιολϐγηςησ» Θα ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν 
την ϊποψό τουσ ςχετικϊ με το μϊθημα, τι βρόκαν ενδιαφϋρον, δυςνϐητο ό βαρετϐ, ώςτε η 
επϐμενη και τελευταύα Ενϐτητα που αφορϊ ςτη Διαμονό να διορθωθεύ αν εύναι απαραύτητο.  

 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να εξαςκόςουν τισ επικοινωνιακϋσ τουσ δεξιϐτητεσ καθώσ και αυτϋσ που αφοροϑν ςτη 

λόψη αποφϊςεων ςε καταςτϊςεισ που ςχετύζονται με την ενοικύαςη ενϐσ ςπιτιοϑ ό 
διαμερύςματοσ.  

 Να αντιληφθοϑν τη ςημαςύα του μιςθωτηρύου.  
 Να ςυνειδητοποιόςουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ ενοικιαςτϋσ.  
 Να γνωρύζουν τι, πώσ και πϐτε να ζητόςουν κϊτι απ’ τον ςπιτονοικοκϑρη τουσ.  
  Να κατανοόςουν τη διαδικαςύα τησ ενοικύαςησ ενϐσ ςπιτιοϑ μϐνοι ό με ςυγκατούκουσ.  

 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

Ξϋρετε κϊποιον που να νοικιϊζει ςπύτι/διαμϋριςμα; Γνωρύζετε κϊτι για την εμπειρύα τουσ;  
 

Γιατύ η ενοικύαςη εύναι μια επιλογό για νϋουσ ενόλικεσ; Ποιεσ ϊλλεσ εναλλακτικϋσ 
υπϊρχουν;  
 

 Ξϋρετε τι εύναι το μιςθωτόριο; Ϊχετε δει/διαβϊςει ϋνα ποτϋ;  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

(για την περιγραφό των αςκόςεων, βλ. τα ςχετικϊ βόματα ςε προηγοϑμενη ενϐτητα)  
 

Ωςκηςη 1: Παρουςύαςη: Βαςικϋσ Ϊννοιεσ τησ Ενοικύαςησ  

 Ωςκηςη 2: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Σι θα βρεύτε ς’ ϋνα μιςθωτόριο  

 Ωςκηςη 3: Γρϊψτε: Πολιτικϋσ και Όροι  

 Ωςκηςη 4: Μικρό παρουςύαςησ: Λύγο πριν τισ υπογραφϋσ  

 Ωςκηςη 5: Γρϊψτε: Σι γύνεται αν;  

 Ωςκηςη 6: Παιχνύδι Ρϐλων: Διαπραγμϊτευςη 

 Ωςκηςη 7: Γρϊψτε: Τπϋρ και Κατϊ 

 Ωςκηςη 8: Παρουςύαςη: Οργανιςμού που υποςτηρύζουν τα δικαιώματα του ενοικιαςτό. 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ  

 Άςκηςη για το πύτι 
Ψσ Ωςκηςη για το πύτι, οι μαθητϋσ μποροϑν να γρϊψουν ϋνα γρϊμμα (ό email) ςτο 
ςπιτονοικοκϑρη, ζητώντασ επιςκευϋσ ό ενημερώνοντϊσ τον ϐτι πρϐκειται να μετακομύςουν ό 
ζητώντασ πύςω την επιςτροφό τησ εγγϑηςησ. Σο γρϊμμα θα πρϋπει να εύναι επύςημο και 
ςϑντομο. 

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.   

 Λύςτα  
Ο εκπαιδευτόσ δύνει ςτουσ μαθητϋσ τη λύςτα αξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο) το οπούο 
περιλαμβϊνει μια λύςτα απ’ τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν και ςυζητόθηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Θα αφόςει δϑο λεπτϊ ώςτε οι μαθητϋσ να τη ςυμπληρώςουν και 
ςτη ςυνϋχεια να ελϋγξει τισ απαντόςεισ και να διευκρινύςει ςτοιχεύα που δεν όταν πλόρωσ 
κατανοητϊ.  

 Ομαδικό υζότηςη 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τισ γνώμεσ των μαθητών αναφορικϊ με την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα, ςτα βαςικϊ ςημεύα τησ 
ςυνϊντηςησ: τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, για τι χρειϊζεται να μϊθουν 
περιςςϐτερα, τι εύδουσ δραςτηριϐτητεσ τουσ ϊρεςαν/δεν τουσ ϊρεςαν κτλ. Αυτό η 
ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επϐμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ, οι οπούεσ αφοροϑν 
ϐλεσ το θϋμα τησ διαμονόσ. 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

 

Η αποχώρηςη απ’ τη δομό προςταςύασ μπορεύ να εύναι μια απογοητευτικό και 
δυςϊρεςτη προοπτικό για πολλοϑσ που αποχωροϑν απ’ την προςταςύα. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να χειριςτεύ το ζότημα μ’ ϋναν ευαύςθητο τρϐπο, παρουςιϊζοντασ ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 
μ’ ϋνα ρεαλιςτικϐ και αντικειμενικϐ τρϐπο. ’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, το χιοϑμορ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να ελαφρυνθεύ η ατμϐςφαιρα! 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ περύ μιςθωτηρύου, ο 
εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να υπενθυμύςει ςτουσ μαθητϋσ την Ενϐτητα «Νομικϊ Ϊγγραφα», και να 
ςυνδϋςουν τη γνώςη απ’ αυτό την ενϐτητα με τη νϋα, αφοϑ τα μιςθωτόρια εύναι νομικϊ 
ϋγγραφα.  

Εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να ςυνδϋςετε τισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που αποκτόθηκαν ςε 
προηγοϑμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ με το υλικϐ που παρουςιϊζεται ςτην  παροϑςα 
Ενϐτητα. 

Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να νιώςουν ενδυναμωμϋνοι ώςτε να υπεραςπιςτοϑν τα 
δικαιώματϊ τουσ ςε ςχϋςη με τον μελλοντικϐ τουσ ςπιτονοικοκϑρη. Επιπλϋον, θα πρϋπει να 
ςυζητηθοϑν οι οργανιςμού που παρϋχουν νομικό βοόθεια αναφορικϊ με το θϋμα.  
 

  



Ενότητα 4.3, Υυλλϊδιο 1: Αυτοαξιολόγηςη για την ενοικύαςη.   

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 

κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 

δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. 

Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν 

ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε την με 

την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ 

Σο 

γνωρύζω/εύμαι 

καλϐσ ςε αυτϐ 

Δεν το 

γνωρύζω/δεν 

το κϊνω 

Δεν εύμαι 

ςύγουροσ/χρειϊζομαι 

να μϊθω 

περιςςϐτερα 

Γνωρύζω πωσ υπϊρχουν γενικϊ 

δικαιώματα και υποχρεώςεισ γι’ 

αυτοϑσ που ειςϋρχονται ςε ςυμφωνύεσ 

μιςθωτηρύου, κοινϊ ςε ϐλεσ τισ χώρεσ  

   

Ξϋρω τι ςυμβαύνει αν υπονοικιϊςω το 

διαμϋριςμϊ μου χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη 

του ιδιοκτότη  

   

Γνωρύζω πωσ ϋχω το δικαύωμα να 

ενημερώνομαι γραπτώσ για κϊθε 

αλλαγό ςτο ςυμβϐλαιο ό ςτισ 

ςυμφωνύεσ μεταξϑ ιδιοκτότη-

ενοικιαςτό  

   

Γνωρύζω ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ για τη 

ςυντόρηςη του διαμερύςματοσ ϐταν 

εύναι ενοικιαςμϋνο  

   

Γνωρύζω πωσ ο ιδιοκτότησ ϋχει το 

δικαύωμα να αυξόςει το ενούκιο ς’ ϋνα 

νομικώσ δοςμϋνο χρονικϐ πλαύςιο  

   

Ξϋρω τι να κϊνω αν λϊβω ςημεύωςη 

ϋξωςησ απϐ τον ςπιτονοικοκϑρη μου 

   

Γνωρύζω ϐτι οι ιδιοκτότεσ μποροϑν να 

χρεώςουν ϐ,τι επιθυμοϑν για το ενούκιο  

   

Γνωρύζω ϐτι οι κανονιςμού του ςπιτιοϑ 

εύναι ςυνόθωσ μϋροσ του μιςθωτηρύου, 

ακϐμη κι αν δεν εύναι γραπτώσ 

οριςμϋνοι ςτο μιςθωτόριο 

   

Γνωρύζω ςε ποιεσ περιπτώςεισ ο 

ιδιοκτότησ μπορεύ να μπει ςτο ςπύτι  

   



Γνωρύζω ϐτι ο ιδιοκτότησ δεν εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να κϊνει τισ επιςκευϋσ 

που υποχρεοϑται νομικώσ εκτϐσ κι αν ο 

ενοικιαςτόσ ϋχει υπογρϊψει το 

ςυμβϐλαιο  

   

 

Εκτϐσ κι αν η ςυμφωνύα του μιςθωτηρύου λϋει πωσ ο ιδιοκτότησ μπορεύ να ειςϋλθει ςτο 

διαμϋριςμα ό το ςπύτι ςασ, δεν ϋχουν ΚΑΝΕΝΑ δικαύωμα να το κϊνουν, εκτϐσ απϐ περιπτώςεισ 

ϋκτακτησ ανϊγκησ και για ελϋγχουσ ρουτύνασ ό επιςκευϋσ και, κατϊ προτύμηςη, αφοϑ ςασ ϋχει 

ειδοποιόςει. ε κϊθε ςτεγαςτικϐ μιςθωτόριο (προφορικϐ ό γραπτϐ), ο ενοικιαςτόσ ϋχει το 

υπονοοϑμενο δικαύωμα να απολαμβϊνει τισ εγκαταςτϊςεισ όςυχα και ειρηνικϊ. Ο ενοικιαςτόσ 

ϋχει επύςησ το δικαύωμα τησ ιδιοτηκϐτητασ ςτο ύδιο του το ςπύτι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ενότητα 4.3, Υυλλϊδιο 2, Εργαςύα ςε Ζεύγη:  

Γρϊψτε τι πληροφορύεσ περιμϋνετε να βρεύτε ς’ ϋνα μιςθωτόριο. Γρϊψτε ϐςο περιςςϐτερεσ 

ιδϋεσ γύνεται.  

Πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο μιςθωτόριο 

1. ……………….. 
2. …………………… 
3. ………………………… 
4. …………………………….. 
5. …………………………….. 
6. …………………………… 
7. ……………………………… 
8. …………………………… 
9. …………………………….. 
10. ……………………………….. 

 

 Για τον εκπαιδευτό;  

Κϊποιεσ απαντόςεισ που μπορεύ να περιληφθοϑν εύναι οι εξόσ:  

Πληροφορύεσ του ιδιοκτότη, ϐνομα(τα) του ενοικιαςτό, διεϑθυνςη διαμερύςματοσ, 

ενούκιο, κϊθε πϐτε καταβϊλλεται το ενούκιο, πληροφορύεσ για την καθυςτϋρηςη 

πληρωμόσ, τρϐποσ πληρωμόσ ενοικύου, πιθανϋσ επιπλϋον χρεώςεισ (π.χ. για την 

αντικατϊςταςη κλειδιών, το να επιτρϋπονται κατοικύδια, κτλ), υπηρεςύεσ που 

πληρώνονται απ’ τον ιδιοκτότη (π.χ. ϑδρευςη), εγγϑηςη, πολιτικό/ϐροι (για κατοικύδια, 

φιλοξενοϑμενουσ, αλλαγϋσ ςτο διαμϋριςμα, υπενοικύαςη, αςφϊλεια ενοικύαςησ, κτλ), 

ημερομηνύα ϋναρξησ και λόξησ του μιςθωτηρύου, ενημϋρωςη και κυρώςεισ ςτην 

περύπτωςη που το ςυμβϐλαιο τελειώςει πρϐωρα, κτλ.   

Οι μαθητϋσ ζητοϑνται να ςκεφτοϑν κϊθε εύδουσ πληροφορύασ. Ο εκπαιδευτόσ γρϊφει 

μϐνο τισ ςωςτϋσ απαντόςεισ, εξηγώντασ γιατύ κϊποιεσ απαντόςεισ εύναι λϊθοσ.  

 

  



 Ενότητα 4.3, Υυλλϊδιο 3, Γρϊψτε: 

Γρϊψτε πολιτικϋσ και ϐρουσ που θα θϋλατε να ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μελλοντικϐ ςασ 

μιςθωτόριο. Φρηςιμοποιόςτε τισ πληροφορύεσ που όδη ξϋρετε και τη φανταςύα ςασ. Να εύςτε 

δημιουργικού και ακριβεύσ!  

Όροι και πολιτικϋσ που θα ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μιςθωτόριο 
 

 

  



 Ενότητα 4.3, Υυλλϊδιο 4, Γρϊψτε: Σι ςυμβαύνει αν;  

 

τον ακϐλουθο πύνακα υπϊρχουν κϊποιεσ καταςτϊςεισ που μπορεύ να ςυμβοϑν ϐταν 

νοικιϊζετε ϋνα διαμϋριςμα. κεφτεύτε τον καλϑτερο τρϐπο να ανταποκριθεύτε ςε αυτϋσ 

τισ καταςτϊςεισ και γρϊψτε την απϊντηςό ςασ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη.  

Σι ςυμβαύνει αν…; Απαντόςεισ 
Δεν μπορεύτε να πληρώςετε το 
ενούκιο αυτϐ το μόνα; 
 

 

Προκαλϋςατε ςοβαρό ζημιϊ 
ςτην ιδιοκτηςύα (π.χ. 
πυρκαγιϊ, καταςτροφό 
ςωλόνων κ.α.);  

 

Προκαλϋςατε μικρό ζημιϊ ςτην 
ιδιοκτηςύα (π.χ. ςπϊςατε ϋνα 
παρϊθυρο, βγϊλατε λύγη 
μπογιϊ απ’ τον τούχο, κ.α.);  

 

Ο ιδιοκτότησ εμφανιςτεύ ςτο 
ςπύτι χωρύσ προειδοπούηςη;  

 

Οι γεύτονεσ παραπονεθοϑν 
ςτον ιδιοκτότη ςασ ϐτι κϊνετε 
πολλό φαςαρύα;  

 

Θϋλετε να φϑγετε νωρύτερα απ’ 
ϐτι ςυμφωνόςατε ςτο 
μιςθωτόριο;  

 

Τπενοικιϊςετε το διαμϋριςμα 
χωρύσ να ενημερώςετε τον 
ιδιοκτότη;  

 

Ο ςπιτονοικοκϑρησ ςασ 
αρνεύται να κϊνει τισ 
απαραύτητεσ επιςκευϋσ για τισ 
οπούεσ δεν εύςτε υπεϑθυνοσ;  

 

Ο ιδιοκτότησ ςασ ζητϊ να 
φϑγετε απ’ το διαμϋριςμα 
νωρύτερα απ’ ϐτι 
ςυμφωνόθηκε ςτο μιςθωτόριο;  

 

Θϋλετε να παραμεύνετε ςτο 
διαμϋριςμα αφοϑ ϋχει λόξει η 
περύοδοσ του μιςθωτηρύου; 

 

Θϋλετε να αλλϊξετε τα 
χρώματα ςτουσ τούχουσ του 
διαμερύςματοσ;  

 

Θϋλετε να χρηςιμοποιόςετε το 
διαμϋριςμα ωσ επαγγελματικϐ 
χώρο (π.χ. να το ϋχετε ωσ 
γραφεύο)  

 

 

 

  



Ενότητα 4.3 Υυλλϊδιο 5: Τπϋρ και Κατϊ.  

Όπωσ θα ϋχετε παρατηρόςει, υπϊρχουν περιπτώςεισ που ο ενοικιαςτόσ θα πρϋπει να 

διαπραγματευτεύ με τον ςπιτονοικοκϑρη για διϊφορα αιτόματα και υποχρεώςεισ. Βαςιζϐμενοι 

ςε προηγοϑμενεσ ςυζητόςεισ, γρϊψτε τα υπϋρ και τα κατϊ του να υπεραςπύζεται ο ϋνοικοσ τα 

δικαιώματϊ του. Ποιεσ εύναι οι πρακτικϋσ αρνητικϋσ επιπλοκϋσ τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων 

ςασ; Ποιεσ εύναι οι πρακτικϋσ θετικϋσ επιπλοκϋσ τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων ςασ; 

Τπϋρ (τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων του 
ενούκου) 

Κατϊ (τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων του 
ενούκου) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



Ενότητα 4.3. Λύςτα  

Απαντόςτε τισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ/προτϊςεισ ςημειώνοντασ αν εύναι ςωςτϋσ ό λϊθοσ  

Προτϊςεισ  ωςτϐ  Λϊθοσ 
1. Οι ϐροι του μιςθωτηρύου θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν τα ονϐματα 

των υπολούπων κατούκων του ιδύου κτηρύου  
  

2. Όταν υπογρϊφετε ϋνα μιςθωτόριο προτεύνετε να το κοιτϊζετε 
γρόγορα και να το υπογρϊφετε πριν κϊποιοσ ϊλλοσ πϊρει το 
διαμϋριςμα που θϋλετε  

  

3. Η εγγϑηςη εκπροςωπεύ τα χρόματα που ο ιδιοκτότησ μπορεύ να 
χρηςιμοποιόςει για ϋξοδα καθαριϐτητασ ό για επιςκευϋσ ςτο 
διαμϋριςμα ϐταν ο ϋνοικοσ φϑγει απ’ αυτϐ.  

  

4. Οι πολιτικϋσ που αφοροϑν τα κατοικύδια εύναι ςυνόθωσ μϋροσ του 
μιςθωτηρύου. 

  

5. Σο μιςθωτόριο μπορεύ να αλλϊξει κϊθε μόνα.    
6. Σο μιςθωτόριο δεν εύναι νϐμιμο ϋγγραφο.    
7. Τπϊρχουν οργανιςμού που βοηθοϑν τουσ ενούκουσ ϐταν 

αντιμετωπύζουν προβλόματα με τουσ ιδιοκτότεσ.  
  

8. Η ϋξωςη ςημαύνει πωσ πρϋπει να αδειϊςετε το διαμϋριςμα, αν ο 
ϋνοικοσ δεν μετακομύςει εκτϐσ του διαμερύςματοσ μϋχρι μια 
ημερομηνύα οριςμϋνη δικαςτικώσ.  

  

 

 

Για τον εκπαιδευτό: 

ςωςτϊ: 3,4,7,8.  

  



Δνόηηηα 4.4: Γιασείπιζη Σπιηιού  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.   

Η Ενϐτητα με τύτλο «Διαχεύριςη πιτιοϑ» ςτοχεϑει ςτην προώθηςη των δεξιοτότων και των 
γνώςεων των μαθητών για τη διαχεύριςη του ςπιτιοϑ τουσ, ϐταν μϋνουν μϐνοι ό/και με 
ςυγκατούκουσ. Η ενϐτητα θα επικεντρωθεύ ςε τϋςςερα διαφορετικϊ θϋματα που ςχετύζονται με 
τη διαχεύριςη ενϐσ ςπιτιοϑ, πιο ςυγκεκριμϋνα με την καθαριϐτητα, τισ επιςκευϋσ, τη διαχεύριςη 
των λογαριαςμών και την εϑρεςη βοόθειασ ςε πιθανϊ προβλόματα που μπορεύ να εμφανιςτοϑν 
ϐταν μϋνει κανεύσ ς’ ϋνα ςπύτι ωσ ανεξϊρτητοσ ενόλικασ. Οι μαθητϋσ θα κατανοόςουν τα βόματα 
που πρϋπει να γύνουν ϐταν αςχολοϑνται με το ςπύτι ςε καθημερινό βϊςη, και θα ανακαλϑψουν 
τισ ευθϑνεσ που περιλαμβϊνονται ϐταν ϋρχονται αντιμϋτωποι με καθημερινϊ θϋματα του 
νοικοκυριοϑ.  Θα πρϋπει να ανακτηθοϑν γνώςεισ και δεξιϐτητεσ απϐ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ, 
ειδικϊ ϐταν ςυζητοϑνται οι βαςικϋσ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ τησ ανεξϊρτητησ ζωόσ και οι 
ςχετικϋσ με τη διαχεύριςη χρημϊτων δεξιϐτητεσ ώςτε να αποκτόςουν μια μηνιαύα οικονομικό 
ιςορροπύα. Επύςησ, οι μαθητϋσ θα μϊθουν πώσ να αναγνωρύζουν πιθανϊ προβλόματα που 
μπορεύ να προκϑψουν ϐταν θα ϋχουν το δικϐ τουσ ςπύτι, και να αναζητόςουν βοόθεια απ’ τουσ 
ςχετικοϑσ επαγγελματύεσ.  
 
 

Σημαντικό Σημεύο 1: Το περιεχόμενο τησ Ενότητασ θα πρϋπει να ςυνδεθεύ με ςυγκεκριμϋνεσ 
δεξιότητεσ και γνώςεισ που ϋχουν όδη παρουςιαςτεύ και αναπτυχθεύ ςε προηγούμενεσ 
εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ. Οι δεξιότητεσ που αφορούν τον προώπολογιςμό (για τουσ 
λογαριαςμούσ), τη λόψη αποφϊςεων και την επικοινωνύα (όταν ψϊχνουν και ςυζητούν το θϋμα 
τησ βοόθειασ όςον αφορϊ το νοικοκυριό) εύναι ανϊμεςα ς’ αυτϊ ςτα οπούα ο εκπαιδευτόσ πρϋπει 
να αναφϋρει κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ τησ Ενότητασ.  

Σημαντικό Σημεύο 2: Οι καταςτϊςεισ τησ πραγματικόσ ζωόσ εύναι ςημαντικό να 
ςυμπεριληφθούν ς’ αυτό τη ςυνϊντηςη, αντύ να ςυζητηθούν τα θϋματα ς’ ϋνα θεωρητικό 
επύπεδο. Επιπρόςθετα, θα παρϋχονται βαςικϋσ πληροφορύεσ, όπωσ και ξεκϊθαρεσ οδηγύεσ για 
περεταύρω πληροφόρηςη από ϊλλεσ πηγϋσ (π.χ. το διαδύκτυο, ςχετικού ςυνεταιριςμού, κτλ). 

Σημαντικό Σημεύο 3: Η Ενότητα ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνα προβλόματα που αντιμετωπύζει 
κανεύσ όταν μϋνει μόνοσ του. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφύγει τισ χρονοβόρεσ παρουςιϊςεισ 
ςε λιγότερο κοινϊ θϋματα. Θα πρϋπει να παραπϋμψει τουσ μαθητϋσ ςε ϊλλεσ πηγϋσ πληροφοριών 
όταν δεύχνουν ενδιαφϋρον να μϊθουν περιςςότερα αναφορικϊ με τα θϋματα υπό ςυζότηςη.  

 Σημαντικό Σημεύο 4: Τα παραδεύγματα θα πρϋπει να εύναι ςυγκεκριμϋνα για τη χώρα ςτην 
οπούα λαμβϊνει χώρα η εκπαύδευςησ, ώςτε οι μαθητϋσ να μπορούν να ταυτιςτούν περιςςότερο με 
τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊζονται (π.χ. ςυχνότητα λογαριαςμών, εταιρύεσ ςτισ οπούεσ 
μπορούν να απευθυνθούν όταν αντιμετωπύζουν κϊποιο πρόβλημα, κτλ).  
 

 

 



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Ο εκπαιδευτόσ θα ςυνοψύςει ςϑντομα το υλικϐ και τα θϋματα που παρουςιϊςτηκαν ςτην 
προηγοϑμενη Ενϐτητα, ϐντασ βϋβαιοσ πωσ οι μαθητϋσ ϋχουν κατανοόςει τα δικαιώματα και τισ 
υποχρεώςεισ που θα ϋχουν ωσ ϋνοικοι. Ο εκπαιδευτόσ θα ελϋγξει την Εργαςύα για το πύτι απϐ 
την προηγοϑμενη Ενϐτητα που αφοροϑςε την επικοινωνύα με τον ιδιοκτότη ςχετικϊ με την 
πιθανό κατϊςταςη που ςυνδϋεται με το να διαμϋνουν ςε μιςθωμϋνο ακύνητο. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πϊρει την ευκαιρύα να ςυζητόςει τισ απαντόςεισ, κατευθϑνοντασ τη ςυζότηςη ςτο περιεχϐμενο 
αυτόσ τησ Ενϐτητασ, π.χ. τισ καταςτϊςεισ που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν χωρύσ τη βοόθεια ό 
τη ςυνειςφορϊ του ιδιοκτότη. Αυτό η ςυζότηςη θα διευκολϑνει την ειςαγωγό ςτη νϋα Ενϐτητα, 
η οπούα πραγματεϑεται την καθημερινό διαχεύριςη του νοικοκυριοϑ.  
2. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 (Αυτϐ-αξιολϐγηςη) ώςτε να ελϋγξει 
τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών αναφορικϊ με τα θϋματα τησ Ενϐτητασ. Ϊπειτα, θα 
ρωτόςει τησ Ερωτόςεισ Ϊναρξησ ώςτε να εναςχοληθοϑν οι μαθητϋσ με το νϋο θϋμα που θα 
ςυζητηθεύ ςτην Ενϐτητα. Δεν θα εμβαθϑνει πολϑ’ οι ερωτόςεισ θα εύναι ϋνασ τρϐποσ να 
ενεργοποιόςει τουσ μαθητϋσ ώςτε να αρχύςουν να ςκϋφτονται τα θϋματα που ςχετύζονται με 
την διαχεύριςη ενϐσ ςπιτιοϑ, αποφεϑγοντασ επύφοβεσ καταςτϊςεισ και προβλόματα.   
3. Ωςκηςη1. Ομαδικό ςυζότηςη. Οι Βαςικϋσ Ϊννοιεσ τησ καθαριϐτητασ. Ο εκπαιδευτόσ θα 
ενεργοποιόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών λϋγοντασ «Ξϋρω πωσ εύναι δύςκολο να διατηρόςετε 
ϋνα χώρο καθαρό και τακτοποιημϋνο γιατύ εύναι αγγαρεύα και ςυμβαύνουν πρϊγματα που μπορεύ 
να θεωρεύτε πιο ςημαντικϊ, αλλϊ ςτη πραγματικότητα απλϊ δημιουργεύτε χϊοσ ςτη ζωό ςασ. 
Πόςεσ φορϋσ ψϊχνετε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ρούχο ό ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρϊγμα και δεν μπορεύτε να 
το βρεύτε; Εύναι προτιμότερο να μϊθετε πώσ να κρατϊτε ϋνα δωμϊτιο καθαρό και τακτοποιημϋνο. 
Μπορεύ να εύναι η βϊςη για ϋνα πιο τακτοποιημϋνο μυαλό και τρόπο ζωόσ». τη ςυνϋχεια, θα 
ςυζητόςουν τουσ διϊφορουσ χώρουσ ενϐσ ςπιτιοϑ και ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει αν η 
καθαριϐτητα αυτών των διαφορετικών χώρων (κρεβατοκϊμαρα, ςαλϐνι, κουζύνα, μπϊνιο, 
μπαλκϐνι) περιλαμβϊνει διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ, τη χρόςη διαφορετικών προώϐντων και 
διαφορετικϋσ πορεύεσ δρϊςεισ. Ϊπειτα, η ςυζότηςη θα επικεντρωθεύ ςτο ςυμμϊζεμα, ωσ η βϊςη 
ώςτε να ςυνεχύςουν ςε ϊλλεσ δρϊςεισ που ςχετύζονται με την καθαριϐτητα και το να ϋχουν ϋνα 
τακτοποιημϋνο δωμϊτιο/ςπύτι. Ο εκπαιδευτόσ μαζύ με τουσ μαθητϋσ θα αποφαςύςει τα βόματα 
για το ςυμμϊζεμα τησ κρεβατοκϊμαρασ. Κϊποιεσ ιδϋεσ παρουςιϊζονται παρακϊτω: 

 Για να ςυμμαζευτεύ  η  κρεβατοκϊμαρα, θα χρειαςτοϑν ςυνόθωσ τα ακϐλουθα 
αντικεύμενα: ϋνα κουτύ για δωρεϋσ, μια ςακοϑλα για τα ςκουπύδια, ϋνα καλϊθι για 
αντικεύμενα που η θϋςη τουσ εύναι κϊπου αλλοϑ ςτο ςπύτι, ϋνα βρεγμϋνο πανύ για το 
ξεςκϐνιςμα των αντικειμϋνων.  

 Ϊνα καθαρϐσ χώροσ εργαςύασ ςτην κρεβατοκϊμαρα εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐσ. 
Προτεύνεται χρόςη του κρεβατιοϑ ωσ ζώνη εργαςύασ ϐςον αφορϊ την οργϊνωςη και 
καθαριϐτητα του δωματύου. 

 Ξεκινόςτε μ’ ϋνα ϋπιπλο, ϐπωσ το κομοδύνο. Ξεκινόςτε να αδειϊζετε ϐλα τα ςυρτϊρια 
και τα ρϊφια, και να βϊζετε ϐλα τα αντικεύμενα πϊνω ςτο κρεβϊτι. τη ςυνϋχεια, 
εντοπύςτε ϐ,τι εύναι για πϋταμα και βϊλτε το ςτη ςακοϑλα. Μην κρατϊτε πρϊγματα που 
εύναι χαλαςμϋνα ό δεν ϋχουν κϊποια αξύα. Αν βρεύτε αντικεύμενα που η θϋςη τουσ εύναι 
ςε ϊλλα ςημεύα του ςπιτιοϑ ϐπωσ ςυνδετόρεσ, βιβλύα ό δανειςμϋνα αντικεύμενα, βϊλτε 
τα ςτο αντύςτοιχο καλϊθι. Κοιτϊξτε τα αντικεύμενα και αποφαςύςτε αν ϋχουν κϊποια 
αξύα για ςασ. Ϊνασ καλϐσ τρϐποσ για να το αξιολογόςετε εύναι αν ϋχετε χρηςιμοποιόςει 
το εν λϐγω αντικεύμενο τον τελευταύο χρϐνο. Αφοϑ ϋχετε ταξινομόςει το ςορϐ, 
ξεςκονύςτε το εςωτερικϐ του ςυρταριοϑ για να απομακρϑνετε ςκϐνη και βρωμιϊ. Μετϊ 
μπορεύτε να ξεκινόςετε να οργανώνετε και να τοποθετεύτε τα αντικεύμενα πϊλι μϋςα.  

 Εύναι καλϑτερο να κινεύςτε με τη φορϊ του ρολογιοϑ καθώσ οργανώνετε και 



τακτοποιεύτε το δωμϊτιο. Αν το κρεβϊτι ςασ ϋχει ςειρϊ, ξεκινόςτε με το να βγϊζετε το 
οτιδόποτε εύναι απϐ κϊτω. Ακολουθόςτε την ύδια διαδικαςύα με το κομοδύνο. Με 
παρϐμοιο τρϐπο μπορεύ να ακολουθόςει η ςυρταριϋρα, τα ρϊφια και η ντουλϊπα, ώςτε 
να οργανωθοϑν ϐλα τα διαφορετικϊ ϋπιπλα ςτο δωμϊτιο.  

 Ειδικϊ για την οργϊνωςη των ροϑχων, ο εκπαιδευτόσ θα ςυμβουλεϑςει τουσ μαθητϋσ να 
«κοιτϊξετε ϐλα τα ροϑχα ςασ και να πετϊξετε το οτιδόποτε εύναι ςκιςμϋνο, λεκιαςμϋνο 
ό πολϑ μικρϐ. Αν ϋχετε κϊτι που χρειϊζεται μεταπούηςη, βϊλτε το ςε ξεχωριςτό ςτούβα. 
Κϊντε μια ςημεύωςη να τα πϊτε για μεταπούηςη. Αν δεν ϋχετε φορϋςει το ροϑχο για 
πϊνω απϐ ϋνα χρϐνο, δωρύςτε το. Κρατόςτε μϐνο ϐ,τι ςασ αρϋςει να φορϊτε και νιώθετε 
ϊνετα. Ξεςκονύςτε το εςωτερικϐ των ςυρταριών πριν βϊλετε τα ροϑχα πϊλι μϋςα. 
Διπλώςτε κϊθε ροϑχο και τοποθετόςτε το πύςω ςτο ςυρτϊρι προςεκτικϊ.».  

 Η ςυζότηςη μπορεύ να τελειώςει με την αναφορϊ τησ πτυχόσ του χρϐνου. Ο 
εκπαιδευτόσ μπορεύ να αναφϋρει ϐτι «ανϊλογα με το πϐςο ακατϊςτατο εύναι το 
δωμϊτιϐ ςασ, μπορεύ να ςασ πϊρει μερικϋσ ώρεσ ό και μερικϋσ μϋρεσ. υνεχύςτε. Περϊςτε 
απ’ ϐλο το δωμϊτιο και μη ςταματόςετε μϋχρι να τελειώςετε. Σο κλειδύ εύναι να εύςτε 
αφοςιωμϋνοι ςτο να τελειώνετε τισ δουλειϋσ ςασ. Σο να εύςτε οργανωτικού εύναι ϋνα 
χαρακτηριςτικϐ που θα ςασ βοηθόςει ςτη ζωό ςασ, τϐςο εντϐσ ϐςο κι εκτϐσ ςπιτιοϑ. Η 
οργϊνωςη εύναι το κλειδύ για την απϐλυτη επιτυχύα». 

4. Ωςκηςη 2: Υυλλϊδιο 2: Καταιγιςμϐσ Ιδεών: Ο εκπαιδευτόσ θα χωρύςει τουσ μαθητϋσ ςε ζεϑγη 
και θα αναθϋςει ϋνα διαφορετικϐ δωμϊτιο του ςπιτιοϑ ςε κϊθε ζεϑγοσ. Θα τουσ ζητόςει να 
ςκεφτοϑν τι ςυμβουλϋσ θα ϋδιναν ς’ ϋνα φύλο για να καθαρύςει το ςυγκεκριμϋνο δωμϊτιο που 
τουσ ανατϋθηκε. Αφοϑ τα ζευγϊρια τελειώςουν (ςε περύπου 5 λεπτϊ) ο εκπαιδευτόσ θα 
εξετϊςει τισ απαντόςεισ και θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να τισ ςχολιϊςουν.  
5. Ωςκηςη 3: Υυλλϊδιο 3, Γρϊψτε. Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να γρϊψουν 
ποια εύναι τα ςυγκεκριμϋνα προώϐντα που θα χρηςιμοποιόςουν για τισ δραςτηριϐτητεσ που 
αφοροϑν την οργϊνωςη και την καθαριϐτητα του ςπιτιοϑ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να 
επιςημϊνει ϐτι πϊνω απϐ μύα απαντόςεισ μπορεύ να εύναι ςωςτό.  
6. Ωςκηςη 4: υζότηςη. Ο εκπαιδευτόσ προχωρϊει ςτο επϐμενο θϋμα τησ Ενϐτητασ, που 
πραγματεϑεται τη ςυντόρηςη ενϐσ ςπιτιοϑ και τισ επιςκευϋσ/αντικαταςτϊςεισ που 
απαιτοϑνται. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να ςυζητόςει την απϐφαςη που θα κληθοϑν να πϊρουν 
οι μαθητϋσ αν κϊτι χρόζει επιςκευόσ μϋςα ςτο ςπύτι: πρϋπει να το κϊνω μϐνοσ μου ό πρϋπει να 
καλϋςω κϊποιον επαγγελματύα; Ο εκπαιδευτόσ κϊνει το διαχωριςμϐ μεταξϑ των δϑο 
περιπτώςεων. Ζητϊ απ’ τουσ μαθητϋσ να κϊνουν μια λύςτα με αυτϊ που θα μποροϑςαν να 
επιςκευϊςουν μϐνοι τουσ. Κϊποιεσ απ’ τισ απαντόςεισ μπορεύ να εύναι: η επιςκευό μιασ ξϑλινησ 
καρϋκλασ, το βϊψιμο των τούχων, η αλλαγό μιασ λϊμπασ, η επιδιϐρθωςη ενϐσ παρϊθυρου που 
κολλϊει, η επιςκευό τησ βαλβύδασ του νεροχϑτη, το καθϊριςμα λεκϋδων ςτουσ τούχουσ ό το 
ταβϊνι, η απϐφραξη τησ τουαλϋτασ, η επιδιϐρθωςη μιασ χαλαςμϋνησ/ςκιςμϋνησ κουρτύνασ κα. 
Ο εκπαιδευτόσ ξεκινϊει απ’ τισ πιο εϑκολεσ δουλειϋσ και προχωρϊει ςτισ πιο απαιτητικϋσ. Θα 
πρϋπει να επιςημϊνει πωσ το κϊθε ϊτομο ϋχει διαφορετικϋσ δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ και πωσ 
δεν εύναι ϐλοι ικανού να χειρύζονται εργαλεύα και ϐργανα με τον ύδιο αποτελεςματικϐ τρϐπο. Ο 
εκπαιδευτόσ θα πρϋπει επύςησ να αναφϋρει ϐτι ςτην περύπτωςη που οι μαθητϋσ δεν εύναι 
ςύγουροι για μύα επιςκευό, θα πρϋπει να επικοινωνόςουν μ’ ϋνα φύλο ό με κϊποιον με 
περιςςϐτερη εμπειρύα ς’ αυτϊ τα ζητόματα ό να επικοινωνόςουν μ’ ϋναν επαγγελματύα για να 
αναλϊβει το πρϐβλημα. Σϋλοσ, ςυγκεκριμϋνεσ ιςτοςελύδεσ μποροϑν να προταθοϑν, ώςτε οι 
μαθητϋσ να ξϋρουν που μποροϑν να ςτραφοϑν ςτην περύπτωςη που θϋλουν να επιςκευϊςουν ό 
να φτιϊξουν κϊτι ςτο ςπύτι.   
7. Ωςκηςη 4. Λύςτα Επαγγελματιών. Υυλλϊδιο 4. Γρϊψτε. Ο κϊθε μαθητόσ πρϋπει να γρϊψει μια 
λύςτα απϐ επαγγελματύεσ που μπορεύ να εύναι απαραύτητοι ςτην περύπτωςη που πρϋπει να γύνει 
κϊτι μϋςα ςτο ςπύτι. Οι μαθητϋσ επύςησ πρϋπει να γρϊψουν πϐτε πρϋπει να επικοινωνόςουν μ’ 
αυτοϑσ τουσ επαγγελματύεσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να επιλϋξει να κϊνει την ϊςκηςη αυτό 
αντύςτροφα: να ονομϊςει κϊποιεσ καταςτϊςεισ που πρϋπει να τισ χειριςτεύ κϊποιοσ 
επαγγελματύεσ και οι μαθητϋσ να ονομϊςουν με ποιον επαγγελματύα θα πρϋπει να ϋρθουν ςε 
επικοινωνύα.  
8. Για να κλεύςει αυτό η θεματικό, ο εκπαιδευτόσ ςυμβουλεϑει τουσ μαθητϋσ να ψϊξουν τον 
κατϊλληλο ϊνθρωπο για τη δουλειϊ βϊςει ςχολύων απϐ ϊλλουσ πελϊτεσ. Επιπρϐςθετα, οι 
μαθητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε επικοινωνύα με τον ιδιοκτότη, ςτην περύπτωςη που μϋνουν ςε 



μιςθωτϐ διαμϋριςμα, ώςτε ο τελευταύοσ να τουσ δώςει τισ πληροφορύεσ επικοινωνύασ των 
επαγγελματιών με τουσ οπούοσ ο ύδιοσ ςυνεργϊζεται. Σϋλοσ, παραπϋμποντασ τουσ μαθητϋσ ςτο 
εγχειρύδιϐ τουσ, ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αναφϋρει ϐτι η λύςτα με τουσ επαγγελματύεσ θα 
πρϋπει να εύναι πϊντα κοντϊ ςε περύπτωςη ανϊγκησ.  
9. Ωςκηςη 5. Παρουςύαςη. Ο εκπαιδευτόσ δεύχνει τουσ μαθητϋσ τουσ λογαριαςμοϑσ που 
ςυνόθωσ ϋρχονται ςτο ςπύτι ταχυδρομικώσ: ρεϑμα, νερϐ, κοινϐχρηςτα, πετρϋλαιο, τηλϋφωνο, 
κτλ. Σουσ υπενθυμύζει τουσ λογαριαςμοϑσ που ανϋλυςαν ϐταν ςυζητοϑςαν το τραπεζικϐ 
ςϑςτημα και τη διαχεύριςη των οικονομικών. Καθώσ τουσ δεύχνει τουσ λογαριαςμοϑσ, ο 
εκπαιδευτόσ επιςημαύνει τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε λογαριαςμϐ, με μια 
επιπλϋον εςτύαςη ςτο πεδύο ϐπου αναγρϊφεται το ποςϐ πληρωμόσ, τουσ τρϐπουσ πληρωμόσ 
των λογαριαςμών και την προθεςμύα πληρωμόσ. Τπενθυμύζει τουσ μαθητϋσ τισ προτεραιϐτητεσ 
που ϋμαθαν να βϊζουν ςτα ϋξοδϊ τουσ ςτισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ, επιςημαύνοντασ ϐτι η 
πληρωμό των λογαριαςμών εύναι ςυνόθωσ πολϑ ψηλϊ ςτισ προτεραιϐτητεσ των ανθρώπων. Αν 
οι μαθητϋσ χρειϊζονται επεξηγόςεισ, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ ςϑντομα να εξηγόςει τι ςυμβαύνει αν 
οι ϊνθρωποι δεν πληρώνουν τουσ λογαριαςμοϑσ τουσ.  
10. Προσ το τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ,  ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ μαθητϋσ να ετοιμϊςουν 
μια Εργαςύα για το πύτι για την επϐμενη ςυνϊντηςη. Ψσ Εργαςύα για το πύτι, οι μαθητϋσ 
μποροϑν να ψϊξουν το κϐςτοσ διαφορετικών επαγγελματιών. Αν υπϊρχουν ςχετικϊ δεδομϋνα, 
μποροϑν επύςησ να βρουν το μιςθϐ αυτών των επαγγελματιών. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να 
αντιληφθοϑν τη ςχϋςη μεταξϑ κϐςτουσ και των υπηρεςιών που παρϋχονται.  
11. Ο εκπαιδευτόσ ςτη ςυνϋχεια θα ζητόςει απ’  τουσ μαθητϋσ να ςυμπληρώςουν τον ςϑντομο 
πύνακα αξιολϐγηςησ (βλ. ςχετικϐ Υυλλϊδιο) και να ςυζητόςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςτην 
περύπτωςη που κϊποιοι απϊντηςαν λϊθοσ. 
12. Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα αφιερώςει κϊποια 
λεπτϊ ςτη «υλλογικόσ Αξιολϐγηςησ» Θα ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ να εκφρϊςουν την ϊποψό 
τουσ ςχετικϊ με το μϊθημα, τι βρόκαν ενδιαφϋρον, δυςνϐητο ό βαρετϐ, ώςτε η επϐμενη και 
τελευταύα Ενϐτητα που αφορϊ τη Διαμονό να διορθωθεύ αν εύναι απαραύτητο. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να εξαςκόςουν τισ επικοινωνιακϋσ τουσ δεξιϐτητεσ κι αυτϋσ που αφοροϑν τη λόψη 

αποφϊςεων ςε καταςτϊςεισ που ςχετύζονται με τη βοόθεια για το ςπύτι  
 Να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ οργϊνωςησ ς’ ϋνα ςπύτι  
 Να κατανοόςουν τισ διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ που ςχετύζονται με τη ςυντόρηςη 

ενϐσ ςπιτιοϑ  
 Να γνωρύζουν γιατύ, πώσ και πϐτε να ζητόςουν βοόθεια για θϋματα που ςχετύζονται με 

τη ςυντόρηςη του ςπιτιοϑ 
 Να κατανοόςουν πώσ να αντιμετωπύζουν τουσ λογαριαςμοϑσ  

 

  



 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

Ϊχετε καθαρύςει ποτϋ ϋνα ολϐκληρο ςπύτι; Τπϊρχει κϊποια ακολουθύα ςτισ 
δραςτηριϐτητεσ καθαριϐτητασ;  
 

 Ϊχετε δει ποτϋ λογαριαςμϐ ρεϑματοσ; Νεροϑ; Σι εύδουσ πληροφορύεσ περιλαμβϊνονται ς’ 
αυτοϑσ τουσ λογαριαςμοϑσ; Ποια η ςημαςύα τησ ενϐτητασ «πληρωμό μϋχρι»;   
 

 Μπορεύτε να φτιϊξετε το καζανϊκι τησ τουαλϋτασ αν τρϋχει διαρκώσ; 
 

Μπορεύτε να πεύτε κϊποιουσ επαγγελματύεσ με τουσ οπούουσ θα πρϋπει να επικοινωνόςετε 
ςε περύπτωςη κϊπου προβλόματοσ/δυςλειτουργύασ ςτο ςπύτι;  
 
  



 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

(για περιγραφό των αςκόςεων, βλ. τα ςχετικϊ βόματα ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα) 
 

Ωςκηςη 1: υζότηςη  

 Ωςκηςη 2: Καταιγιςμϐσ Ιδεών  

 Ωςκηςη 3: Γρϊψτε  

 Ωςκηςη 4: υζότηςη 

 Ωςκηςη 5: Παρουςύαςη 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 Περαιτϋρω Δραςτηριότητεσ 

 Άςκηςη για το πύτι 
Ψσ Εργαςύα για το πύτι, οι μαθητϋσ μποροϑν να αναζητόςουν τα ςυνόθη κϐςτη των 
επαγγελματιών ςτουσ οπούουσ ςυνόθωσ οι ϊνθρωποι αναφϋρονται για τισ ανϊγκεσ του 
ςπιτιοϑ. Μποροϑν επύςησ να αναζητόςουν τουσ μιςθοϑσ αυτών των ανθρώπων, ώςτε να 
ϋχουν μια ξεκϊθαρη ιδϋα τησ αγορϊσ.   

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ 

 Λύςτα  
Ο εκπαιδευτόσ δύνει ςτουσ μαθητϋσ τη λύςτα αξιολϐγηςησ (βλ. χετικϐ ςυνημμϋνο) το οπούο 
περιλαμβϊνει μια λύςτα απ’ τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν και ςυζητόθηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Θα αφόςει δϑο λεπτϊ ώςτε οι μαθητϋσ να τη ςυμπληρώςουν και 
ςτη ςυνϋχεια να ελϋγξει τισ απαντόςεισ και να διευκρινύςει ςτοιχεύα που δεν όταν πλόρωσ 
κατανοητϊ.  

 Ομαδικό υζότηςη  

 

  



 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τισ γνώμεσ των μαθητών αναφορικϊ με την εκπαιδευτικό 
ςυνϊντηςη. Θα τουσ ενθαρρϑνει να εκφραςτοϑν ελεϑθερα, ςτα βαςικϊ ςημεύα τησ 
ςυνϊντηςησ: τι νϋο ϋμαθαν, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, για τι χρειϊζεται να μϊθουν 
περιςςϐτερα, τι εύδουσ δραςτηριϐτητεσ τουσ ϊρεςαν/δεν τουσ ϊρεςαν κτλ. Αυτό η 
ανατροφοδϐτηςη θα επηρεϊςει τισ επϐμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ, οι οπούεσ αφοροϑν 
ϐλεσ το θϋμα τησ διαμονόσ. 

 

  



 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την 
ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό ώςτε κϊθε 
ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια 
Μαθόματοσ εύναι ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και 
ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ. .  

 Η αποχώρηςη απ’ τη δομό προςταςύασ μπορεύ να εύναι μια απογοητευτικό και 
δυςϊρεςτη προοπτικό για πολλοϑσ που αποχωροϑν απ’ την προςταςύα. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να χειριςτεύ το ζότημα μ’ ϋναν ευαύςθητο τρϐπο, παρουςιϊζοντασ ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 
μ’ ϋνα ρεαλιςτικϐ και αντικειμενικϐ τρϐπο. ’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, το χιοϑμορ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ ώςτε να ελαφρυνθεύ η ατμϐςφαιρα! 

Να εύςτε καλϊ προετοιμαςμϋνοι. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ για τα διϊφορα 
θϋματα που απαρτύζουν την Ενϐτητα, μπορεύ να εγερθοϑν πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ να τισ απαντόςει ό να παραπϋμψει τουσ μαθητϋσ ςε 
ςχετικϋσ πηγϋσ.  

 Εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να ςυνδϋςετε τισ δεξιϐτητεσ και τη γνώςη που αποκτόθηκαν 
ςε προηγοϑμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ με το υλικϐ που παρουςιϊζεται ςτην  παροϑςα 
Ενϐτητα (για παρϊδειγμα, δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ χρημϊτων).  

  Η χρόςη επεξηγηματικών ό χιουμοριςτικών βύντεο ςυνύςταται γι’ αυτό την Ενϐτητα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ενότητα 4.4, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη ςτη Διαχεύριςη πιτιού  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 

κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ 

δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. 

Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν 

ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, επανεξετϊςτε την με 

την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ 

Σο 

γνωρύζω/εύμαι 

καλϐσ ςε αυτϐ 

Δεν το 

γνωρύζω/δεν 

το κϊνω 

Δεν εύμαι 

ςύγουροσ/χρειϊζομαι 

να μϊθω 

περιςςϐτερα 

Γνωρύζω τουσ διαφορετικοϑσ 

λογαριαςμοϑσ που πρϋπει να 

πληρώνονται ϐταν ζω ανεξϊρτητα ςε 

ϋνα ςπύτι 

   

Γνωρύζω με τι ςυχνϐτητα πρϋπει να 

πληρώνονται οι λογαριαςμού ϐταν ζω 

ανεξϊρτητα ςε ϋνα ςπύτι 

   

Γνωρύζω τα διαφορετικϊ προώϐντα που 

πρϋπει να χρηςιμοποιόςω ϐταν 

καθαρύζω/ςκουπύζω/ξεςκονύζω 

διαφορετικϊ μϋρη του ςπιτιοϑ 

   

Ξϋρω τι να κϊνω ςτην περύπτωςη 

υδραυλικοϑ προβλόματοσ 

   

Ξϋρω τι να κϊνω ςτην περύπτωςη 

ηλεκτρολογικοϑ προβλόματοσ 

   

Ξϋρω τι να κϊνω ςε περύπτωςη ζημιϊσ 

ςτο ςπύτι (π.χ. ςπαςμϋνο παρϊθυρο) 

   

Γνωρύζω πώσ να ςυντηρώ οικιακϋσ 

ςυςκευϋσ (π.χ. να αλλϊξω τη λϊμπα, να 

φτιϊξω το νεροχϑτη που τρϋχει, να 

χρηςιμοποιώ το κλιματιςτικϐ, κτλ) 

   

Γνωρύζω τι γύνεται αν δεν πληρώςω το 

λογαριαςμϐ του ρεϑματοσ 

   

Ξϋρω ποιον επαγγελματύα να καλϋςω 

αν κλειδωθώ ϋξω απ’ το ςπύτι 

   

Ξϋρω τισ τιμϋσ που ο κϐςμοσ ςυνόθωσ 

πληρώνει ϐταν καλεύ ϋναν 

επαγγελματύα να φτιϊξει/επιδιορθώςει 

   



κϊτι ςτο ςπύτι  

 

  



 Ενότητα 4.4, Υυλλϊδιο 2, Εργαςύα ςε Ζεύγη:  

Γρϊψτε ςυμβουλϋσ που θα δύνατε ς’ ϋνα φύλο για να τον βοηθόςετε να καθαρύςει  [το δωμϊτιο 

που ςασ ανατϋθηκε]. Να εύςτε ϐςο πιο λεπτομερεύσ γύνεται, λαμβϊνοντασ υπϐψη την ακολουθύα 

των δραςτηριοτότων.  

Δραςτηριϐτητεσ για να καθαρύςεισ ……………….. 

11. ……………….. 
12. …………………… 
13. ………………………… 
14. …………………………….. 
15. …………………………….. 
16. …………………………… 
17. ……………………………… 
18. …………………………… 
19. …………………………….. 
20. ……………………………….. 

 

Για τον εκπαιδευτό: 

• Όςον αφορϊ το μπϊνιο, πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν τα εξόσ: 

 Θα ξεκινόςουμε με το νιπτόρα. Πϊρτε το καθαριςτικϐ γενικόσ χρόςησ και 

ψεκϊςτε το ςτην επιφϊνεια του νιπτόρα. Φρηςιμοποιόςτε το ςφουγγϊρι ςασ και 

ςκουπύςτε ϐλεσ τισ επιφϊνειεσ του νιπτόρα. Δώςτε ιδιαύτερη προςοχό ςτη 

βρϑςη και ςτο πύςω μϋροσ του νιπτόρα, τα οπούα μποροϑν να ςυςςωρεϑςουν 

μοϑχλα. κουπύςτε τισ προεξοχϋσ και τουσ τούχουσ κοντϊ ςτο νιπτόρα. Η 

οδοντϐκρεμα και το ςαποϑνι μποροϑν να πιτςιλύςουν και να ςκληρϑνουν ςε 

αυτό την περιοχό. Εϊν ο νιπτόρασ ςασ εύναι πιο βρώμικοσ και χρειϊζεςτε 

βαθϑτερο καθαριςμϐ, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε κϊτι με λύγη ϊμμο. Η κϊθε 

φυςικό ςκϐνη καθαριςμοϑ εύναι αυτϐ που χρηςιμοποιοϑμε εβδομαδιαύωσ για να 

απομακρϑνουμε  τη βρωμιϊ απϐ το νιπτόρα. Παςπαλύςτε τη ςτο κϊτω μϋροσ 

ενϐσ υγροϑ νιπτόρα και τρύψτε με το ςφουγγϊρι ςασ. Ξεπλϑνετε ϐλεσ τισ 

περιοχϋσ προσ τα κϊτω, ςκουπύζοντϊσ τισ με το ςφουγγϊρι που ϋχει ξεπλυθεύ με 

ζεςτϐ νερϐ. 

κουπύςτε τουσ καθρϋφτεσ και ελϋγξτε τουσ καθημερινϊ για να αφαιρϋςετε 

οποιαδόποτε οδοντϐκρεμα ό βρωμιϊ εύναι πϊνω τουσ. Αν ϋχετε φωτιςτικϊ, κϊθε 

6 μόνεσ καθαρύςτε τα καλϊ. 

τη ςυνϋχεια, ασ κϊνουμε την τουαλϋτα. Καθαρύζουμε μια τουαλϋτα με τον 

παλιϐ τρϐπο, με ϋνα ςφουγγϊρι. Βρύςκω ϐτι οι βοϑρτςεσ που χρηςιμοποιοϑν 

μερικού ςτο μπϊνιο, δεν κϊνουν τύποτα ϊλλο παρϊ ςυλλϋγουν βακτόρια. Δεν 

εύναι πραγματικϊ διαφορετικϐ απϐ την αλλαγό μιασ πϊνασ και πλϋνοντασ τα 

χϋρια ςασ ϐταν τελειώςετε, θα απαλλαγεύτε απϐ τα βακτόρια. Σραβόξτε 



καζανϊκι. τη ςυνϋχεια παςπαλύζουμε την τουαλϋτα με τη ςκϐνη καθαριςμοϑ 

και αφόνουμε να κϊτςει. Χεκϊςτε την τουαλϋτα γενναιϐδωρα με το φυςικϐ ςασ 

καθαριςτικϐ. Δεν πειρϊζει να πϊει ςτισ ϊκρεσ και τισ πλευρϋσ τησ τουαλϋτασ, θα 

το ςκουπύςετε. τη ςυνϋχεια, πρϋπει να αςχοληθεύτε με το εςωτερικϐ τησ 

λεκϊνησ. Ξεκινόςτε παύρνοντασ το ςφουγγϊρι ςασ και ςκουπύζετε τα εςωτερικϊ 

τησ τουαλϋτασ με κυκλικό κύνηςη. Κϊντε τισ ορατϋσ περιοχϋσ, και ςτη ςυνϋχεια 

κϊντε κϊτω απϐ το χεύλοσ τησ τουαλϋτασ. υνόθωσ ϐπου η ςτϊθμη του νεροϑ 

κϊθεται, ςχηματύζονται βακτηρύδια . τη ςυνϋχεια, τραβόξτε καζανϊκι. Καθώσ 

ξεπλϋνετε, καθαρύςτε το ςφουγγϊρι ςασ.  

Χεκϊςτε το χεύλοσ τησ τουαλϋτασ και το κϊτω μϋροσ του καθύςματοσ. κουπύςτε 

το χεύλοσ ςε ϐλο το πλϊι. υνεχύςτε κϊτω απϐ τισ πλευρϋσ τησ τουαλϋτασ. Εϊν η 

τουαλϋτα ςασ εύναι πολϑ βρώμικη, ςκουπύςτε το ςφουγγϊρι ςτο νερϐ τησ 

τουαλϋτασ και ψεκϊςτε ξανϊ τα εξωτερικϊ του. Σο νερϐ μϋςα ςτην τουαλϋτα 

εύναι καθαρϐ αφοϑ το ϋχετε καθαρύςει, ώςτε να μπορεύτε να το 

χρηςιμοποιόςετε ωσ κουβϊ. κουπύςτε γϑρω απϐ ϐλεσ τισ ςτροφϋσ και τισ 

ρωγμϋσ τησ τουαλϋτασ. κουπύςτε το κϊθιςμα και ειδικϊ γϑρω απϐ τουσ 

μεντεςϋδεσ. Ξεπλϑνετε το ςφουγγϊρι. Εφαρμϐςτε ξανϊ με καθαρϐτερο. Κϊνετε 

το κϊθιςμα και ςτη ςυνϋχεια το δοχεύο τησ τουαλϋτασ. κουπύςτε τη λαβό - 

ϐπωσ εύναι πιθανώσ η πιο βρώμικη και ςυχνϊ παραβλϋπεται ςτον καθαριςμϐ. 

Ξεπλϑνετε ξανϊ το ςφουγγϊρι ςασ και ψεκϊςτε τη βϊςη τησ τουαλϋτασ. Κϊνετε 

ϐλα γϑρω απϐ το κϊτω μϋροσ, ϐπου ςυνδϋεται με το πϊτωμα. Σα οϑρα 

ςυςςωρεϑονται ςυχνϊ εδώ. Κϊνετε ϐλα γϑρω απϐ την πλϊτη και το πϊτωμα 

γϑρω απϐ την τουαλϋτα. Εργϊζεςτε προσ τα κϊτω και προσ τα ϋξω απϐ την 

τουαλϋτα ςασ. Απϐ τα πιο βρώμικα ςτα καθαρϐτερα. 

Μια περιοχό που ςυνόθωσ δεν ςκουπύζεται εύναι οι τούχοι γϑρω απϐ την 

τουαλϋτα. Δυςτυχώσ η περιοχό αυτό εύναι βρώμικη και μπορεύ να εύναι αιτύα 

δυςοςμύασ. Χεκϊςτε και ςκουπύςτε το. Ξεπλϑνετε το ςφουγγϊρι αργϐτερα για 

να μπορεύτε να ςυνεχύςετε τον καθαριςμϐ. Απομακρυνθεύτε ςταδιακϊ απϐ την 

τουαλϋτα και κϊντε ολϐκληρο το δϊπεδο. κουπύςτε τα χαμηλϐτερα τοιχώματα 

που φαύνονται βρώμικα. υνεχύςτε να ξεπλϋνετε το ςφουγγϊρι ςασ ςτην 

τουαλϋτα για να αφαιρϋςετε τα θραϑςματα και την ακαθαρςύα. υνεχύςτε τον 

ψεκαςμϐ και ςκουπύςτε μϋχρι να καθαριςτεύ ολϐκληροσ ο πϊτοσ. 

Σο μπϊνιο ςασ πιθανώσ μυρύζει και φαύνεται αρκετϊ καλϐ τώρα. Δυςτυχώσ 

ϋχουμε μια ακϐμη περιοχό για να καθαρύςουμε - την μπανιϋρα. Μου αρϋςει να 

παύρνω καθαριςτικϐ ςκϐνησ μου και να παςπαλύζω γενναιϐδωρα ςτον πυθμϋνα 

τησ μπανιϋρασ. Προςθϋτω λύγο νερϐ για να το καταςτόςω υγρϐ και να αρχύςω 

να τρύβω. Ϊχω ϋνα πρϊςινο ςφουγγαρϊκι που αιχμαλωτύζει τη βρώμα καλϑτερα 

απϐ ϋνα κανονικϐ ςφουγγϊρι. Κϊνω ολϐκληρο τον πυθμϋνα τησ μπανιϋρασ και 

δουλεϑω τισ πλευρϋσ. Περϊςτε επϊνω γϑρω απϐ τισ προεξοχϋσ και αφαιρϋςτε τα 

αφρϐλουτρα/ςαμπουϊν και ςκουπύςτε κϊτω απϐ αυτϊ. Προχωρόςτε μϋχρι τα 

τοιχώματα τησ μπανιϋρασ, προςϋχοντασ προςεκτικϊ τισ γωνύεσ και τισ ρωγμϋσ. 

Μπορεύτε να παςπαλύζετε το καθαριςτικϐ απευθεύασ ςτο βρεγμϋνο ςφουγγϊρι 

ςασ. Κϊνετε γϑρω απϐ τισ βϊνεσ και τισ βρϑςεσ επύςησ. Πϊρτε το ντουσ και 

ξεπλϑνετε τη μπανιϋρα απϐ πϊνω προσ τα κϊτω. Όταν νομύζετε ϐτι τελειώςατε, 

περϊςτε το χϋρι ςασ γϑρω απϐ το χεύλοσ του πυθμϋνα τησ μπανιϋρασ. 

Αιςθϊνεςτε καθϐλου βρώμα; Ξανακϊντε αυτό την περιοχό. Δώςτε ϋμφαςη ςτην 

κουρτύνα του ντουσ ςασ. Περύπου μύα φορϊ το μόνα πρϋπει να την πλϋνετε. 

Βϊλτε τη ςτο πλυντόριο με μερικϋσ βαριϋσ πετςϋτεσ και αυτϐ θα βοηθόςει να 

καθαρύςετε την κουρτύνα. Κρεμϊςτε τη  για να ςτεγνώςει. 



Για να ολοκληρώςετε, ςκουπύςτε το εξωτερικϐ τησ μπανιϋρασ και οποιεςδόποτε 

περιοχϋσ γϑρω τησ. 

Κοιτϊξτε γϑρω απϐ κϊθε τούχο που δεν ςκουπύςατε και ςκουπύςτε ϐπωσ όταν 

απαραύτητο. Εϊν παρατηρόςετε ιςτοϑσ αρϊχνησ ςτην οροφό, ςκουπύςτε τισ με 

μια ςκοϑπα. 

Εϊν ϋχετε ϋνα δοχεύο απορριμμϊτων, αδειϊςτε το τακτικϊ. Εϊν το εςωτερικϐ 

εύναι βρώμικο, βγϊλτε τα κολλημϋνα ςκουπύδια. Βϊζετε μϋςα μια πλαςτικό 

ςακοϑλα. Αυτϐ θα κϊνει το ϊδειαςμα πιο εϑκολο. 

Για την κουζύνα, το ςαλϐνι, την τραπεζαρύα και τη μπουγϊδα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 

ςυμβουλευτεύ την ακϐλουθη ιςτοςελύδα: https://plainandnotsoplain.com/home-

economics-household-and-personal-skills/ 

 

Επύςησ ϐςον αφορϊ την οργϊνωςη και τα ροϑχα 

https://www.youtube.com/watch?v=qo2v645STW0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXQt6aXME7s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qo2v645STW0
https://www.youtube.com/watch?v=yXQt6aXME7s


 Ενότητα 4.4, Υυλλϊδιο3, Γρϊψτε: 

Γρϊψτε ςε τι χρηςιμεϑουν τα παρακϊτω προώϐντα ϐταν αςχολεύςτε με την οργϊνωςη και την 

καθαριϐτητα του ςπιτιοϑ. Πϊνω απϐ μια απαντόςεισ εύναι ςωςτϋσ.  

Προώϐν Φρηςιμοποιεύται για… 
χλωρύνη  

Αρωματικϐ χώρου  

φουγγϊρι  

Βοϑρτςα  

Καθαριςτικϐ ςε ςκϐνη  

Πλαςτικό ςκοϑπα  

Ξϑδι  

Πανύ με μικρο-ύνεσ  

κοπύδι  

Κουβϊσ   

 

  



 Ενότητα 4.4, Υυλλϊδιο 4, Γρϊψτε: Επαγγελματύεσ  

τον ακϐλουθο πύνακα γρϊψτε τουσ επαγγελματύεσ που μπορεύ να χρειαςτεύτε για 

διαφορετικϋσ δουλειϋσ ςτο ςπύτι. τη δεξιϊ ςτόλη, γρϊψτε τουσ λϐγουσ για τουσ 

οπούουσ μπορεύ να χρειαςτεύτε αυτοϑσ τουσ επαγγελματύεσ.  

 

Επαγγελματύεσ Θα επικοινωνόςω μαζύ τουσ ϐταν… 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Εναλλακτικώσ, αυτό η δραςτηριϐτητα μπορεύ να αναςτραφεύ: δύνονται οι καταςτϊςεισ που 

πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν ςτο ςπύτι και ςτη δεξιϊ ςτόλη, οι μαθητϋσ γρϊφουν ποιον 

επαγγελματύα θα χρειαςτοϑν.  

  



Ενότητα 4.4: Λύςτα 

Απαντόςτε ςτισ παρακϊτω ερωτόςεισ/προτϊςεισ ςημειώνοντασ αν εύναι ςωςτϋσ ό λϊθοσ:  

Προτϊςεισ ωςτϐ Λϊθοσ 
9. Μπορώ να πληρώςω ϋνα λογαριαςμϐ ϐποτε θϋλω   
10. Μπορώ να χρηςιμοποιόςω χλωρύνη για να καθαρύςω κϊθε επιφϊνεια 

του μπϊνιου 
  

11. Μπορώ να απευθυνθώ ςτον ιδιοκτότη για πληροφορύεσ 
επικοινωνύασ ςχετικϊ με επαγγελματύεσ για το ςπύτι 

  

12. Δεν εύναι απαραύτητο να ϋχω τηλϋφωνα επαγγελματιών για το ςπύτι   
13. Δεν χρειϊζεται να καλϋςω κϊποιον ειδικϐ για να αλλϊξω μια λϊμπα   
14. Δεν εύναι απαραύτητο να πληρώνω τα κοινϐχρηςτα καθώσ τα 

πληρώνει ο ιδιοκτότησ 
  

15. Δεν χρειϊζεται να φτιϊξω ϋνα καζανϊκι ό μια βρϑςη που τρϋχει 
ςυνϋχεια 

  

16. Πρϋπει να πλϋνω τακτικϊ ϐ,τι χρηςιμοποιώ για να καθαρύςω τουσ 
χώρουσ του ςπιτιοϑ 

  

 

Για τον εκπαιδευτό: 

ωςτϐ: 2, 3, 5, 8 

  



Δνόηηηα 5.1: Αγυγή Υγείαρ: Συμαηική, 

Ψςσική και Κοινυνική Υγεία 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η Ενϐτητα 5.1. με τύτλο “Εκπαύδευςη ςτην Τγεύα” ςτοχεϑει ςτην εκπαύδευςη και πληροφϐρηςη 
των μαθητών για την ςωματικό, ψυχικό και κοινωνικό υγεύα. Κϊθε ςυςτατικϐ τησ υγεύασ θα 
ειςαχθεύ με μια ακϐλουθη εξόγηςη τησ ϋννοιασ και του νοόματϐσ του, των καθοριςτικών 
παραγϐντων και των τρϐπων για να διατηροϑμε μια υγιό ςωματικό, ψυχικό και κοινωνικό 
κατϊςταςη.  

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με δημιουργικό 
τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι απαραύτητη ώςτε να εκπληρωθούν  οι 
ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων και ο ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν από την αυτό-αξιολόγηςη που 
ϋκαναν οι εκπαιδευόμενοι ςτην αρχό τησ Ενότητασ πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ςαν ςτοιχεύα 
αναφορϊσ από τουσ εκπαιδευτϋσ, ώςτε να καταλϊβουν που πρϋπει να επικεντρωθούν ςτην 
διϊλεξό τουσ ώςτε να προςαρμόςουν τισ πληροφορύεσ ςτισ ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων.  

Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των μαθητών 
ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι μαθητϋσ εύναι ικανού να ςυνδϋουν το 
παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ παραδεύγματα. 

Σημαντικό Στοιχείο 4: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο μϊθημα 
εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει 
να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει και επομϋνωσ οριςμϋνεσ 
ϋννοιεσ ό εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό τρόπο ςε 
μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

Σημαντικό Στοιχείο 5: Η επικοινωνύα, η ψυχαγωγύα και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι κλειδιϊ 
για την επιτυχύα του μαθόματοσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εξετϊςουν αυτϊ τα ςτοιχεύα ϋτςι 
ώςτε να εκπληρώςουν τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ.  
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 
 

Η Ενϐτητα θα εξελιχθεύ  και θα αναπτυχθεύ ακολουθώντασ τα εξόσ βόματα: 
1. Μετϊ την επανεξϋταςη του περιεχομϋνου τησ προηγοϑμενη Ενϐτητασ (Ειςαγωγό) οι 

εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ςυνδϋςουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ με οριςμϋνεσ απϐ τισ ερωτόςεισ 
και τα θϋματα που αναφϋρονται εκεύ, εςτιϊζοντασ παρϊλληλα ςτα αντύςτοιχα θϋματα που 
θα ςυζητηθοϑν ςτην παροϑςα Ενϐτητα (Εκπαύδευςη ςτην Τγεύα). Ο εκπαιδευτόσ θα εγεύρει 
ζητόματα ϐπωσ η ευεξύα, ο τακτικϐσ ιατρικϐσ ϋλεγχοσ, η ψυχικό υγεύα, με ςκοπϐ να 
ενεργοποιόςει και να εμπλϋξει τουσ εκπαιδευϐμενουσ ςτην Ενϐτητα.  

2. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει ςϑντομα τουσ κοποϑσ και τϐχουσ τησ Ενϐτητασ, ϋτςι ώςτε 
οι εκπαιδευϐμενοι να κατανοόςουν το περιεχϐμενο τησ Ενϐτητασ.  

3. Ο εκπαιδευτόσ θα αρχύςει μια ςϑντομη ςυζότηςη θϋτοντασ “Ερωτόςεισ Ϊναρξησ” για να 

πϊρει μια ιδϋα ςχετικϊ με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ των εκπαιδευϐμενων. ε αυτϐ το ςτϊδιο 

δεν απαιτεύται λεπτομερόσ απϊντηςη/ εξόγηςη.   

4. Ο εκπαιδευτόσ θα μοιρϊςει το Ϊντυπο 1 ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ μαζύ με μια λύςτα 

ερωτόςεων ςχετικϊ με την φϑςη και τη ςημαςύα τησ εκπαύδευςησ ςτην υγεύα. Ο 

εκπαιδευτόσ-τρια θα δώςει 3-5 λεπτϊ ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ για να ςυμπληρώςουν το 

ςχετικϐ ϋντυπο. Μετϊ εξετϊζοντασ τισ ςωςτϋσ και λϊθοσ απαντόςεισ θα αρχύςει η ομαδικό 

ςυζότηςη. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αναγνωρύςει ποια θϋματα εύναι οικεύα ςτουσ 

εκπαιδευϐμενουσ και ποια ϐχι τϐςο, για να δώςει ϋμφαςη ςτα θϋματα που δε γνωρύζουνε.  

5. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη τησ Ενϐτητασ “Εκπαύδευςη ςτην Τγεύα” με τον 

προςδιοριςμϐ τησ ϋννοιασ “ευεξύα” ωσ ϋναν ςυνδυαςμϐ καλόσ ςωματικόσ, ψυχικόσ και 

κοινωνικόσ υγεύασ. Η παρουςύαςη με PowerPoint διαιρεύται ςτισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ: 

 ωματικό υγεύα  
 ημαςύα του τακτικοϑ ιατρικοϑ ελϋγχου  
 Διατόρηςη μιασ καλόσ ςωματικόσ υγεύασ  
 Κατανϐηςη τησ ψυχικόσ υγεύασ και των προβλημϊτων τησ ψυχικόσ υγεύασ   
 ε περύπτωςη ανϊγκησ: Αναζητόςτε υποςτόριξη 
 Κατανϐηςη τησ κοινωνικόσ υγεύασ και τησ ςημαςύασ τησ  
 Σρϐποι για να διατηρόςετε μια καλό κοινωνικό υγεύα  

Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι εγεύρουν ϊλλα ζητόματα ςυναφό με την εκπαύδευςη ςτην υγεύα, τα 

οπούα πιθανϐν να μην περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη, οι εκπαιδευτϋσ οφεύλουν να τουσ 

παρϋχουν εμπεριςτατωμϋνεσ εξηγόςεισ με βϊςη ςχετικϋσ γνώςεισ και πληροφορύεσ. 

Αποφεϑγετε να επικεντρώνεςτε ςε ζητόματα που αποςποϑν τη ςυγκϋντρωςη απϐ τα κϑρια 

θϋματα του μαθόματοσ και εμποδύζουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ απϐ την απϐκτηςη των 

απαραύτητων πληροφοριών.  Οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να ενθαρρϑνουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ 

να διαβϊςουν κϊποιο εγχειρύδιο και να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ, εϊν 

ενδιαφϋρονται.  

 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 

Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 

ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςτόχοι και οι ςκοπού τησ Ενότητασ για τουσ μαθητϋσ εύναι: 
 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επεμίαο θαη ησλ βαζηθώλ ζπζηαηηθώλ ηεο. 

 Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηνπ ηαθηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ  

 Να πιεξνθνξεζνύλ πεξαηηέξσ γηα ηα ζπκπηώκαηα ησλ δηαηαξαρώλ ςπρηθήο πγείαο 

θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ σο πξνο ηελ θξνληίδα αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ πνπ ίζσο 

λα αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρν πξόβιεκα.   

 Να εμνηθεησζνύλ κε νξηζκέλεο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο   
 Να κάζνπλ πώο λα δηαηεξνύλ κηα θαιή ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία.  

 

  



 υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Σι ςημαύνει να εύςαι υγιόσ και να ϋχεισ ευεξύα;    

Ϊχετε ακοϑςει για τον τακτικϐ ιατρικϐ ϋλεγχο; Γιατύ εύναι ςημαντικϐσ;   

Σι εύναι ο εξειδικευμϋνοσ ιατρϐσ (medical specialist); 

Σι εύναι η ψυχικό υγεύα;  

 Σι γνωρύζετε για τα προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ;  

Ϊχετε ακοϑςει για την κοινωνικό υγεύα; Μπορεύτε να εξηγόςετε τη ςημαςύα τησ;  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 

δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 

υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 

ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 

ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 

flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Παρουςύαςη/ ϑντομη διϊλεξη/υζότηςη  
Με τη χρόςη προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ μια PowerPoint παρουςύαςη που 
θα περιλαμβϊνει πληροφορύεσ για την εκπαύδευςη ςτην υγεύα και αναλϑςτε τισ πληροφορύεσ 
που περιλαμβϊνονται. Τπϊρχουν επύςησ ποικύλεσ εικϐνεσ που απεικονύζουν θϋματα 
εκπαύδευςησ ςτην υγεύα ϐπωσ η ςωματικό υγεύα, προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ, διατροφικϋσ 
διαταραχϋσ και κοινωνικό υγεύα. υνδϋςτε την ανϊλυςη των εικϐνων με τισ παρεχϐμενεσ 
πληροφορύεσ.  

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Εργαςύα ςε Ζεϑγη 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταιγιςμϐσ Ιδεών 
Ρωτόςτε τουσ εκπαιδευϐμενουσ εϊν πϋραςαν ποτϋ κϊποιο πρϐβλημα υγεύασ ςτη ζωό τουσ και 
διαλϋξτε κϊποιουσ εκπαιδευϐμενουσ που επιθυμοϑν να μοιραςτοϑν αυτόν τουσ την εμπειρύα. 
την αρχό οι επιλεχθϋντεσ εκπαιδευϐμενοι θα πρϋπει να αποκαλϑψουν μϐνο το πρϐβλημα 
υγεύασ που εύχαν και ϐχι τον τρϐπο που το διαχειρύςτηκαν. Καηόπηλ, δώζηε ηνλ ιόγν ζηνπο 

ππόινηπνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζην πσο νη επηιερζέληεο 

ζπκκεηέρνληεο δηαρεηξίζηεθαλ ην πξόβιεκά ηνπο. Τέινο, ξσηήζηε ηνπο επηιερζέληεο 

εθπαηδεπόκελνπο λα απνθαιύςνπλ ηνλ ηξόπν πνπ δηαρεηξίζηεθαλ θαη αληηκεηώπηζαλ ην πξόβιεκα 

πγείαο ηνπο. Σπδεηήζηε εάλ απηόο,-ή έθαλαλ ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο θαη βξήθαλ ηηο θαιύηεξεο 

ιύζεηο.  

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Quiz 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό ςε Flip chart 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηελ αθόινπζε κειέηε πεξίπησζεο: Η Μαξία έγηλε 

κεηέξα γηα πξώηε θνξά. Οξηζκέλεο κέξεο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ηεο, ε Μαξία άξρηζε λα 

παξνπζηάδεη ζεκάδηα λεπξηθόηεηαο. Γελ λνηάδεηαη πιένλ γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη ην κσξό ηεο. Οη 

δηαηξνθηθέο ηεο ζπλήζεηεο έρνπλ δηαηαξαρζεί, ράλεη πνιιά γεύκαηα θαη ζπρλά πεξλάεη μύπληα έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο λύρηαο. Η νηθνγέλεηά ηεο αλεζπρεί . Η Μαξία έρεη αιιάμεη πνιύ θαη δελ κπνξνύλ 

λα θαηαιάβνπλ ηη ηεο ζπκβαίλεη.  

Βνεζήζηε ηε Μαξία θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο:  

Τη πηζηεύεηε όηη βηώλεη ε Μαξία;   

Τη ζα πξέπεη λα θάλεη ε Μαξία γηα λα βνεζήζεη ηνλ εαπηό ηεο; 

Σε πεξίπησζε πνπ ήζαζηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Μαξίαο ηη ζα θάλαηε γηα λα ηελ βνεζήζεηε;   

Πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο εάλ ε Μαξία δελ δξάζεη γηα λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο; 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό  
 



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 

με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι. 

Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

Ωςκηςη για το πύτι 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να ετοιμϊςουν και να φϋρουν 
ςτην επϐμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη την ακϐλουθη εργαςύα για το ςπύτι: “Σι κϊνω 
για να διατηρώ για καλό κοινωνικό υγεύα”. Οι εκπαιδευϐμενοι θα πρϋπει να δώςουν 
πρώτον, λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με το τι κϊνουν για να διατηρόςουν μια καλό κοινωνικό 
υγεύα και δεϑτερον, πρακτικϊ παραδεύγματα απϐ τη ζωό τουσ.  

 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει 

εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ. 

Ϊλεγχοσ Λύςτασ Θεμϊτων 
Ο εκπαιδευτόσ θα μοιρϊςει ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ το Ϊντυπο 2 (Η Δραςτηριϐτητα 
Αντιςτούχηςησ) ϋτςι ώςτε να αξιολογόςει εϊν οι εκπαιδευϐμενοι ϋχουν αποκτόςει τισ 
γνώςεισ που παρϋχονται ςτην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. Οι εκπαιδευϐμενοι θα 
κληθοϑν να αντιςτοιχόςουν οριςμϋνεσ ιατρικϋσ ιδιϐτητεσ (medical specialist) με τισ 
ςχετικϋσ αςθϋνειεσ (για λύγα λεπτϊ) και ϋπειτα οι ςωςτϋσ απαντόςεισ θα 
παρουςιαςτοϑν απϐ τον εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευϐμενουσ που 
απόντηςαν ςωςτϊ.  

Ομαδικό υζότηςη 
 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ. 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικό με τισ πληροφορύεσ που 
παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ. Αυτϐσ-ό μπορεύ να ζητόςει 
ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ για αυτϊ που ϋμαθαν, για αυτϊ που τουσ ϊρεςαν 
περιςςϐτερο ςτην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, για το τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ και τι 
πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα ςταματόςει με μια περύληψη των 
βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, καταρτιςμϋνη απϐ τον εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ.  

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 
λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ 
τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ όταν ακούν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

Η ψυχικι υγεία είναι ζνα ευαίςκθτο κζμα το οποίο πρζπει να διαχειριςτεί με προςοχι. Οι 
εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ψυχικι υγεία είναι ίςθσ ςθμαςίασ με τθ 
ςωματικι υγεία και ότι το να βιϊνουν μια ψυχικι διαταραχι δεν είναι ντροπι, αλλά κάτι που 
μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα μασ. Τα κζματα που ςχετίηονται με τον  κοινωνικό ςτιγματιςμό 
πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπ όψιν. 

Να εύςτε ευϋλικτοσ. Σε περύπτωςη που οι εκπαιδευόμενοι όδη γνωρύζουν την 
πλειοψηφύα των πληροφοριών που εμπεριϋχονται ςτην Ενότητα, εςτιϊςτε ςτισ 
πληροφορύεσ που υπολεύπονται.  

 Ενθαρρύνετε όλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ 
ςτα μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδότηςη. 

Εϊν οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν περιςςότερεσ γνώςεισ ςχετικϋσ 
με το θϋμα, μπορεύτε επύςησ να τουσ προτεύνετε να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ 
από ϊλλεσ πηγϋσ.  

 

  



Ενότητα 5.1, Έντυπο 1: Αυτό-αξιολόγηςη  ςτην αγωγό υγεύασ 

Οι παρακϊτω ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ ϋχετε 
και να εςτιϊςετε ςτα ςτοιχεύα αυτϊ που χρειϊζεςτε βελτύωςη ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη ςτην 
υγεύα.  Προςπαθόςτε μϐνοι ςασ, να απαντόςετε ςε κϊθε μια απϐ αυτϋσ τισ ερωτόςεισ / 
δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν πιο ειλικρινϊ. Αφοϑ ςυμπληρώςετε αυτϐ το ερωτηματολϐγιο 
αξιολϐγηςησ δεξιοτότων, εξετϊςτε τισ απαντόςεισ μαζύ με ϐλη την ομϊδα και προςδιορύςτε 
επακριβώσ τα ςτοιχεύα αυτϊ που χρειϊζεται να ενιςχϑςετε.  

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Σο να εύςαι υγιόσ δεν ςημαύνει μϐνο να ϋχεισ καλό ςωματικό 
υγεύα  

   

Δεν υπϊρχει λϐγοσ να κϊνω ιατρικϋσ εξετϊςεισ εϊν νιώθω 
υγιόσ  

   

Η ςωματικό υγεύα εύναι πιο ςημαντικό απϐ την ψυχικό υγεύα     

Ο τακτικϐσ ϋλεγχοσ υγεύασ εύναι ύδιοσ για ϐλουσ τουσ 
ανθρώπουσ  

   

Εξειδικευμϋνοσ ιατρϐσ εύναι αυτϐσ που παρϋχει τακτικό 
υγειονομικό περύθαλψη  

   

Η επιλογό μιασ υγιεινόσ διατροφόσ εύναι ςημαντικό για τη 
ςωματικό μου υγεύα  

   

Μϐνο οριςμϋνα ϊτομα μπορεύ να υποφϋρουν απϐ 
προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ  

   

Αν εύςαι πολϑ λεπτϐσ, εύςαι υγιόσ      

Κατϊθλιψη εύναι μια διαταραχό τησ ψυχικόσ υγεύασ     

Σα προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ αποτελοϑν κύνδυνο για τη 
ζωό  

   

Εϊν υποφϋρω απϐ προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ θα πρϋπει να 
επιςκϋπτομαι ϋναν ψυχύατρο πϊντα  

   

Η κοινωνικό υγεύα επηρεϊζει την διϊρκεια τησ ζωόσ μασ    

Η κοινωνικό υγεύα δε ςχετύζεται με τη ςωματικό και ψυχικό 
υγεύα   

   

Η προςευχό και ο διαλογιςμϐσ μποροϑν να βελτιώςουν την 
ψυχικό μασ υγεύα  

   

Δεν εύναι απαραύτητο για την υγεύα μασ να δημιουργοϑμε 
ςταθεροϑσ κοινωνικοϑσ δεςμοϑσ  

   

Η διαταραχό ψυχικόσ υγεύασ μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ 
ϐπωσ ακριβώσ και μια αςθϋνεια ςωματικόσ υγεύασ 

   

Οι διατροφικϋσ διαταραχϋσ θεωροϑνται διαταραχϋσ ψυχικόσ 
υγεύασ  

   

Σο αλκοϐλ, τα παρϊνομα ναρκωτικϊ και το κϊπνιςμα 
βλϊπτουν την υγεύα μου  

   

Δραςτικϋσ αλλαγϋσ ςτη ζωό μου μπορεύ να επηρεϊςουν την 
ψυχικό μου υγεύα  

   

Ο τακτικϐσ ϋλεγχοσ υγεύασ μπορεύ να μασ βοηθόςει να 
βελτιώςουμε το επύπεδο ζωόσ μασ 

   

 



 Ενότητα 5.1. Έντυπο 2: Δραςτηριότητα Αντιςτούχηςησ  

Αντιςτοιχόςτε τισ ιατρικϋσ ειδικϐτητεσ που καταγρϊφονται ςτη δεξιϊ ςτόλη με τισ ςχετικϋσ 

αςθϋνειεσ που υπϊγονται ςτην αρμοδιϐτητϊ τουσ. Φρηςιμοποιεύςτε τισ γνώςεισ (ό τη φανταςύα 

ςασ!) 

Αςθϋνειεσ / προβλόματα/παθόςεισ 
ςχετικϋσ 

Ιατρικϋσ Ειδικότητεσ  

Καρδιακϋσ παθόςεισ   
 

Γυναικολόγοσ 

Παθόςεισ ςτο δϋρμα και ςτα νύχια και 
αςθϋνειεσ ςτα μαλλιϊ  

Γαςτρεντερολόγοσ  
 

Προβλόματα υγεύασ παιδιών  Ουρολόγοσ  
 

Τγεύα των γυναικών ςχετικϊ με θϋματα 
εγκυμοςύνησ   
 

Οφθαλμύατροσ  
 

Αςθϋνειεσ ματιών  
 

Ενδοκρινολόγοσ   
 
 

Προβλόματα διούρηςησ  
 

Δερματολόγοσ  
 

τομαχικϋσ, εντερικϋσ διαταραχϋσ, 
προβλόματα ςτο ςυκώτι και ςτο πϊγκρεασ   
 

Μαιευτόρασ  
 

Ορμονικϊ προβλόματα, προβλόματα ςτον 
αδϋνα  και προβλόματα θυρεοειδούσ  

Αλλεργιολόγοσ ό  Ανοςολόγοσ   
 

Θϋματα καρκύνου  
 

Καρδιολόγοσ 
 

Εγκυμοςύνη και γϋννα   Παιδύατροσ 
 

Προβλόματα ςχετικϊ με αλλεργύεσ, ϊςθμα και 
το ανοςοποιητικό ςύςτημα  
 

Ογκολόγοσ   
 

 

  



Δνόηηηα 5.2: Ώπα για κοινυνικοποίηζη!  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η Ενϐτητα 5.2. με τύτλο “Ώρα για κοινωνικοπούηςη!” ςτοχεϑει ςτην παρουςύαςη και 
πληροφϐρηςη των εκπαιδευϐμενων ςτο θϋμα τησ ςϑνδεςησ των ανθρώπων και τησ ςημαςύασ 
τησ ςτην ανταλλαγό υποςτόριξησ. Η ϋννοια τησ ςϑνδεςησ θα παρουςιαςθεύ ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ μαζύ με την επεξόγηςη τησ "ςϑνδεςησ με τουσ ανθρώπουσ", τησ ςημαςύασ και 
των οφελών τησ και τουσ τρϐπουσ να ςυνδϋεται κϊποιοσ αποτελεςματικϊ.  

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με 
δημιουργικό τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι απαραύτητη ώςτε να 
εκπληρωθούν  οι ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων και ο ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν από την αυτό-
αξιολόγηςη που ϋκαναν οι εκπαιδευόμενοι ςτην αρχό τησ Ενότητασ πρϋπει να 
χρηςιμοποιηθούν ςαν ςτοιχεύα αναφορϊσ από τουσ εκπαιδευτϋσ, ώςτε να καταλϊβουν 
που πρϋπει να επικεντρωθούν ςτην διϊλεξό τουσ ώςτε να προςαρμόςουν τισ 
πληροφορύεσ ςτισ ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων. 

Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των 
μαθητών ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι μαθητϋσ εύναι ικανού να 
ςυνδϋουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ 
παραδεύγματα. 

Σημαντικό Στοιχείο 4: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 
μϊθημα εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι 
εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει 
και επομϋνωσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ ό εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο 
απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό τρόπο ςε μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

Σημαντικό Στοιχείο 5: Η επικοινωνύα, η ψυχαγωγύα και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι 
κλειδιϊ για την επιτυχύα του μαθόματοσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εξετϊςουν αυτϊ τα 
ςτοιχεύα ϋτςι ώςτε να εκπληρώςουν τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ.  
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα εξελιχθεύ  και θα αναπτυχθεύ ακολουθώντασ τα εξόσ βόματα: 
1. Μετϊ την επανεξϋταςη του περιεχομϋνου τησ προηγοϑμενη Ενϐτητασ (Ειςαγωγό) οι 

εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ςυνδϋςουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ με οριςμϋνεσ απϐ τισ ερωτόςεισ 
και τα θϋματα που αναφϋρονται εκεύ, εςτιϊζοντασ παρϊλληλα ςτα αντύςτοιχα θϋματα που 
θα ςυζητηθοϑν ςτην παροϑςα Ενϐτητα (Μεύνε υνδεδεμϋνοσ). Ο εκπαιδευτόσ θα εγεύρει 
ζητόματα ϐπωσ, η ςϑνδεςη με ανθρώπουσ, ο κοινωνικϐσ κϑκλοσ, γιατύ η ςϑνδεςη εύναι 
ςημαντικό, η λεκτικό και μη λεκτικό επικοινωνύα, με ςκοπϐ να δραςτηριοποιόςει και να 
εμπλϋξει τουσ εκπαιδευϐμενουσ ςτην Ενϐτητα.  

2. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει ςϑντομα τουσ κοποϑσ και τϐχουσ τησ Ενϐτητασ, ϋτςι ώςτε 

οι εκπαιδευϐμενοι να κατανοόςουν το περιεχϐμενο τησ Ενϐτητασ.  

3. Ο εκπαιδευτόσ θα αρχύςει μια ςϑντομη ςυζότηςη θϋτοντασ “Ερωτόςεισ Ϊναρξησ” για να 

πϊρει μια ιδϋα ςχετικϊ με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ των εκπαιδευϐμενων. ε αυτϐ το ςτϊδιο 

δεν απαιτεύται λεπτομερόσ απϊντηςηs/ αιτιολϐγηςη.   

4. Ο εκπαιδευτόσ θα μοιρϊςει το Ϊντυπο 1 ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ μαζύ με μια λύςτα 

ερωτόςεων ςχετικϊ με την φϑςη και τη ςημαςύα του να “μϋνεισ ςυνδεδεμϋνοσ”. Ο 

εκπαιδευτόσ-τρια θα δώςει 3-5 λεπτϊ ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ για να ςυμπληρώςουν το 

ςχετικϐ ϋντυπο. Μετϊ εξετϊζοντασ και ςυναποφαςύζοντασ τισ ςωςτϋσ και λϊθοσ 

απαντόςεισ θα αρχύςει η ομαδικό ςυζότηςη. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αναγνωρύςει ποια 

θϋματα εύναι οικεύα ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ και ποια ϐχι τϐςο, για να δώςει ϋμφαςη ςε 

αυτϊ.  

5. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη τησ Ενϐτητασ “υνδεθεύτε με ανθρώπουσ” μαζύ 

με την επεξόγηςη τησ ςημαςύασ τησ ςϑνδεςησ και του κοινωνικοϑ κϑκλου. Η παρουςύαςη με 

PowerPoint διαιρεύται ςτισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ: 

 υνδεθεύτε με ανθρώπουσ 
 Γιατύ ϋχει ςημαςύα το να ςυνδϋεςτε με ϊλλουσ  
 Πωσ μποροϑμε να ςυνδεϐμαςτε με ϊλλουσ 
 Σρϐποι για αποτελεςματικό επικοινωνύα   

Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι εγεύρουν ϊλλα ζητόματα ςυναφό με την ενϐτητα “Μεύνε υνδεδεμϋνοσ”, 

τα οπούα πιθανϐν να μην περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη, οι εκπαιδευτϋσ οφεύλουν να τουσ 

παρϋχουν εμπεριςτατωμϋνεσ εξηγόςεισ με βϊςη τισ ςχετικϋσ τουσ γνώςεισ και πληροφορύεσ. 

Αποφεϑγετε να επικεντρώνεςτε ςε ζητόματα που αποςποϑν τη ςυγκϋντρωςη απϐ τα κϑρια 

θϋματα του μαθόματοσ και εμποδύζουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ απϐ την απϐκτηςη των 

απαραύτητων πληροφοριών.  Οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να ενθαρρϑνουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ 

να διαβϊςουν κϊποιο εγχειρύδιο και να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ εϊν ενδιαφϋρονται.  

 

  



 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 

Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 

ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςτόχοι και οι ςκοπού τησ Ενότητασ για τουσ εκπαιδευόμενουσ εύναι: 
 Να μϊθουν τι ςημαύνει να ςυνδϋεςαι με ανθρώπουσ και τι θεωρεύται ωσ κοινωνικόσ 

κύκλοσ  
 Να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα του κοινωνικού τουσ κύκλου και τησ ςύνδεςησ 

με ανθρώπουσ  
 Να πληροφορηθούν για τα οφϋλη και τη ςημαςύα τησ ςύνδεςησ με ανθρώπουσ ςτην 

καθημερινό ζωό 
 Να μϊθουν διαφορετικούσ τρόπουσ για να μϋνουν ςυνδεδεμϋνοι με τον κοινωνικό 

τουσ κύκλο και με ϊλλουσ ανθρώπουσ  
 Να κατανοόςουν τουσ διαφορετικούσ τύπουσ επικοινωνύασ  

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

Τι ςθμαίνει να ςυνδζεςτε με ανκρϊπουσ;     
 

Ζχετε ακοφςει για τον κοινωνικό κφκλο; Τι περιλαμβάνει ο κοινωνικόσ κφκλοσ;  
          

 Γιατί είναι ςθμαντικό να ςυνδζεςτε με άλλουσ;  
  

Ρωσ μποροφμε να ςυνδεόμαςτε με άλλουσ;  
 

 Ρωσ μποροφμε να επικοινωνοφμε αποτελεςματικά με άλλουσ; Τι είναι θ λεκτικι και μθ 
λεκτικι επικοινωνία;  
 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 
υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 
ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Παρουςύαςη/ ϑντομη διϊλεξη/υζότηςη 
Με τη χρόςη προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ μια PowerPoint παρουςύαςη που 
θα εςτιϊζει ςτο θϋμα τησ ςϑνδεςησ μεταξϑ ανθρώπων και ςτη ςυνϋχεια αναλϑςτε τισ 
ςυμπεριλαμβανϐμενεσ πληροφορύεσ. Θα υπϊρχουν επύςησ διϊφορεσ φωτογραφύεσ που θα 
απεικονύζουν θϋματα ϐπωσ η ςϑνδεςη μεταξϑ των ανθρώπων ςτα πλαύςια του κοινωνικοϑ 
κϑκλου, τα κοινϊ ενδιαφϋροντα, η καλϑτερη υγεύα, η ανταλλαγό πϐρων και η λεκτικό και μη 
λεκτικό επικοινωνύα. υνδϋςτε την κϊθε επεξόγηςη εικϐνασ με τισ αντύςτοιχεσ πληροφορύεσ 
που περιλαμβϊνονται.  

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Εργαςύα ςε Ζευγϊρια 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταιγιςμϐσ Ιδεών  

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Quiz 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό ςε Flip chart 
Μοιρϊςτε ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ απϐ ϋνα αυτοκϐλλητο χαρτύ (post-it). Ζητόςτε τουσ να 
ςχεδιϊςουν τον ιδανικϐ τουσ κοινωνικϐ κϑκλο. Κατϐπιν ςυλλϋξτε τα αυτοκϐλλητα χαρτιϊ και 
τοποθετόςτε τα ςτον πύνακα flipchart. υζητόςτε για τουσ ιδανικοϑσ κοινωνικοϑσ κϑκλουσ που 
ςχεδύαςαν οι εκπαιδευϐμενοι, τισ διαφορϋσ και τισ ομοιϐτητεσ που παρουςιϊζουν.  
Σρύα βαςικϊ ςημεύα θα εμφανιςθοϑν : 

 1. Όλοι μασ ϋχουμε τον δικϐ μασ κοινωνικό κύκλο με τον οπούο ςυνδεϐμαςτε                                                                
 2. Οι κοινωνικού μασ κϑκλοι μπορεύ να διαφϋρουν                                                                        
 3. Δεν ϋχει ςημαςύα το εϑροσ του κϑκλου μασ, η πραγματικό αξύα βρύςκεται ςτο πωσ 
αιςθανϐμαςτε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο κοινωνικϐσ κϑκλοσ που θα ϋχουν ςχεδιϊςει πρϋπει να ϋχει αυτό τη μορφό. Ο μικρϐτεροσ 
κϑκλοσ αντιςτοιχεύ ςτα πιο κοντινϊ μασ ϊτομα.  

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηελ αθόινπζε κειέηε πεξίπησζεο: Ο Γηάλλεο 

κεηαθόκηζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Λάξηζα. Έρεη δήζεη μαλά ζε άιιε πόιε όπνπ θαη είρε θάλεη 

πνιινύο θίινπο. Σηε Λάξηζα όκσο έρεη αξρίζεη λα ληώζεη κνλαμηά, δελ μέξεη θαλέλαλ θαη ην ζρνιείν 

δελ έρεη μεθηλήζεη αθόκα γηα λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θηιίεο.  

Βνεζήζηε ηνλ Γηάλλε:  

 



Τη πηζηεύεηε γηα ηνλ ησξηλό θνηλσληθό θύθιν ηνπ Γηάλλε; Δίλαη ραξνύκελνο κε ηνλ θνηλσληθό ηνπ 

θύθιν;                   Τη ζα πξέπεη λα θάλεη ώζηε λα βειηηώζεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ θύθιν;  

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό  
 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 

με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι. 

Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

 Ραιχνίδι ρόλων (μθ λεκτικι επικοινωνία) 
Διαλζξτε ζναν εκπαιδευόμενο που κζλει να ςυμμετζχει ςτο παιχνίδι ρόλων. Επιλζξτε μαηί τρεισ 
εκφράςεισ προςϊπου που εκδθλϊνουν ςυναιςκιματα (για παράδειγμα: κυμόσ, φόβοσ, ζκπλθξθ 
κλπ.) Ο εκπαιδευόμενοσ κα παρουςιάςει τισ τρεισ εκφράςεισ του προςϊπου του και οι υπόλοιποι 
εκπαιδευόμενοι κα κλθκοφν να καταλάβουν ποια είναι τα ςυναιςκιματα που εκκζτει ο 
εκπαιδευόμενοσ.  

 Ωςκηςη για το πύτι 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να ετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην 
επϐμενη εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη την ακϐλουθη εργαςύα για το ςπύτι: “Καλό επικοινωνύα για 
καλϋσ εμπειρύεσ και κακό επικοινωνύα για κακϋσ ”. Οι εκπαιδευϐμενοι θα πρϋπει να μεταφϋρουν 
εμπειρύεσ απϐ τη ζωό τουσ ϐπου να ϋχουν βιώςει μια δϑςκολη κατϊςταςη ωσ αποτϋλεςμα 
κακόσ επικοινωνύασ και αντιςτούχωσ μια καλό κατϊςταςη ωσ αποτϋλεςμα καλόσ επικοινωνύασ. 
υζητόςτε μαζύ για το θϋμα.  
 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 

κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Ϊλεγχοσ Λύςτασ Θεμϊτων 
Ο εκπαιδευτόσ θα μοιρϊςει ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ το Ϊντυπο 2 (Η Δραςτηριϐτητα 
Αντιςτούχηςησ) ϋτςι ώςτε να αξιολογόςει εϊν οι εκπαιδευϐμενοι ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ 
που παρϋχονται ςτην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. Οι εκπαιδευϐμενοι θα κληθοϑν να 
αντιςτοιχόςουν οριςμϋνα ςυςτατικϊ τησ επικοινωνύασ με τον ςχετικϐ τομϋα τησ λεκτικόσ η μη 
λεκτικόσ επικοινωνύασ και ϋπειτα οι ςωςτϋσ απαντόςεισ θα παρουςιαςτοϑν απϐ τον 
εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευϐμενουσ που απόντηςαν ςωςτϊ.  

 Ομαδικό υζότηςη 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ. 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικό με τισ πληροφορύεσ που 
παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ. Αυτϐσ-ό μπορεύ να 
ζητόςει ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ για αυτϊ που ϋμαθαν, για αυτϊ που 
τουσ ϊρεςαν περιςςϐτερο ςτην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, για το τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ 
και τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα ςταματόςει με μια περύληψη των 
βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, καταρτιςμϋνη απϐ τον εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ. 

 

  



 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 
λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ 
τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ όταν ακούν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. Σε περύπτωςη που οι εκπαιδευόμενοι όδη γνωρύζουν την 
πλειοψηφύα των πληροφοριών που εμπεριϋχονται ςτην Ενότητα, εςτιϊςτε ςτισ 
πληροφορύεσ που υπολεύπονται. 

 Ενθαρρύνετε όλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ 
ςτα μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδότηςη. 

 Εϊν οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν περιςςότερεσ γνώςεισ ςχετικϋσ 
με το θϋμα, μπορεύτε επύςησ να τουσ προτεύνετε να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ από 
ϊλλεσ πηγϋσ.   
 

  



Ενότητα 5.2, Έντυπο 1: Αυτό-αξιολόγηςη “υνδϋςου με τουσ ανθρώπουσ: Ώρα για 

κοινωνικοπούηςη” 

Οι παρακϊτω ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ ϋχετε 
και να εςτιϊςετε ςτα ςτοιχεύα αυτϊ που χρειϊζεςτε βελτύωςη ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη ςτην 
υγεύα.  Προςπαθόςτε μϐνοι ςασ, να απαντόςετε ςε κϊθε μια απϐ αυτϋσ τισ ερωτόςεισ / 
δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν πιο ειλικρινϊ. Αφοϑ ςυμπληρώςετε αυτϐ το ερωτηματολϐγιο 
αξιολϐγηςησ δεξιοτότων, εξετϊςτε τισ απαντόςεισ μαζύ με ϐλη την ομϊδα και προςδιορύςτε 
επακριβώσ τα ςτοιχεύα αυτϊ που χρειϊζεται να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Εύναι αρκετϐ να παρϋχουμε υποςτόριξη ώςτε να μϋνουμε 
ςυνδεδεμϋνοι με ανθρώπουσ  

   

Ο κοινωνικϐσ κϑκλοσ περιλαμβϊνει μϐνο τουσ φύλουσ ςασ    

Εύναι πϊντα καλϑτερο για εςϊσ να ϋχετε ϋναν ευρϑ 
κοινωνικϐ κϑκλο  

   

Σο να ςυνδεϐμαςτε με ανθρώπουσ μπορεύ να βελτιώςει την 
υγεύα μασ  

   

 Εϊν θϋλουμε να ανταλλϊξουμε πϐρουσ θα πρϋπει να 
ςυνδεθοϑμε με ϊλλουσ ανθρώπουσ  

   

Ο κοινωνικϐσ κϑκλοσ μπορεύ να περιλαμβϊνει και την 
οικογϋνεια  

   

Οι εκφρϊςεισ του προςώπου αποτελοϑν μϋροσ τησ λεκτικόσ 
επικοινωνύασ  

   

Οι μη λεκτικϋσ εκφρϊςεισ επικοινωνύασ εύναι πιο ςημαντικϋσ 
απϐ τισ λεκτικϋσ   

   

Οι επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ εύναι εξύςου πολϑ ςημαντικϋσ 
για την επιτυχύα των ςχϋςεων μασ με ϊλλουσ.  

   

Εϊν κϊποιοσ κατϊ τη διϊρκεια που μιλϊει τον διακϐψετε, και 
αυτϐσ εύναι κοντινϐσ ςασ ϊνθρωποσ, δεν υπϊρχει πρϐβλημα  

   

Η ςϑνδεςη με ανθρώπουσ μπορεύ βοηθόςει ςτη μεύωςη του 
ςτρεσ  

   

Η ανταλλαγό πϐρων περιλαμβϊνει επύςησ και ανταλλαγό 
γνώςεων και ιδεών  

   

Σο να περνϊμε χρϐνο μαζύ με ϊλλουσ ανθρώπουσ δεν εύναι 
ςημαντικϐ για την οικοδϐμηςη μιασ ιςχυρόσ ςχϋςησ.  

   

Η μη λεκτικό επικοινωνύα ςυνόθωσ ενιςχϑει τη λεκτικό     

Δε χρειϊζεται να ϋχουμε ϋναν καλϐ κοινωνικϐ κϑκλο για να 
όμαςτε υγιεύσ.  

   

 

  



Ενότητα 5.2 , Έντυπο 2: Δραςτηριότητα Αντιςτούχηςησ  

Αντιςτοιχόςτε τα ςυςτατικϊ τησ επικοινωνύασ με τον ςχετικϐ τομϋα τησ λεκτικόσ ό μη λεκτικόσ 

επικοινωνύασ. Φρηςιμοποιόςτε τισ γνώςεισ ςασ. 

  
Εκφρϊςεισ προςώπου   

 
Γραπτϋσ λϋξεισ   

 
Φειρονομύεσ   

 
Λεξιλϐγιο   

 
 Επικοινωνύα μϋςω τηλεφώνου   

 
Ϋχοι  

 
Αγγλικό γλώςςα   

όματα κυκλοφορύασ    

Οπτικό επαφό  
 

 

  

  

    Λεκτικι επικοινωνία 

 

Μθ λεκτικι επικοινωνία 
 



Δνόηηηα 5.3: Να είζαι δπαζηήπιορ/α! 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Η Ενϐτητα 5.3. με τύτλο “Να εύςαι δραςτόριοσ/α!” ςτοχεϑει ςτο να παρουςιϊςει και να 
εκπαιδεϑςει τουσ μαθητϋσ να «εύναι δραςτόριοι» και τη ςημαςύα του ςτην καθημερινϐτητϊ μασ. 
Η Ενϐτητα θα ειςαχθεύ ςτουσ μαθητϋσ με την εξόγηςη τησ ϋννοιασ τησ «δραςτηριοπούηςησ», τη 
ςημαςύα τησ και τρϐπουσ να εύναι δραςτόριοι εκτϐσ και εντϐσ ςπιτιοϑ αλλϊ και ςτο χώρο 
εργαςύασ. 

 Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με 
δημιουργικό τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι απαραύτητη ώςτε να 
εκπληρωθούν  οι ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων και ο ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Οι πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν από την αυτό-
αξιολόγηςη που ϋκαναν οι εκπαιδευόμενοι ςτην αρχό τησ Ενότητασ πρϋπει να 
χρηςιμοποιηθούν ςαν ςτοιχεύα αναφορϊσ από τουσ εκπαιδευτϋσ, ώςτε να καταλϊβουν 
που πρϋπει να επικεντρωθούν ςτην διϊλεξό τουσ ώςτε να προςαρμόςουν τισ 
πληροφορύεσ ςτισ ανϊγκεσ των εκπαιδευόμενων. 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των 
μαθητών ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι μαθητϋσ εύναι ικανού να 
ςυνδϋουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ 
παραδεύγματα. 

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 
μϊθημα εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι 
εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει 
και επομϋνωσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ ό εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο 
απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό τρόπο ςε μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

 Σημαντικό Στοιχείο 5: Η επικοινωνύα, η ψυχαγωγύα και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι 
κλειδιϊ για την επιτυχύα του μαθόματοσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εξετϊςουν αυτϊ τα 
ςτοιχεύα ϋτςι ώςτε να εκπληρώςουν τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ. 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Αφοϑ προβοϑν ςε μια ςϑντομη αναςκϐπηςη τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (Ειςαγωγό) οι 

εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ςυνδϋςουν τουσ μαθητϋσ με κϊποιεσ απ’ τισ ερωτόςεισ και τα 
θϋματα που αναφϋρονται εδώ, δύνοντασ ϋμφαςη ς’ αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτην 
παροϑςα Ενϐτητα. Ο εκπαιδευτόσ θα αναφϋρει θϋματα ϐπωσ, το να εύναι κανεύσ 
δραςτόριοσ, την καθιςτικό ζωό, τον αδρανό τρϐπο ζωόσ, τρϐπουσ να εύναι κανεύσ 
δραςτόριοσ, το πώσ κϊποιοσ με αναπηρύα μπορεύ να εύναι δραςτόριοσ κτλ ώςτε να 
ενεργοποιόςει και να κεντρύςει το ενδιαφϋρον των μαθητών αναφορικϊ με την 
Ενϐτητα.  

2. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει ςϑντομα τουσ κοποϑσ και τουσ τϐχουσ τησ Ενϐτητασ, ώςτε 
οι μαθητϋσ να κατανοόςουν το περιεχϐμενϐ τησ.  

3. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη θϋτοντασ τισ «Ερωτόςεισ Ϊναρξησ», 
ώςτε να ϋχει μια ιδϋα για την όδη υπϊρχουςα γνώςη των μαθητών. ’ αυτϐ το ςτϊδιο δεν 
εύναι απαραύτητη κϊποια λεπτομερόσ απϊντηςη/εξόγηςη.  

4. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 με μια λύςτα ερωτόςεων που 

αφοροϑν τη γνώςη ςχετικϊ με τη φϑςη και τη ςημαςύα του να εύναι κϊποιοσ δραςτόριοσ. 

Θα αφόςει τρύα με πϋντε λεπτϊ για να απαντόςουν ϐλοι τισ ερωτόςεισ και ςτη ςυνϋχεια θα 

ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη, δύνοντασ τισ ςωςτϋσ και τισ λϊθοσ απαντόςεισ. Ο 

εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρατηρόςει ποια θϋματα εύναι οικεύα και πια ϐχι και τϐςο ώςτε 

να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςτα τελευταύα.  

5. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη τησ Ενϐτητασ «Δραςτηριοποιόςου!» με μια 

εξόγηςη τησ ϋννοιασ του ϐρου. Η παρουςύαςη PowerPoint θα εύναι χωριςμϋνη ςτουσ 

ακϐλουθουσ τομεύσ:  

 Δραςτηριοπούηςη  
 Κατανϐηςη των διαφορών μεταξϑ μιασ ενεργόσ, μιασ καθιςτικόσ και μιασ αδρανοϑσ 

ζωόσ  
 Γιατύ το να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ εύναι ςημαντικϐ 
 Επιπτώςεισ μιασ καθιςτικόσ και μιασ αδρανοϑσ ζωόσ 
 Σρϐποι να εύναι κανεύσ ενεργϐσ εντϐσ κι εκτϐσ ςπιτιοϑ και ςτο χώρο εργαςύασ  
 Δραςτηριοπούηςη και αναπηρύα  

Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι εγεύρουν ϊλλα ζητόματα ςυναφό με τη δραςτηριοπούηςη, τα οπούα 
πιθανϐν να μην περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη, οι εκπαιδευτϋσ οφεύλουν να τουσ παρϋχουν 
εμπεριςτατωμϋνεσ εξηγόςεισ με βϊςη ςχετικϋσ γνώςεισ και πληροφορύεσ. Αποφεϑγετε να 
επικεντρώνεςτε ςε ζητόματα που αποςποϑν τη ςυγκϋντρωςη απϐ τα κϑρια θϋματα του 
μαθόματοσ και εμποδύζουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ απϐ την απϐκτηςη των απαραύτητων 
πληροφοριών.  Οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να ενθαρρϑνουν τουσ εκπαιδευϐμενουσ να διαβϊςουν 
κϊποιο εγχειρύδιο και να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ, εϊν ενδιαφϋρονται.  
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 

Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 

ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςτόχοι και οι ςκοπού τησ Ενότητασ για τουσ μαθητϋσ εύναι: 
 Να κατανοόςουν τη ςημαςύα του να εύναι δραςτόριοι ςτην καθημερινότητϊ 

τουσ.   
 Να μϊθουν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτην ενεργό, την καθιςτικό και την αδρανό 

ζωό.  
 Να καταλϊβουν τη ςημαςύα του να εύναι δραςτόριοι και τα οφϋλη που ϋχει 

αυτό ςτην φυςικό, πνευματικό και κοινωνικό τουσ υγεύα.  
 Να κατανοόςουν τισ ςυνϋπειεσ μιασ καθιςτικόσ και αδρανούσ ζωόσ.  
 Να μϊθουν πώσ να εύναι δραςτόριοι ςε τρύα διαφορετικϊ περιβϊλλοντα: ςτο 

ςπύτι, εκτόσ ςπιτιού και ςτο χώρο εργαςύασ.  
 Να κατανοόςουν το ότι το να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ δεν αποκλεύει τα ϊτομα 

με αναπηρύα.  
 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 

με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Τι ςθμαίνει το να είναι κανείσ δραςτιριοσ; Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ κακιςτικισ και 
αδρανοφσ ηωισ;  

Γιατί είναι ςθμαντικό να είναι κανείσ δραςτιριοσ; Ροιεσ είναι οι ςυνζπειεσ μιασ κακιςτικισ και 
αδρανοφσ ηωισ;  

Ρϊσ μποροφμε να είμαςτε δραςτιριοι ςτο ςπίτι, εκτόσ ςπιτιοφ και ςτο χϊρο εργαςίασ;  

 Ρϊσ άτομα με αναπθρία μποροφν να είναι δραςτιρια;    

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 

δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 

υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 

ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 

ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 

flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ ύντομη διϊλεξη/υζότηςη  
Φρηςιμοποιώντασ ϋνα προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ μια παρουςύαςη PowerPoint που θα 
αφορϊ το θϋμα «Δραςτηριοποιόςου» και περιγρϊψτε τισ πληροφορύεσ που εμπεριϋχονται. 
Τπϊρχουν επύςησ διϊφορεσ εικϐνεσ που εικονογραφοϑν το θϋμα, ϐπωσ η καθιςτικό ζωό, γιατύ 
να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ, δραςτόρια ζωό, τρϐποι να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ, το να εύναι 
κανεύσ δραςτόριοσ και αναπηρύα. υνδϋςτε την εξόγηςη των εικϐνων με τισ πληροφορύεσ που 
περιϋχονται.  

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζεύγη 

  Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να δώςουν ιδϋεσ για το πώσ μπορεύ μια ομϊδα να εύναι ενεργό (εύτε 
οικογενειακό, εύτε φιλικό, κτλ). υζητόςτε μαζύ τουσ τισ ιδϋεσ τουσ.  

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Quiz 
το Υυλλϊδιο 3, οι μαθητϋσ πρϋπει να βρουν ςτο Δεύκτη Δεύκτη Μϊζασ ώματοσ (ΔΜ) βϊςει 
του ϑψουσ και του βϊρουσ τουσ για να δουν εϊν θεωροϑνται λιποβαρεύσ, υγιεύσ, υπϋρβαροι, 
παχϑςαρκοι ό εξαιρετικϊ παχϑςαρκοι. Εϊν ο ΔΜ τουσ δεν εύναι φυςιολογικϐσ (υγιϋσ βϊροσ) 
τουσ ενθαρρϑνετε να ςκεφτοϑν τι πρϋπει να κϊνουν για να επιτϑχουν ϋνα υγιϋσ βϊροσ. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταγραφό ςε Flip chart 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ αθόινπζε πεξίπησζε: Ο Βαζίιεο είλαη ζε κηα 

αλαπεξηθή θαξέθια θαη πηζηεύεη όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ είλαη ζε ζέζε λα αζθνύλ ζσκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Τνπ αξέζεη πνιύ λα είλαη ζσκαηηθά δξαζηήξηνο θαη ζπρλά βιέπεη ηνπο θίινπο ηνπ λα 

παίδνπλ καδί δηαθνξεηηθά αζιήκαηα. 

Βνεζήζηε ηνλ Βαζίιε: Δίλαη ε γλώκε ηνπ Βαζίιε ζσζηή ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξία; 

                  Πώο ζα βνεζνύζεο ηνλ Βαζίιε; Τη πξέπεη λα θάλεη ν Βαζίιεο; 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Γρϊψτε 
Υανταςτεύτε ϐτι εςεύσ και οι φύλοι ςασ ϋχετε τη μϋρα ελεϑθερη και ϋχετε τη δυνατϐτητα να την 
οργανώςετε ϐπωσ θϋλετε. Πώσ θα οργανώνατε την ιδανικό ςασ μϋρα; υζητόςτε με τουσ 
μαθητϋσ τισ ιδϋεσ τουσ  

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 

με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι. 

Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

Παιχνύδι Ρϐλων  
Πϊρτε ϋνα μαθητό που θα όθελε να ςυμμετϊςχει ςτο παιχνύδι ρϐλων. Με τη βοόθειϊ ςασ 
αποφαςύζετε μαζύ τρεισ δραςτηριϐτητεσ ςε τρύα διαφορετικϊ περιβϊλλοντα ςτο ςπύτι, ϋξω απϐ 
το ςπύτι και ςτο χώρο εργαςύασ που περιλαμβϊνουν τη ςωματικό ϊςκηςη. τη ςυνϋχεια, ο 
μαθητόσ θα εκτελϋςει τη δραςτηριϐτητα και οι ϊλλοι μαθητϋσ θα πρϋπει να βρουν τι εύδουσ 
δραςτηριϐτητα εκτελεύ ο φοιτητόσ. 
(example: students may perform as he is cleaning the house) 

Εργαςύα για το ςπύτι 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη 
ςυνεδρύαςη την ακϐλουθη εργαςύα: «Η ζωό μου εύναι ενεργό, αδρανόσ ό καθιςτικό;» Θα πρϋπει 
να περιγρϊφουν μια κοινό μϋρα ςτη ζωό τουσ και να εξηγόςουν εϊν θεωροϑν ϐτι εύναι ενεργό, 
αδρανόσ ό καθιςτικό  . Εϊν η ζωό τουσ εύναι καθιςτικό και αδρανόσ, πώσ μποροϑν να την 
βελτιώςουν. 
 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 

κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ. 

Λύςτα 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ φοιτητϋσ το Υυλλϊδιο 2 (Ωςκηςη Αντιςτούχηςησ) ϋτςι 
ώςτε να αξιολογόςει εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊςτηκαν 
κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϐδου. Οι μαθητϋσ θα κληθοϑν να ταιριϊξουν με διαφορετικϋσ 
καταςτϊςεισ με τρύα πεδύα: ενεργό ζωό, ανενεργό ζωό και καθιςτικό ζωό 

Ομαδικό υζότηςη 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ. 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικό με τισ πληροφορύεσ που 
παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ ςυνϊντηςησ. Αυτϐσ-ό μπορεύ να ζητόςει 
ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ για αυτϊ που ϋμαθαν, για αυτϊ που τουσ ϊρεςαν 
περιςςϐτερο ςτην εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη, για το τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ και τι πιθανώσ 
τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα ςταματόςει με μια περύληψη των βαςικών 
ςημεύων τησ Ενϐτητασ, καταρτιςμϋνη απϐ τον εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ. 
 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 
λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ 
τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ όταν ακούν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

Να εύςτε ευϋλικτοσ. Σε περύπτωςη που οι εκπαιδευόμενοι όδη γνωρύζουν την πλειονότητα 
των πληροφοριών που εμπεριϋχονται ςτην Ενότητα, εςτιϊςτε ςτισ πληροφορύεσ που 
υπολεύπονται.  

Ενθαρρύνετε όλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ ςτα 
μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδότηςη. 

Εϊν οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν περιςςότερεσ γνώςεισ ςχετικϋσ με 
το θϋμα, μπορεύτε επύςησ να τουσ προτεύνετε να αναζητόςουν επιπλϋον πληροφορύεσ από 
ϊλλεσ πηγϋσ.   

 

  



Ενότητα 5.3, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ 
υπερϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςε ςχϋςη με το "να εύςτε 
ενεργϐσ". Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το 
δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη ανεξϊρτητων εμπειριών 
διαβύωςησ, αναθεωρόςτε την με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ δεξιϐτητεσ που θα θϋλατε 
να ενιςχϑςετε. 

Προτϊςεισ Ναι Όχι 
Δεν 
γνωρύζω 

Ενεργό ζωό εύναι η ζωό με λύγη ό παραπϊνω φυςικό ϊςκηςη     

Δεν υπϊρχει διαφορϊ μεταξϑ καθιςτικόσ και αδρανοϑσ ζωόσ     

Δεν εύναι πρϐβλημα το να ϋχετε μια καθιςτικό ζωό, αρκεύ να 
τρώτε ςωςτϊ  

   

Σο να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ βοηθϊ ςτη μυώκό του υγεύα 
αλλϊ ϐχι ςτην υγεύα των οςτών του 

   

Σο να εύναι κανεύσ ενεργϐσ εύναι ςημαντικϐ για την φυςικό, 
κοινωνικό και ψυχικό του υγεύα  

   

Οι υπϋρβαροι ϊνθρωποι ϋχουν μια αδρανό ζωό     

Αν θϋλουμε να εύμαςτε ενεργού δεν πρϋπει να καθϐμαςτε 
ςπύτι  

   

Μποροϑμε να εύμαςτε ενεργού εκτϐσ ςπιτιοϑ, αλλϊ ϐχι ςτο 
χώρο εργαςύασ 

   

Σο να εύςτε ενεργϐσ ϋχει ςτϐχο την αϑξηςη των παροχών 
υγεύασ και ευημερύασ 

   

Σα ϊτομα με αναπηρύα δεν μποροϑν να εύναι ενεργϊ και να 
ϋχουν ςωματικό δραςτηριϐτητα επειδό αυτϐ μπορεύ να 
βλϊψει την υγεύα τουσ 

   

Η δουλειϊ ό η καθαριϐτητα δεν εύναι ςωματικό 
δραςτηριϐτητα 

   

Η ποδηλαςύα εύναι τρϐποσ να εύναι κανεύσ ενεργϐσ    

Εϊν ϋχω καθιςτικό ζωό, υπϊρχει μεγαλϑτεροσ κύνδυνοσ να 
αναπτϑξω την παχυςαρκύα 

   

Εϊν θϋλετε να αςκηθεύτε πρϋπει να πϊτε ςτο γυμναςτόριο, 
δεν μπορεύτε να αςκηθεύτε ςτο ςπύτι  

   

Η ϊςκηςη εύναι ϋνασ καλϐσ τρϐποσ να εύναι κανεύσ δραςτόριοσ     

 

  



Ενότητα 5.3, Υυλλϊδιο 2: Άςκηςη Αντιςτούχηςησ  

Αντιςτοιχόςτε τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ (αριςτερό ςτόλη) με το ανϊλογο πεδύο λεκτικόσ ό μη-

λεκτικόσ επικοινωνύασ (δεξιϊ ςτόλη). Φρηςιμοποιόςτε τισ γνώςεισ ςασ. 

  
Παρακολοϑθηςη τηλεϐραςησ για πολλό ώρα   

 
 
Ωνοιξεσ την πϐρτα μύα φορϊ ϐταν γϑριςε ο αδερφϐσ 
ςου  

 
 

Σο να εύςαι ξαπλωμϋνοσ   
 

 Σρϋξιμο 
 

 
 

Να χρηςιμοποιεύσ τον υπολογιςτό επύ ώρεσ   
 

Βϐλτα ςτο πϊρκο   
 

Σο να παύζεισ μπϊςκετ   

Να εύςαι ϐρθιοσ για μερικϊ λεπτϊ  

Ποδηλαςύα   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Ενεργι ηωι  

 

Κακιςτικι ηωι  
 

  

         Αδρανισ ηωι  



 Ενότθτα 5.3, Φυλλάδιο 3: Δείκτθσ Μάηασ Σώματοσ  

Βξείηε ηνλ ΓΜΣ ζαο ζην δηάγξακκα ρξεζηκνπνηώληαο ην ύςνο θαη ην βάξνο ζαο. Δάλ ν ΓΜΣ 

ζαο βξίζθεηαη ζην κπιε κέξνο, ζεσξείηε όηη είλαη ιηπνβαξή, εάλ ν ΓΜΣ ζαο βξίζθεηαη ζην 

πξάζηλν κέξνο, ζεσξείηε όηη είλαη πγηήο, ην θίηξηλν κέξνο είλαη ππέξβαξν, πνξηνθαιί γηα 

παρύζαξθνπο θαη θόθθηλν γηα ππεξβνιηθό βάξνο.

 

  



Δνόηηηα 6.1. Δκπαιδεςηικόρ 

Πποζαναηολιζμόρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

 

Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με 
δημιουργικό τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι 
απαραύτητη ώςτε να εκπληρωθούν  οι ανϊγκεσ των μαθητών και ο 
ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

 

 Σημαντικό Στοιχείο 2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 
μϊθημα εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των 
μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το 
υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει και επομϋνωσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ ό 
εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό 
τρόπο ςε μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ.  

 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των 

μαθητών ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι 

μαθητϋσ εύναι ικανού να ςυνδϋουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό 

με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ  παραδεύγματα.  

 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα 
ςυμφωνόςουν ςε παραμϋτρουσ που θα διευκολϑνουν την διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για 
παρϊδειγμα, πρακτικϊ ζητόματα, προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, απρϐςμενα προβλόματα 
που μπορεύ να εμφανιςτοϑν, διαχεύριςη κρύςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματα 
και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ.  
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του εκπαιδευτό 
και θα λαμβϊνοντασ υπ ϐψιν τισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων.  
Πρόταςη Μεθοδολογύασ  
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό εμπλοκό των 
ςυμμετεχϐντων ςτην εφαρμογό του, διαςφαλύζοντασ ϋτςι την αποτελεςματικϐτητα 
αποτελϋςματα του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων και 
τον αναμενϐμενο αντύκτυπο του. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με τον εκπαιδευτό, 
ςυνεργαζϐμενοι ςτα πλαύςια μιασ ομϊδασ, θα εξετϊςουν και θα αξιολογόςουν τα οφϋλη 
που θα αποκομύςουν απϐ την επικεύμενη παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ.  
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει ςτο περιεχϐμενο τησ 
ενϐτητασ. Ο εκπαιδευτόσ θα υλοποιόςει την παρουςύαςη (με την χρόςη power point) με 
βϊςη: 

- Παρϊγοντεσ που ςυντελοϑν ςτην εκπαιδευτικό επιτυχύα των ατϐμων που ϋχουν 
περϊςει απϐ δομϋσ φροντύδασ 

- Εμπϐδια ςτην επιτυχύα 
- Σι εύναι η “Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη” 
- Πωσ επιλϋγουμε και αποφαςύζουμε τι να ςπουδϊςουμε   

Η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη.   
Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι δεύχνουν ενδιαφϋρον για το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 
προτεύνει ςυμπληρωματικό βιβλιογραφύα ςχετικϊ με το θϋμα και να ακολουθόςει 
ςυζότηςη. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 
Οι ςτόχοι και οι ςκοπού αυτόσ τησ Ενότητασ για τουσ μαθητϋσ εύναι: 

 να μϊθουν πώσ να επιλϋξουν το κατϊλληλο πανεπιςτόμιο  
 να εξοικειωθούν με διαδικαςύεσ αύτηςησ και να γνωρύζουν τισ προθεςμύεσ εγγραφόσ  για 

τα πανεπιςτόμια 
 να μϊθουν ςε ποιον να απευθυνθούν μϋςα ςε ϋνα πανεπιςτόμιο ό κολλϋγιο  
 να κατανοόςουν τι εύναι η ανώτερη εκπαύδευςη   
 να αντιληφθούν τη διαφορϊ μεταξύ ενόσ πανεπιςτημύου και ενόσ κολλεγύου 

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ του μαθόματοσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω 
ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι εύναι η ανώτερη εκπαύδευςη; Εύςτε εξοικειωμϋνοι με αυτό την ϋννοια; 

Σι εύναι απαραύτητο για την επιλογό ενϐσ πανεπιςτημύου/κολλεγύου; Πωσ 
προετοιμϊζεςαι για το πανεπιςτόμιο; 

 Ποιοι εμπλϋκονται ςτην εκπαύδευςη και ςτην κατϊρτιςό ςασ; Ϊχετε κϊποιο πρϐςωπο 
που ςυμμετϋχει ςε αυτϐ;  

Σι ςημαύνει να εύςαι μαθητόσ-φοιτητόσ; 

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 
υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 
ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Παρουςύαςη/ ϑντομη Διϊλεξη 
Με τη χρόςη προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ μια PowerPoint 
παρουςύαςη που θα περιλαμβϊνει  θϋματα και αντύςτοιχεσ πληροφορύεσ ϐπωσ : “Σι 

εύναι η Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη;” και “Πωσ επιλϋγουμε και αποφαςύζουμε τι 
να ςπουδϊςουμε”.  

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταιγιςμϐσ Ιδεών 

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό ςε Πύνακα εμιναρύων 
Ϊνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ τοπικών φορϋων εύναι υπεϑθυνοι και εμπλϋκονται  ςτην κϊλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των νεαρών ατϐμων. 
Αυτϋσ οι αςκόςεισ βοηθοϑν τουσ ςυμμετϋχοντεσ να προςδιορύςουν την εμβϋλεια και τον ρϐλο 
αυτών φορϋων και να ϋρθουν ςε επικοινωνύα με ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερουσ.  
Αφοϑ χωριςτοϑν ςε μικρϋσ ομϊδεσ οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να εκθϋςουν ϐςο το δυνατϐν 
περιςςϐτερεσ ιδϋεσ (brainstorm) και να προςδιορύςουν τουσ οργανιςμοϑσ που γνωρύζουν ϐτι 
αςχολοϑνται με την εκπαύδευςη, την κατϊρτιςη και εϑρεςη εργαςύασ των νϋων ατϐμων.   
Αφοϑ το κϊνουν αυτϐ, θα πρϋπει να εξετϊςουν τον καθϋναν απϐ τουσ οργανιςμοϑσ που 
αναφϋρθηκαν και εν ςυνεχεύα απϊντηςαν τισ εξόσ ερωτόςεισ: 
1 Ποιοσ εύναι ακριβώσ ο ρόλοσ του οργανιςμού; 
2 Με ποιουσ ςυνεργϊζονται; 
3 Πωσ μπορούμε να επικοινωνόςουμε μαζύ τουσ; 
Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να καταγρϊψουν τισ πληροφορύεσ ςε ειδικοϑσ πύνακεσ 
ςεμιναρύων (flipchart). 
Μϐλισ ολοκληρώςουν, ϐλη η ομϊδα ςυλλογικϊ θα ςυγκρύνει τισ πληροφορύεσ που θα παρϋχει 
η κϊθε μικρό ομϊδα ξεχωριςτϊ. 
Μια επακϐλουθη δραςτηριϐτητα θα μποροϑςε να εύναι η διερεϑνηςη απϐ τουσ μαθητϋσ για 
τυχϐν κενϊ ςτισ γνώςεισ τουσ. 
 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

Ωςκηςη για το πύτι 
Σι ςασ ενδιαφϋρει; Καταγρϊψτε τουσ τομεύσ ςπουδών που ςασ ενδιαφϋρουν, και ςκεφτεύτε 
μια λύςτα μαθημϊτων που θα θϋλατε να ςπουδϊςετε με βϊςη αυτϊ τα ενδιαφϋροντϊ ςασ. 
Προςθϋςτε θϋματα για τα οπούα εύχατε μεγϊλο ενδιαφϋρον ςτο ςχολεύο ϐπωσ επύςησ και 
δουλειϋσ  που θα ζηλεϑατε. 

Κατϊ την περϊτωςη τησ παρουςύαςησ τησ ενϐτητασ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ετοιμϊςουν μια ϊςκηςη για το ςπύτι με μια λύςτα με κλϊδουσ 
ςποδών που θα όθελα να φοιτόςω.  Αυτό η λύςτα θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 3 και 
μϋγιςτο 5 ακαδημαώκοϑσ τομεύσ μαζύ με την περιγραφό τουσ.  

 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.    

Ϊλεγχοσ Λύςτασ Θεμϊτων 

Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητευϐμενουσ να καταγρϊψουν τισ απαντόςεισ τουσ για 
τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ.  
Σο τεςτ αποτελεύται απϐ τϋςςερισ (4) ςϑντομεσ ενϐτητεσ που καλϑπτουν τισ ςχετικϋσ με εςϊσ: 

 ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ: Ποιϋσ εύναι τα προτερόματα και τα ελαττώματϊ ςου; 
 ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ: Σι εύδουσ θϋματα και δραςτηριϐτητεσ θεωρεύτε ενδιαφϋροντα;  
 ΕΙΔΟ: Σι εύδοσ εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ ψϊχνετε;  
 ΑΡΦΕ: Ποιεσ αξύεσ εύναι ςημαντικϋσ για εςϊσ ςχετικϊ με την ιδανικό ςασ καριϋρα; 

Μϐλισ ολοκληρώςουν το τεςτ, η ομϊδα ςτο ςϑνολϐ τησ θα πρϋπει να ςυγκρύνει τισ πληροφορύεσ 
που παρϋχει το κϊθε ϊτομο.  

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ.  

Ομαδικό ςυζότηςη 

Η ανατροφοδϐτηςη περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο μη λεκτικϊ μηνϑματα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ ϊλλουσ, και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε πωσ το μόνυμα ϋχει 
κατανοηθεύ και την αντύςτοιχη ανταπϐκριςη ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη ςτην 
ανατροφοδϐτηςη αποτελεύ βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό επικοινωνύα.  
το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋλθει αντύςτοιχα και απϐ τα δϑο μϋρη, απϐ 

τον εκπαιδευτό και τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει 

ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ ώςτε να βελτιώςει (εϊν εύναι δυνατϐν) 

τισ παρουςιϊςεισ και την διδαςκαλεύα του. 

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: 

Γνώςεισ: Οι ςυμμετϋχοντεσ κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ παροχόσ των βϋλτιςτων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, ςτουσ νϋουσ ανθρώπουσ που εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ 
φροντύδασ.  
Δεξιϐτητεσ: Οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ςε θϋςη να εκπληρώςουν τον ρϐλο τουσ ςτην 
εξαςφϊλιςη τησ κϊλυψησ των αναγκών εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ των νεαρών που 
εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φροντύδασ.  
Αξύεσ: Οι ςυμμετϋχοντεσ ςυνειδητοποιοϑν την μοναδικϐτητα των ατϐμων που 
πρϐκειται να αποχωρόςουν απϐ τισ δομϋσ φροντύδασ και ϐτι με την κατϊλληλη βοόθεια 
μποροϑν να επιτϑχουν τουσ ςτϐχοσ τουσ ϐπωσ και οι υπϐλοιποι νϋοι.  
 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Απευθϑνετε ςτουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςυνδϋονται με τον επιδιωκϐμενο ςτϐχο  

χωρύσ παρϊλληλα να ξεφεϑγουν απϐ αυτϐν. Εύναι ςημαντικϐ να διατηρεύτε την ςυγκϋντρωςό 

τουσ και να τουσ κϊνετε να νιώθουν ϊνετα με τον ρυθμϐ και τον ϐγκο των πληροφοριών που 

τουσ παρϋχονται. 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 

λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ.   

 Παρϋχετε ςτουσ μαθητϋσ μια πληθώρα πηγών πληροφϐρηςησ ςε περύπτωςη που 

ενδιαφϋρονται να μϊθουν περιςςϐτερα για θϋματα που ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

Ενϐτητασ.  

Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εύναι ευϋλικτοσ και ικανϐσ να εφαρμϐζει μεθϐδουσ 

ενεργοϑσ μϊθηςησ και θα πρϋπει να εύναι επύςησ ικανϐσ να προςαρμϐζει οριςμϋνεσ 

αςκόςεισ ςϑμφωνα με τη δομό τησ ομϊδασ (ϊντρεσ/ γυναύκεσ, ζευγϊρια κλπ.), το 

μορφωτικϐ επύπεδο των ςυμμετεχϐντων και ϊλλεσ ικανϐτητεσ (π.χ. ςυνεργαςύα ςτα 

πλαύςια ςυνεδρύαςησ).  

Ενθαρρϑνετε ϐλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ 

ςτα μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδϐτηςη.  
 

  



 Ενότητα 6.1, Έντυπο 1 – Ερωτηματολόγιο για επαγγελματικό πρόθεςη 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ ϋχετε 

και να επικεντρωθεύτε ςε αυτϋσ που θα χρειαςτεύ να αναπτϑξετε ςχετικϊ με την εύςοδϐ ςασ ςτο 

πανεπιςτόμιο.  Προςπαθόςτε να απαντόςετε κϊθε ερώτηςη ϐςο το δυνατϐν πιο ειλικρινϊ. 

Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτό την αξιολϐγηςη, εξετϊςτε τισ απαντόςεισ ςασ με την ομϊδα και τον 

εκπαιδευτό. 

 Ερώτηςη Απϊντηςη 

1 Ποια εύναι τα μαθόματα που εύςτε 
καλϑτεροσ/ ςασ αρϋςουν περιςςϐτερο; 
Γιατύ πιςτεϑετε ςυμβαύνει αυτϐ; 

 

 

2 Ποια μαθόματα ςασ αρϋςουν λιγϐτερο; 
Γιατύ πιςτεϑετε ςυμβαύνει αυτϐ; 

 

 

3 Σι ϋχετε ςχεδιϊςει / ςχεδιϊζετε ό 
πιςτεϑετε ϐτι θα κϊνετε επαγγελματικϊ 
ςτα επϐμενα 2 χρϐνια; 

 

 

4 Σι ϋχετε ςχεδιϊςει / ςχεδιϊζετε ό 
πιςτεϑετε ϐτι θα κϊνετε επαγγελματικϊ 
ςτα επϐμενα 5 χρϐνια;  

 

 

5 Σι ϋχετε ςχεδιϊςει / ςχεδιϊζετε ό 
πιςτεϑετε ϐτι θα κϊνετε επαγγελματικϊ 
ςτα επϐμενα 10 χρϐνια;   

 

 

6 Σι καριϋρα πιςτεϑετε / ϋχετε ςχεδιϊςει να 
ακολουθόςετε; 

 

 

7 κοπεϑετε να παρακολουθόςετε 
πανεπιςτόμιο αφοϑ ολοκληρώςετε το 
λϑκειο;  
 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

8 ασ ϋχει προτεύνει κανϋνασ να 
ακολουθόςετε κϊποιο εύδοσ 
πανεπιςτημύου μετϊ την αποφούτηςό ςασ 
απϐ το λϑκειο; ε ποια ςχολό ; 

 

 

9 Ποια εργαςύα / επϊγγελμα / απαςχϐληςη 
πιςτεϑετε ϐτι θα ϋχετε; 

 

 

10 Ποιεσ εύναι οι τωρινϋσ αγαπημϋνεσ ςασ 
δραςτηριϐτητεσ που πιςτεϑετε ϐτι 
μπορεύτε να μεταφϋρετε (δηλ, να το 
κϊνετε ςε παρϐμοια μορφό)  ςτη 
μελλοντικό ςασ καριϋρα;   

 

 

 

  



Δνόηηηα 6.2: Δκπαιδεςηικέρ δςναηόηηηερ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα τη ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

 

 Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με 
δημιουργικό τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι 
απαραύτητη ώςτε να εκπληρωθούν  οι ανϊγκεσ των μαθητών και ο 
ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

 
 

 Σημαντικό Στοιχείο  2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 
μϊθημα εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των 
μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το 
υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει και επομϋνωσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ ό 
εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό 
τρόπο ςε μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των 

μαθητών ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι 

μαθητϋσ εύναι ικανού να ςυνδϋουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό 

με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ παραδεύγματα. 

 
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 

Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, 

περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η 

εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα 
ςυμφωνόςουν ςε παραμϋτρουσ που θα διευκολϑνουν την διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για 
παρϊδειγμα, πρακτικϊ ζητόματα, προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, απρϐςμενα προβλόματα 
που μπορεύ να εμφανιςτοϑν, διαχεύριςη κρύςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματα 
και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του εκπαιδευτό 
και θα λαμβϊνοντασ υπ ϐψιν τισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων.  
Πρόταςη Μεθοδολογύασ 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό εμπλοκό των 
ςυμμετεχϐντων ςτην εφαρμογό του, διαςφαλύζοντασ ϋτςι την αποτελεςματικϐτητα 
του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον 
αναμενϐμενο αντύκτυπο του. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με τον εκπαιδευτό, 
ςυνεργαζϐμενοι ςτα πλαύςια μιασ ομϊδασ, θα εξετϊςουν και θα αξιολογόςουν τα οφϋλη 
που θα αποκομύςουν απϐ την επικεύμενη παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ.  
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει ςτο περιεχϐμενο τησ 
ενϐτητασ. Ο εκπαιδευτόσ θα υλοποιόςει την παρουςύαςη (με την χρόςη power point) με 
βϊςη τα ακϐλουθα βόματα: 
Ειςαγωγό: 
Οι ύςεσ εκπαιδευτικϋσ ευκαιρύεσ μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτην προώθηςη μιασ 
μακρϐχρονησ, οικονομικόσ ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ ςυνοχόσ. Οι επιτυχημϋνεσ 
πολιτικϋσ εκπαύδευςησ  μποροϑν να ενιςχϑςουν τα ϊτομα ώςτε να φτϊςουν ςτην 
αυτοπραγμϊτωςό τουσ και να καρπωθοϑν τα οφϋλη τησ εργαςύασ τουσ, ανεξαρτότωσ 
τησ καταγωγόσ τουσ. Ψςτϐςο, ϐπωσ καταδεικνϑει η παροϑςα αναφορϊ, πϊρα πολλϊ 
παιδιϊ, φοιτητϋσ και ενόλικεσ προερχϐμενοι απϐ μειονεκτικϐ κοινωνικοοικονομικϐ 
περιβϊλλον εν τϋλει υπολεύπονται ύςων ευκαιριών. ε πολλϋσ χώρεσ, υφύςτανται 
ςημαντικϊ μαθηςιακϊ κενϊ μεταξϑ μαθητών που ανόκουν ςε διαφορετικϋσ 
κοινωνικοοικονομικϋσ κλύμακεσ, και αυτϋσ οι διαφορϋσ τεύνουν να αυξϊνονται κατϊ την 
μετϊβαςη ςτην ενόλικη ζωό. Όλεσ οι χώρεσ διαθϋτουν επαρκό περιθώρια βελτύωςησ 
για να διαςφαλύςουν καλϑτερα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα για ϐλουσ. Η εκπαύδευςη 
ςτην πρώιμη παιδικό ηλικύα ϋχει αναγνωριςτεύ ωσ ϋνα ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την 
μελλοντικό επιτυχύα, και απαιτεύ επϋνδυςη, ϐπωσ επύςησ και υποςτόριξη ςτα πλαύςια 
τησ οικογϋνειασ και τησ κοινωνύασ αλλϊ και κατϊρτιςη προγραμμϊτων για παιδιϊ 
οικογενειών που δεν εύχαν την δυνατϐτητα υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςησ. τα 
ςχολεύα, η εϑςτοχα επικεντρωμϋνη υποςτόριξη εύναι απαραύτητη τϐςο για μαθητϋσ 
χαμηλόσ απϐδοςησ που προϋρχονται απϐ μειονεκτικϐ υπϐβαθρο ϐςο και για ςχολεύα 
που ςημειώνουν χαμηλϐ ποςοςτϐ επιτυχύασ. Όςον αφορϊ τον ενόλικο πληθυςμϐ, η 
εκπαύδευςη θα πρϋπει να επικεντρώνεται ςτην βελτύωςη τησ απαςχολιςιμϐτητασ μϋςω 
ενϐσ ςυνδυαςμοϑ εκπαύδευςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σα εμπϐδια ςτη ςυμμετοχό 
ςτην εκμϊθηςη θα πρϋπει να αρθοϑν και οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ θα πρϋπει να 
καταςτοϑν πιο καινοτϐμοι και ευϋλικτεσ. τοχοθετημϋνη υποςτόριξη απαιτεύται για τα 
πιο ευϊλωτα μϋλη τησ κοινωνύασ.  

Ε κ π α ύ δ ε υ ς η  κ α ι  ς χ ο λ ε ύ α  ς τ η ν  Ε λ λ ϊ δ α  ( β λ ϋ π ε  Β ι β λ ύ ο  Μ α θ η τ ό )  



Δημόςια ςχολεύα ςτην Ελλϊδα 

Α ι τ ό ς ε ι σ  γ ι α  Π α ν ε π ι ς τ ό μ ι α  ς τ η ν  Ε λ λ ϊ δ α  

Β ι β λ ι ο θ ό κ ε σ  

Π ε ρ ι γ ρ α φ ό  τ ω ν  υ π η ρ ε ς ι ώ ν  π ο υ  π ρ ο ς φ ϋ ρ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο ν  Ε θ ν ι κ ό  

Ο ρ γ α ν ι ς μ ό  Π ι ς τ ο π ο ύ η ς η σ  Π ρ ο ς ό ν τ ω ν  &  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  

Π ρ ο ς α ν α τ ο λ ι ς μ ο ύ  ( Ε Ο Π Π Ε Π )   

Β ο ό θ ε ι α  

υμπερϊςματα 
Η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη.   
Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι δεύχνουν ενδιαφϋρον για το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 
προτεύνει ςυμπληρωματικό βιβλιογραφύα ςχετικϊ με το θϋμα και να ακολουθόςει 
ςυζότηςη. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςτόχοι και οι ςκοπού τησ Ενότητασ για τουσ εκπαιδευόμενουσ εύναι: 
 να μϊθουν πώσ να επιλϋξουν το κατϊλληλο πανεπιςτόμιο  
 να μϊθουν την διαδικαςύα αύτηςησ  
 να μϊθουν ςε ποιον να απευθυνθούν μϋςα ςε ϋνα πανεπιςτόμιο ό κολλϋγιο  
 να κατανοόςουν τι εύναι η ανώτερη εκπαύδευςη  
 να γνωρύςουν ϊλλεσ ευκαιρύεσ και προοπτικϋσ για εκπαύδευςη  
 να μϊθουν τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρονται από τον ΕΟΠΠΕΠ 

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι γνωρύζετε για την ελληνικό δημϐςια εκπαύδευςη;  

Σι εύναι απαραύτητο για την επιλογό ενϐσ πανεπιςτημύου/κολλεγύου; Πωσ προετοιμϊζεςτε 
για το πανεπιςτόμιο;  

 Τι είναι ο ΕΟΡΡΕΡ και τι υπθρεςίεσ παρζχει;   

 Πώσ να απευθυνθεύτε ςε μια βιβλιοθόκη; Πωσ μπορεύται να επωφεληθεύτε απϐ μια 
βιβλιοθόκη;  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 
υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 
ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Παρουςύαςη/ ϑντομη Διϊλεξη 
Με τη χρόςη προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ μια PowerPoint παρουςύαςη που θα 
περιλαμβϊνει  θϋματα και αντύςτοιχεσ πληροφορύεσ ϐπωσ : “Σι εύναι η Σριτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη;” και “Πωσ επιλϋγουμε και αποφαςύζουμε τι να ςπουδϊςουμε”.  

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταιγιςμϐσ Ιδεών 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό ςε Πύνακα εμιναρύων  

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι. 

 Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

 Ωςκηςη για το πύτι 
Σι ςασ ενδιαφϋρει; Καταγρϊψτε τουσ τομεύσ ςπουδών που ςασ ενδιαφϋρουν, και ςκεφτεύτε 
μια λύςτα μαθημϊτων που θα θϋλατε να ςπουδϊςετε με βϊςη αυτϊ τα ενδιαφϋροντϊ ςασ. 
Προςθϋςτε θϋματα για τα οπούα εύχατε μεγϊλο ενδιαφϋρον ςτο ςχολεύο ϐπωσ επύςησ και 
δουλειϋσ  που θα ζηλεϑατε. 

Κατϊ την περϊτωςη τησ παρουςύαςησ τησ ενϐτητασ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ετοιμϊςουν μια ϊςκηςη για το ςπύτι με μια λύςτα με κλϊδουσ 
ςποδών που θα όθελα να φοιτόςω.  Αυτό η λύςτα θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 3 και 
μϋγιςτο 5 ακαδημαώκοϑσ τομεύσ μαζύ με την περιγραφό τουσ. 
 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.    

 Ϊλεγχοσ Λύςτασ Θεμϊτων 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητευϐμενουσ να καταγρϊψουν τισ απαντόςεισ τουσ 
για τισ ακϐλουθεσ δηλώςεισ.  
Σο τεςτ αποτελεύται απϐ τϋςςερισ (4) ςϑντομεσ ενϐτητεσ που καλϑπτουν τισ ςχετικϋσ με 
εςϊσ: 

 ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ: Ποιϋσ εύναι τα προτερόματα και τα ελαττώματϊ ςου; 
 ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ: Σι εύδουσ θϋματα και δραςτηριϐτητεσ θεωρεύτε ενδιαφϋροντα;  
 ΕΙΔΟ: Σι εύδοσ εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ ψϊχνετε;  
 ΑΡΦΕ: Ποιεσ αξύεσ εύναι ςημαντικϋσ για εςϊσ ςχετικϊ με την ιδανικό ςασ καριϋρα; 

Μϐλισ ολοκληρώςουν το τεςτ, η ομϊδα ςτο ςϑνολϐ τησ θα πρϋπει να ςυγκρύνει τισ 
πληροφορύεσ που παρϋχει το κϊθε ϊτομο. 

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ.  

Ομαδικό ςυζότηςη 

Η ανατροφοδϐτηςη περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο μη λεκτικϊ μηνϑματα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ ϊλλουσ, και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε πωσ το μόνυμα ϋχει 
κατανοηθεύ και την αντύςτοιχη ανταπϐκριςη ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη ςτην 
ανατροφοδϐτηςη αποτελεύ βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό επικοινωνύα.  
το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋλθει αντύςτοιχα και απϐ τα δϑο μϋρη, απϐ 

τον εκπαιδευτό και τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει 

ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ ώςτε να βελτιώςει (εϊν εύναι δυνατϐν) 

τισ παρουςιϊςεισ και την διδαςκαλύα του. 

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: 

Γνώςεισ: Οι ςυμμετϋχοντεσ κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ παροχόσ των βϋλτιςτων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, ςτουσ νϋουσ ανθρώπουσ που εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ 
φροντύδασ.  
Δεξιϐτητεσ: Οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ςε θϋςη να εκπληρώςουν τον ρϐλο τουσ ςτην 
εξαςφϊλιςη τησ κϊλυψησ των αναγκών εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ των νεαρών που 
εγκαταλεύπουν τισ δομϋσ φροντύδασ.  
Αξύεσ: Οι ςυμμετϋχοντεσ ςυνειδητοποιοϑν την μοναδικϐτητα των ατϐμων που 
πρϐκειται να αποχωρόςουν απϐ τισ δομϋσ φροντύδασ και ϐτι με την κατϊλληλη βοόθεια 
μποροϑν να επιτϑχουν τουσ ςτϐχουσ τουσ ϐπωσ και οι υπϐλοιποι νϋοι. 
Οι πολιτικϋσ ιςϐτητασ και ενςωμϊτωςησ ςτην εκπαύδευςη και ςτισ δεξιϐτητεσ δεν εύναι 
μϐνο ωφϋλιμεσ για τα ϊτομα, αλλϊ ϋχουν τερϊςτιο αντύκτυπο και ςτην κοινωνύα. 
Σϋτοιεσ πολιτικϋσ μποροϑν να εγγυηθοϑν ϐτι οι δύαυλοι για μια κοινωνικό ανϋλιξη 
παραμϋνουν ανοιχτού για ταλαντοϑχουσ ανθρώπουσ, ανεξϊρτητα του κοινωνικοϑ τουσ 
υπϐβαθρου. Οι χώρεσ θα επωφεληθοϑν κοινωνικϊ και οικονομικϊ ϐταν ςταματόςουν 
να καταςπαταλοϑν το ταλϋντο αυτών που εν τϋλει τιμωροϑνται κοινωνικϊ εξ αιτύασ τησ 
καταγωγόσ τουσ. ε μια εποχό ϐπου οι δεξιϐτητεσ αποτελοϑν το ειςιτόριο για ϋνα 
ευούωνο μϋλλον, η ανϊπτυξη των δεξιοτότων ϐλων εύναι η καλϑτερη ςτρατηγικό για 
την οικονομικό ευημερύα και κοινωνικό ςυνοχό.  
 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα 

 Απευθϑνετε ςτουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςυνδϋονται με τον επιδιωκϐμενο ςτϐχο  

χωρύσ παρϊλληλα να ξεφεϑγουν απϐ αυτϐν. Εύναι ςημαντικϐ να διατηρεύτε την ςυγκϋντρωςό 

τουσ και να τουσ κϊνετε να νιώθουν ϊνετα με τον ρυθμϐ και τον ϐγκο των πληροφοριών που 

τουσ παρϋχονται. 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 

λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ.   

 Παρϋχετε ςτουσ μαθητϋσ μια πληθώρα πηγών πληροφϐρηςησ ςε περύπτωςη που 

ενδιαφϋρονται να μϊθουν περιςςϐτερα για θϋματα που ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

Ενϐτητασ.  

Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εύναι ευϋλικτοσ και ικανϐσ να εφαρμϐζει μεθϐδουσ 

ενεργοϑσ μϊθηςησ και θα πρϋπει να εύναι επύςησ ικανϐσ να προςαρμϐζει οριςμϋνεσ 

αςκόςεισ ςϑμφωνα με τη δομό τησ ομϊδασ (ϊντρεσ/ γυναύκεσ, ζευγϊρια κλπ.), το 

μορφωτικϐ επύπεδο των ςυμμετεχϐντων και ϊλλεσ ικανϐτητεσ (π.χ. ςυνεργαςύα ςτα 

πλαύςια ςυνεδρύαςησ).  

Ενθαρρϑνετε ϐλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ 

ςτα μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδϐτηςη. 
 

  



Δνόηηηα  6.3: Δξιζοππόπηζη εκπαίδεςζηρ 

και πποζυπικήρ ζυήρ  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Σύντομη περιγραφό και Σημαντικϊ Στοιχεύα 

 Σημαντικό Στοιχείο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με 
δημιουργικό τρόπο. Η ςυμμετοχό και η εμπλοκό των μαθητών εύναι 
απαραύτητη ώςτε να εκπληρωθούν  οι ανϊγκεσ των μαθητών και ο 
ςκοπόσ του μαθόματοσ. 

 Σημαντικό Στοιχείο  2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 
μϊθημα εύναι επικαιροποιημϋνεσ και κατϊλληλεσ για την ηλικύα των 
μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπ όψιν τουσ ότι το 
υπόβαθρο του κϊθε μαθητό διαφϋρει και επομϋνωσ οριςμϋνεσ ϋννοιεσ 
ό εξηγόςεισ θα πρϋπει να παρϋχονται με πιο απλοποιημϋνο και 
ςυνοπτικό τρόπο ςε μαθητϋσ που πιθανόν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

 Σημαντικό Στοιχείο 3: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να επιδιώκουν την ςυμμετοχό των 

μαθητών ςε μια ουςιαςτικό μϊθηςη και να διαςφαλύζουν ότι οι 

μαθητϋσ εύναι ικανού να ςυνδϋουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό 

με τισ εμπειρύεσ τουσ και με πρακτικϊ παραδεύγματα.  

 Σημαντικό Στοιχείο 4: Η δημιουργύα μύασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ 

εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ. Θα πρϋπει να καλλιεργηθεύ ϋνα ομαδικό 

πνεύμα ϋτςι ώςτε οι εκπαιδευόμενοι να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν 

και να ςυνεργαςθούν ςε ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ.  

 Σημαντικό Στοιχείο 5:  Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να επεξηγούν τισ βαςικϋσ 
ϋννοιεσ δύνοντασ απλϋσ εξηγόςεισ. Θα πρϋπει να ελϋγχουν τακτικϊ το 
επύπεδο κατανόηςησ του εκπαιδευτικού υλικού (ζητώντασ από τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν παραδεύγματα αντλούμενα από την 
εμπειρύα τουσ με τισ νϋεσ αυτϋσ ϋννοιεσ) και να καθοδηγούν τουσ 
εκπαιδευόμενουσ εϊν εντοπιςθούν πιθανϋσ παρερμηνεύεσ.  

 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα 
ςυμφωνόςουν ςε παραμϋτρουσ που θα διευκολϑνουν την διαδικαςύα εκπαύδευςησ 
(για παρϊδειγμα, πρακτικϊ ζητόματα, προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, απρϐςμενα 
προβλόματα που μπορεύ να εμφανιςτοϑν, διαχεύριςη κρύςεων) και θα καθορύςουν τα 
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του 
εκπαιδευτό λαμβϊνοντασ υπ ϐψιν τισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των 
ςυμμετεχϐντων. 
Πρόταςη Μεθοδολογύασ 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό εμπλοκό των 
ςυμμετεχϐντων ςτην εφαρμογό του, διαςφαλύζοντασ ϋτςι την αποτελεςματικϐτητα 
του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον 
αναμενϐμενο αντύκτυπο του. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με τον εκπαιδευτό, 
ςυνεργαζϐμενοι ςτα πλαύςια μιασ ομϊδασ, θα εξετϊςουν και θα αξιολογόςουν τα 
οφϋλη που θα αποκομύςουν απϐ την επικεύμενη παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ.  
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει ςτο περιεχϐμενο τησ 
ενϐτητασ. Ο εκπαιδευτόσ θα υλοποιόςει την παρουςύαςη (με την χρόςη power point) 
με βϊςη: 

- Ειςαγωγό  
- Διαχειριςτεύτε τον χρϐνο ςασ  
- Προςπαθόςτε να θϋτετε υψηλοϑσ ςτϐχουσ και να τουσ επιτυγχϊνετε χωρύσ να 

εύςτε τελειομανεύσ   
- Άςκηςη: Ερωτόςεισ που κϊθε εκπαιδευόμενοσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

απαντόςει  
Η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη.   
Εϊν οι εκπαιδευϐμενοι δεύχνουν ενδιαφϋρον για το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να 
προτεύνει ςυμπληρωματικό βιβλιογραφύα ςχετικϊ με το θϋμα και να ακολουθόςει 
ςυζότηςη. 
 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ. 

 
Οι ςτόχοι και οι ςκοπού τησ Ενότητασ για τουσ μαθητϋσ εύναι: 

 να μϊθουν πώσ να επιτυγχϊνουν τουσ ςτόχουσ τουσ χωρύσ να εύναι τελειομανεύσ   
 να  κατανοόςουν  τη ςημαςύα του ελεύθερου χρόνου και τησ ξεκούραςησ 
 να μϊθουν οριςμϋνουσ τρόπουσ διαχεύριςησ του χρόνου τουσ   
 

 

  



υζότηςη/ Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι εύδουσ υποςτόριξη πιςτεϑετε ϐτι χρειϊζεςθε για να ςασ βοηθόςει να επιτϑχετε 
τουσ ςτϐχουσ ςασ;  

 Σι μπορεύτε να κϊνετε εςεύσ, το ςχολεύο ςασ και ϊλλοι φορεύσ για να βοηθηθεύτε 
ςτην εκπλόρωςη των ςτϐχων ςασ; 

 Ποιοι εύναι οι μεγαλϑτεροι φϐβοι ςασ για το μϋλλον;  

Ποια εύναι τα μεγαλϑτερα ϐνειρϊ ςασ για το μϋλλον;  

Ποια πρϊγματα εύναι τα πιο ςημαντικϊ ςτη ζωό για εςϊσ;   

Προτιμϊτε να περνϊτε τον ελεϑθερο χρϐνο ςασ μϐνοι ςασ ό με ϊλλουσ;  

 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτη διδαςκαλύα κϊθε 
υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: ομαδικό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι 
ρϐλων, καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, μελϋτη περιπτώςεων, 
ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, 
flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ. 

 Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Παρουςύαςη/ ϑντομη Διϊλεξη 
Με τη χρόςη προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ μια PowerPoint 
παρουςύαςη που θα περιλαμβϊνει  θϋματα και αντύςτοιχεσ πληροφορύεσ ϐπωσ : “Σι 

εύναι η Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη;” και “Πωσ επιλϋγουμε και αποφαςύζουμε τι 
να ςπουδϊςουμε”.  

Εύδοσ Δραςτηριϐτητασ: Καταγραφό 

Ερωτήςεισ που κάθε εκπαιδευόμενοσ θα πρέπει να είναι ςε θέςη να απαντήςει  
- Ποια εύναι η προςωπικό ςασ φιλοςοφύα;  
- Σι ςημαύνει για εςϊσ να ςπουδϊςετε;  
- Πωσ ανταποκρύνεςθε ςτισ προςδοκύεσ;  
- Ποια πρϊγματα εύναι τα πιο ςημαντικϊ για εςϊσ ςτη ζωό; 
- Σι ςημαύνει για εςϊσ η επιτυχύα μϋςα ςτην τϊξη;  
- Ποιο εύναι το πιο δημιουργικϐ πρϊγμα που κϊνατε ποτϋ;  
- Σι θϋλετε να μϊθετε;  
- Ποια εύναι η φορϊ που όςαςταν πιο περόφανοι απϐ ποτϋ; 
- Πωσ εύναι μια χαλαρό ςτιγμό για εςϊσ; Περιγρϊψτε τη. 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 

με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.  

 Περαιτϋρω Δραςτηριϐτητεσ 

 Ωςκηςη για το πύτι 

Παρακαλώ περιγρϊψτε, μια κατϊςταςη όπου ϋπρεπε να επιλϋξετε μεταξύ του ςχολεύου 
και τησ προςωπικόσ ςασ ζωόσ. Πωσ ςυμπεριφερθόκατε; Τι επιλϋξατε; (ϋωσ 20 ςειρϋσ) 

 

  



Αναθεώρηςη/ αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ.    

 Ϊλεγχοσ Λύςτασ Θεμϊτων 

 Ομαδικό υζότηςη  

Πρϐκειται για μια εςωτερικό αξιολϐγηςη, που διενεργεύται απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ και 
τουσ εκπαιδευϐμενουσ του προγρϊμματοσ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα, θα αξιολογηθεύ 
το επύπεδο γνώςεων που αποκτόθηκαν απϐ το μϊθημα. Ϊλεγχοσ και αξιολϐγηςη θα 
πραγματοποιεύται τακτικϊ καθ ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, γραπτϊ και 
προφορικϊ (αςκόςεισ, καθόκοντα), αλλϊ και επιβλϋποντασ τουσ εκπαιδευϐμενουσ κατϊ 
την εκτϋλεςη των καθηκϐντων. Οι εκπαιδευτϋσ θα ςυντονύζουν εξετϊςεισ και 
αξιολογόςεισ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα δεν προβλϋπονται τελικϋσ εξετϊςεισ.  
Περιγράψτε γραπτά/προφορικά ςε μια ςυνοπτικι ζκκεςθ τθν ςυνάντθςι ςασ με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ.  
 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 
απϐ τισ ενϐτητεσ “Δραςτηριϐτητα” και “Επϋκταςη” του χεδύου Μαθόματοσ. 

Ομαδικό ςυζότηςη 

Η ανατροφοδϐτηςη περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο μη λεκτικϊ μηνϑματα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ ϊλλουσ, και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε πωσ το μόνυμα ϋχει 
κατανοηθεύ και την αντύςτοιχη ανταπϐκριςη ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη ςτην 
ανατροφοδϐτηςη αποτελεύ βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό επικοινωνύα.  
το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋλθει αντύςτοιχα και απϐ τα δϑο μϋρη, απϐ 

τον εκπαιδευτό και τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει 

ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ ώςτε να βελτιώςει (εϊν εύναι δυνατϐν) 

τισ παρουςιϊςεισ και την διδαςκαλύα του. 

 Ποια κοινωνικϊ/διαπροςωπικϊ εμπϐδια μπορεύτε να ξεπερϊςετε ό μπορεύτε για 
αυτϊ να αναλϊβετε την ευθϑνη; (π.χ., νοοτροπύα, ςυμπεριφορϊ, υγιεινό, ενδυμαςύα, 
κλπ.)?  
Σι κοινωνικϋσ/διαπροςωπικϋσ ανϊγκεσ ϋχετε που δεν ϋχουν καλυφθεύ μϋχρι αυτό τη 

ςτιγμό;   
Ποιουσ ςυμπεριλαμβϊνετε ςτον κϑκλο των φύλων ςασ;  
 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 

δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα 

 Απευθϑνετε ςτουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςυνδϋονται με τον επιδιωκϐμενο ςτϐχο  

χωρύσ παρϊλληλα να ξεφεϑγουν απϐ αυτϐν. Εύναι ςημαντικϐ να διατηρεύτε την ςυγκϋντρωςό 

τουσ και να τουσ κϊνετε να νιώθουν ϊνετα με τον ρυθμϐ και τον ϐγκο των πληροφοριών που 

τουσ παρϋχονται. 

 Προςπαθόςτε να μην ϋχετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ που επικεντρώνονται ςε 

λεπτομϋρειεσ και περιγραφϋσ. Αντύθετα δώςτε πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ.   

 Παρϋχετε ςτουσ μαθητϋσ μια πληθώρα πηγών πληροφϐρηςησ ςε περύπτωςη που 

ενδιαφϋρονται να μϊθουν περιςςϐτερα για θϋματα που ςυζητόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

Ενϐτητασ.  

Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εύναι ευϋλικτοσ και ικανϐσ να εφαρμϐζει μεθϐδουσ 

ενεργοϑσ μϊθηςησ και θα πρϋπει να εύναι επύςησ ικανϐσ να προςαρμϐζει οριςμϋνεσ 

αςκόςεισ ςϑμφωνα με τη δομό τησ ομϊδασ (ϊντρεσ/ γυναύκεσ, ζευγϊρια κλπ.), το 

μορφωτικϐ επύπεδο των ςυμμετεχϐντων και ϊλλεσ ικανϐτητεσ (π.χ. ςυνεργαςύα ςτα 

πλαύςια ςυνεδρύαςησ).  

Ενθαρρϑνετε ϐλουσ να ςυμμετϋχουν. Δραςτηριοποιόςτε τουσ και ςυμπεριλϊβετϋ τουσ 

ςτα μαθόματα και τισ αςκόςεισ, ςτισ ερωτόςεισ και ςτην ανατροφοδϐτηςη. 

 

  



Δνόηηηα 7.1: Δπιλογή ζηαδιοδπομίαρ  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 
Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η Εργαςύα Ενϐτητα 1 με τύτλο «Επιλογό ςταδιοδρομύασ» ςτοχεϑει ςτο να δώςει μια βαςικό 
κατανϐηςη τησ ςημαςύασ τησ επιλογόσ τησ ςωςτόσ επαγγελματικόσ κατεϑθυνςησ που ταιριϊζει 
με τα ενδιαφϋροντα, τισ επιθυμύεσ και τισ δυνατϐτητεσ των μαθητών. Κϊθε ςυνιςτώςα για την 
επιλογό καριϋρασ θα ειςαχθεύ με μια εξόγηςη τησ ϋννοιασ και τησ ςημαςύασ καθώσ και με τη 
ςϑνδεςη των επαγγελματικών ευκαιριών αργϐτερα ςτη ζωό.  

Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με δημιουργικό 
τρόπο, ςυνεπώσ η ςυμμετοχό και η εμπλοκό εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ ώςτε να 
εκπληρωθούν οι ανϊγκεσ των μαθητών και ο ςκοπόσ του μαθόματοσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Οι πληροφορύεσ που ςυλλϋγονται κατϊ την Αυτό-αξιολόγηςη 
που δύνεται ςτην αρχό τησ Ενότητασ θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ ωσ αναφορϊ απ’ τουσ 
εκπαιδευτϋσ, για να κατανοόςουν που θα πρϋπει να επικεντρωθούν περιςςότερο ςτη 
διϊλεξη ώςτε να προςαρμόςουν τισ πληροφορύεσ που χρειϊζονται οι μαθητϋσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 3: Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εμπλϋκουν τουσ μαθητϋσ ςε 
ουςιαςτικό μϊθηςη και να εύναι βϋβαια πωσ οι μαθητϋσ μπορούν να ςυνδϋςουν το υλικό 
που παρουςιϊζεται με τισ εμπειρύεσ τουσ και τα πρακτικϊ παραδεύγματα.  

Σημαντικό Σημεύο 4: Αν και οι πληροφορύεσ ςτο κεύμενο προςαρμόζονται ςτην 
ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να λϊβουν υπόψη ότι οι μαθητϋσ 
προϋρχονται από διαφορετικϊ περιβϊλλοντα και κϊποια ϋννοια ό εξόγηςη θα πρϋπει να 
δύνεται με πιο απλοποιημϋνουσ και ςυνοπτικούσ τρόπουσ για τουσ μαθητϋσ που ενδϋχεται 
να αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ.   

Σημαντικό Σημεύο 5: Η επικοινωνύα, η ψυχαγωγύα και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι ζωτικόσ 
ςημαςύασ για την επιτυχύα του μαθόματοσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπόψη τουσ αυτϊ 
τα ςτοιχεύα για να εκπληρώςουν το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ.  
 

  



Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα 

βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
1. Μετϊ την αναςκϐπηςη του περιεχομϋνου τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (Ειςαγωγό), οι 

εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ςυνδϋςουν τουσ μαθητϋσ με κϊποιεσ απ’ τισ ερωτόςεισ και τα 
θϋματα που αναφϋρονται εδώ, δύνοντασ ϋμφαςη ςε αυτϊ που θα παρουςιαςτοϑν ςτην 
παροϑςα Ενϐτητα (Επιλογό Καριϋρασ). Ο εκπαιδευτόσ θα αναφερθεύ ςε θϋματα ϐπωσ το τι 
εύναι καριϋρα, γιατύ ϋχει ςημαςύα, ο ρϐλοσ του ατϐμου ςτην επιλογό καριϋρασ, επιλογό 
καριϋρασ και εναςχϐληςη, επιλογό καριϋρασ και τρϐποσ ζωόσ, ώςτε να ενεργοποιόςει και να 
ςυμπεριλϊβει τουσ μαθητϋσ ςτην Ενϐτητα.  

2. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει τουσ κοποϑσ και τουσ τϐχουσ τησ Ενϐτητασ, ώςτε οι 
μαθητϋσ να κατανοόςουν το περιεχϐμενο τησ Ενϐτητασ.  

3. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τησ «Ερωτόςεισ Ϊναρξησ», 
ώςτε να ϋχει αμια ιδϋα για τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών. ’ αυτϐ το ςτϊδιο δεν 
εύναι απαραύτητεσ λεπτομερεύσ απαντόςεισ/εξηγόςεισ.  

4. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 με μια λύςτα ερωτόςεων που αφορϊ 

τη γνώςη ςτη φϑςη και τη ςημαςύα τησ επιλογόσ καριϋρασ. Θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ τρύα με 

πϋντε λεπτϊ ώςτε ϐπου να ϋχουν απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ και μετϊ θα ξεκινόςει μια 

ομαδικό ςυζότηςη περύ των ςωςτών και των λϊθοσ απαντόςεων. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει 

να προςϋξει ποια θϋματα εύναι οικεύα ςτουσ μαθητϋσ και ποια δεν εύναι, ώςτε να 

επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςτα τελευταύα.  

5. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη τησ Ενϐτητασ τησ Επιλογόσ Καριϋρασ με μια 

εξόγηςη τησ ςημαςύασ του «πώσ μπορώ να διαλϋξω την καριϋρα μου;» ωσ ϋνα ςϑνολο που 

απαρτύζεται απϐ ςπουδϋσ, προςωπικϊ ενδιαφϋροντα, επιθυμύεσ, , δυνατϐτητεσ και 

επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ. Η παρουςύαςη PowerPoint θα χωριςτεύ ςτα ακϐλουθα τμόματα:  

 Σι εύναι η καριϋρα  
 Μπορώ να επιλϋξω την καριϋρα μου 
 Η ςημαςύα τησ καριϋρασ ςτη ζωό μου  
 Καριϋρα, εκπαύδευςη και απαςχϐληςη  
 Καριϋρα και προςωπικό ανϊπτυξη  

Αν οι μαθητϋσ εγεύρουν ϊλλα θϋματα που αφοροϑν την επιλογό καριϋρασ, που ενδϋχεται να μην 

περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να τουσ δώςουν τισ απαραύτητεσ 

εξηγόςεισ βϊςει των γνώςεων και των πληροφοριών που διαθϋτουν ςχετικϊ με το θϋμα. 

Προςπαθόςτε να μην επικεντρώνεςτε ςε θϋματα που μπορεύ να αποςπϊςει την προςοχό απ’ το 

κυρύωσ θϋμα και να αποτρϋψει τουσ μαθητϋσ απ’ το να πϊρουν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ. 

Οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να ςυμβουλεϑςουν τουσ μαθητϋσ να διαβϊςουν το εγχειρύδιο και 

επύςησ να ψϊξουν περεταύρω πληροφορύεσ αν ενδιαφϋρονται.  

 

  



κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ 
Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ 
ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο θαξηέξαο  

 Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο θαξηέξαο ζηε δσή ηνπο  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζύλδεζε κεηαμύ θαξηέξαο, εθπαίδεπζεο, απαζρόιεζεο θαη 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο.  

 Να γλσξίδνπλ από πνύ κπνξνύλ λα πάξνπλ ζπκβνπιέο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαξηέξα αλ ην ρξεηαζηνύλ.  

 Να κάζνπλ λα μέξνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπο πξηλ επηιέμνπλ θαξηέξα.  

 

  



υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών 
με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

 Τι είναι θ καριζρα;     

 Ζχετε ακοφςει τθν επιλογι καριζρασ; Γιατί είναι ςθμαντικι; 

 Ρϊσ μπορείτε να επιλζξετε καριζρα;  

 Ροια είναι θ ςφνδεςθ καριζρασ-απαςχόλθςθσ;  

 Τι γνωρίηετε ςχετικά με τθ ςυμβουλευτικι καριζρασ; Ροφ μπορείτε να απευκυνκείτε;  

Ζχετε ακοφςει για τθν προςωπικι ανάπτυξθ; Μπορείτε να εξθγιςετε τθ ςθμαςία τθσ 
επιλογισ καριζρασ ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ;  
 

  



Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η 
δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  
Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων 
περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ 
ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη/υζότηςη  
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, παρουςιϊςτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του 
PowerPoint που αποτελεύται απϐ πληροφορύεσ επιλογόσ καριϋρασ και περιγρϊψτε τισ 
πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται. Τπϊρχουν επύςησ διϊφορεσ εικϐνεσ που απεικονύζουν 
θϋματα επιλογών καριϋρασ ϐπωσ εκπαύδευςη, απαςχϐληςη, προςωπικό ανϊπτυξη, 
ςυμβουλευτικό, ατομικϋσ δεξιϐτητεσ, επιθυμύεσ και ικανϐτητεσ. υνδϋςτε την εξόγηςη των 
εικϐνων με τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται. 

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ Ιδεών 
Ο εκπαιδευτόσ καλεύ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να ςυζητόςουν για τισ επιλογϋσ καριϋρασ. 
Γνωρύζουν κϊποιον που ϋχει επιτυχημϋνη καριϋρα; Ποια εύναι μια επιτυχημϋνη καριϋρα; Ποιοσ 
μπορεύ να τουσ βοηθόςει να επιλϋξουν μια καριϋρα; Γιατύ εύναι ςημαντικό η καριϋρα; Σι ϋχει να 
κϊνει η εκπαύδευςη και η απαςχϐληςη με τη καριϋρα; Πώσ η κακό επιλογό καριϋρασ επηρεϊζει 
τη ζωό τουσ; Σα παραδεύγματα εύναι ευπρϐςδεκτα απϐ κϊθε ςυμμετϋχοντα ςτην κατϊρτιςη. 

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Εργαςύα ςε Ζεύγη (Παιχνύδι Ρόλων)  
Οι εκπαιδευϐμενοι θα διαιρεθοϑν ςε ζευγϊρια και θα παύξουν ρϐλουσ, ο ϋνασ ςτο ρϐλο του 
ςπουδαςτό που χρειϊζεται ςυμβουλευτικό καριϋρασ και ο ϊλλοσ ςτο ρϐλο του ςυμβοϑλου 
καριϋρασ, να ςυμμετϊςχει ενεργϊ ςτη μονϊδα και να προςδιορύςει τισ δεξιϐτητεσ, τισ 
ικανϐτητεσ και τα ενδιαφϋροντα που χρειϊζονται για να κϊνει μια ϋξυπνη επιλογό καριϋρασ.  

Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ αθόινπζε κειέηε πεξίπησζεο: Όηαλ ε Άλλα επέιεμε 

ηελ θαξηέξα ηεο, ήηαλ 18 εηώλ θαη επέιεμε λα ζπνπδάζεη Ννκηθή ζην παλεπηζηήκην γηαηί πάληα ήζειε 

λα γίλεη δηθαζηήο. Γελ ην ζπδήηεζε νύηε ξώηεζε θαλέλαλ, αιιά πήξε ηελ απόθαζή ηεο. Οη γνλείο ηεο 

δελ ζπκθώλεζαλ κε ηελ επηινγή ηεο, αιιά παξόια απηά απνδέρζεθαλ απηή ηελ απόθαζε. Η Άλλα 

νινθιήξσζε ην πηπρίν ηεο θαη ην κεηαπηπρηαθό ηεο θαη ηώξα κεηά από 6 ρξόληα δελ βξίζθεη εξγαζία 

ζρεηηθή κε ηελ θαξηέξα ηεο. Γνπιεύεη σο πσιήηξηα ζε θαηάζηεκα ξνύρσλ θαη θαζεκεξηλά 

αηζζάλεηαη ιππεκέλε γηα ηε ζηαδηνδξνκία πνπ επέιεμε, γηα ηελ ώξα, ηα ρξήκαηα θαη ηελ ελέξγεηα 

πνπ επέλδπζε ζηε Ννκηθή. Δπηπιένλ αηζζάλεηαη ζαλ απνηπρία θαη έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε. Αλ 

κπνξνύζε λα γπξίζεη πίζσ, ζα επέιεγε ηελ θαξηέξα ηεο πην πξνζεθηηθά. 

Τη ζα κπνξνύζε λα θάλεη ε Άλλα δηαθνξεηηθά γηα λα θάλεη κηα έμππλε επηινγή θαξηέξαο; Πνην ήηαλ 

ην ζέκα κεηαμύ ηεο επηινγήο ηεο θαξηέξαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο; Γηαηί δνύιεςε σο πσιήηξηα θαη 

όρη ζην επάγγεικά ηεο; Αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο, ηη ζα θάλαηε πξηλ επηιέμεηε ηελ θαξηέξα θαη κεηά; 

 

  



Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα 
με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 Άςκηςη για το πύτι 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη 
ςυνεδρύαςη την ακϐλουθη εργαςύα: "Αν ϋπρεπε να επιλϋξω μια καριϋρα τώρα θα το ϋκανα 
αυτϐ και αυτϐ γιατύ ..." Οι μαθητϋσ πρϋπει να δώςουν λεπτομερώσ τι θα κϊνουν και να 
εξηγόςουν τισ ενϋργειϋσ τουσ. 

 

  



Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και 
κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι ϋχουν επιτευχθεύ 

 Ομαδικό υζότηςη 
Για να αξιολογηθεύ εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊζονται 
κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ για την επιλογό καριϋρασ, οι μαθητϋσ θα κληθοϑν να 
ολοκληρώςουν τη γραπτό ϊςκηςη "Σι ϋμαθα για την επιλογό τησ καριϋρασ", η οπούα θα 
ςυζητηθεύ ςε ομϊδεσ, προκειμϋνου να εκτιμηθεύ κατϊ πϐςο κατανϐηςαν τη βαςικό 
ϋννοια τησ επιλογόσ καριϋρασ ,τη ςημαςύα τησ καριϋρασ · τη ςχϋςη μεταξϑ τησ καριϋρασ 
και τησ απαςχϐληςησ και τησ προςωπικόσ ανϊπτυξησ.  

 

  



υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων 

απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του χεδύου Μαθόματοσ 

 Ομαδικό υζότηςη  
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που 
παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Μπορεύ να ζητόςει την ανατροφοδϐτηςη 
των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν 
ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη ςυζότηςη θα ολοκληρωθεύ με 
μια ςϑνοψη των βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, την οπούα θα κϊνει ο εκπαιδευτόσ ςε 
ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. 

 

  



υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των 
δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την 
ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό ώςτε κϊθε 
ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια 
Μαθόματοσ εύναι ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και 
ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ. .  

 Προςπαθόςτε να αποφύγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε 
λεπτομερεύσ περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτόχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρόπο. Οι 
μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ όταν ακούν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και 
εξαιρϋςεισ. 

 Το κζμα επιλογισ καριζρασ είναι ςθμαντικό κζμα γι 'αυτά κα πρζπει να αντιμετωπίηεται 
προςεκτικά και να γίνεται κατανοθτό από τουσ μακθτζσ ότι θ επιλογι τθσ καριζρασ επθρεάηει τθν 
απαςχόλθςθ, τθν ποιότθτα ηωισ και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. 

Να εύςτε ευϋλικτοσ. Στην περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονότητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενότητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που 
λεύπουν.  

Να ενθαρρύνετε τη ςυμμετοχό όλων των μαθητών. Να τουσ εμπλϋκετε ενεργϊ ςτα 
μαθόματα με τισ όποιεσ εμπειρύεσ, ερωτόςεισ ό ανατροφοδότηςη μπορεύ να ϋχουν.  

Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν παραπϊνω γνώςεισ ςχετικϊ με το θϋμα, 
μπορεύτε επύςησ να τουσ ςυμβουλεύςετε να ψϊξουν περεταύρω πληροφορύεσ ςε ϊλλεσ 
πηγϋσ.  

 



Ενότητα 7.1, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη ςτην Επιλογό Καριϋρασ.  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, 

ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον προϒπολογιςμϐ και τη διαχεύριςη των προϒπολογιςμών. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να 

απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα. Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη δεξιοτότων, 

επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Προτϊςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Η επιλογό καριϋρασ εύναι εϑκολη και δεν χρειϊζεται να το ςκεφτεύτε πολϑ     

Δεν χρειϊζεται να επιλϋξετε καριϋρα, κϊντε ϐ,τι ϋρθει ςτο δρϐμο ςασ    

Η καριϋρα εύναι ςημαντικό και πρϋπει να την επιλϋγω προςεκτικϊ    

Μπορώ να κϊνω μια ϋξυπνη επιλογό καριϋρασ μϋςω τησ ςυμβουλευτικόσ καριϋρασ    

Η επιλογό καριϋρασ μου καθορύζεται απ’ τα ενδιαφϋροντα, τισ επιθυμύεσ και τισ 
δυνατϐτητϋσ μου 

   

Δεν πρϋπει να λαμβϊνω υπϐψη την αγορϊ εργαςύασ ϐταν επιλϋγω καριϋρα     

Η καριϋρα ςχετύζεται με τισ ςπουδϋσ ό/και την εκπαύδευςη    

Η απαςχϐληςη δεν ϋχει καμύα ςχϋςη με την καριϋρα      

Αν βρω δουλειϊ δεν με απαςχολεύ αν ςχετύζεται ό ϐχι με τισ ςπουδϋσ μου     

Η καριϋρα δεν εύναι κϊτι που μπορώ να επιλϋξω    

Δεν ξϋρω πώσ να επιλϋξω καριϋρα    

Η επιλογό καριϋρασ δεν ςχετύζεται με την απαςχϐληςη     

Με ό χωρύσ καριϋρα θα βγϊζω τα προσ το ζην     

Η προςωπικό ανϊπτυξη δεν ςχετύζεται με την καριϋρα     

Ξϋρω τι να κϊνω αν πρϋπει να επιλϋξω την καριϋρα μου    

 



      
 

Δνόηηηα 7.2: Αναζηηώνηαρ επγαζία 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η Ενϐτητα 2 τησ Απαςχϐληςησ με τύτλο «Αναζητώντασ εργαςύα» ςτοχεϑει ςτο να παρουςιϊςει και να 
ενημερώςει τουσ εκπαιδευϐμενουσ αναφορικϊ με τη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων για δουλειϊ, 
ξεκινώντασ απ’ την προετοιμαςύα του βιογραφικοϑ, ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, ςυνεντεϑξεισ εργαςύασ και 
ανατροφοδϐτηςη τησ αύτηςησ για δουλειϊ.  

Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ θα πρϋπει να γύνει με δημιουργικό τρόπο, 
ςυνεπώσ η ςυμμετοχό και η εμπλοκό εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ ώςτε να εκπληρωθούν οι ανϊγκεσ των 
μαθητών και ο ςκοπόσ του μαθόματοσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Οι πληροφορύεσ που ςυλλϋγονται κατϊ την Αυτό-αξιολόγηςη που δύνεται 
ςτην αρχό τησ Ενότητασ θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθεύ ωσ αναφορϊ απ’ τουσ εκπαιδευτϋσ, για να 
κατανοόςουν που θα πρϋπει να επικεντρωθούν περιςςότερο ςτη διϊλεξη ώςτε να προςαρμόςουν τισ 
πληροφορύεσ που χρειϊζονται οι μαθητϋσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 3: Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εμπλϋκουν τουσ μαθητϋσ ςε ουςιαςτικό 
μϊθηςη και να εύναι βϋβαια πωσ οι μαθητϋσ μπορούν να ςυνδϋςουν το υλικό που παρουςιϊζεται με 
τισ εμπειρύεσ τουσ και τα πρακτικϊ παραδεύγματα.  

Σημαντικό Σημεύο 4: Αν και οι πληροφορύεσ ςτο κεύμενο προςαρμόζονται ςτην ηλικύα των 
μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να λϊβουν υπόψη ότι οι μαθητϋσ προϋρχονται από διαφορετικϊ 
περιβϊλλοντα και κϊποια ϋννοια ό εξόγηςη θα πρϋπει να δύνεται με πιο απλοποιημϋνουσ και 
ςυνοπτικούσ τρόπουσ για τουσ μαθητϋσ που ενδϋχεται να αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ.   
 

Σημαντικό Σημεύο 5: Η επικοινωνύα, η ψυχαγωγύα και η θετικό ατμόςφαιρα εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για 
την επιτυχύα του μαθόματοσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν υπόψη τουσ αυτϊ τα ςτοιχεύα για να 
εκπληρώςουν το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ.  
 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν 

ώςτε να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
 
6. Μετϊ την αναςκϐπηςη του περιεχομϋνου τησ προηγοϑμενησ Ενϐτητασ (Επιλογό Καριϋρασ), οι εκπαιδευτϋσ 

θα πρϋπει να ςυνδϋςουν τουσ μαθητϋσ με κϊποιεσ απ’ τισ ερωτόςεισ και τα θϋματα που αναφϋρονται εδώ, 

δύνοντασ ϋμφαςη ςε αυτϊ που θα παρουςιαςτοϑν ςτην παροϑςα Ενϐτητα (Κϊνοντασ Αύτηςη για Δουλειϊ). 

Ο εκπαιδευτόσ θα αναφϋρει θϋματα ϐπωσ η αναζότηςη εργαςύασ, η ανϊγνωςη περιγραφόσ εργαςιών, η 

προετοιμαςύα του βιογραφικοϑ, ζητώντασ επιςτολϋσ αναφορϊσ, υποβϊλλοντασ αιτόςεισ για θϋςεισ 

εργαςύασ, προγραμματύζοντασ ςυνεντεϑξεισ και διαχειριζϐμενοι τα ςχϐλια για την εφαρμογό ϐςων 

ειπώθηκαν ςε ςχϋςη με τισ θϋςεισ εργαςύασ, προκειμϋνου να προτρϋψετε τουσ μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν 

ςτην Ενϐτητα.   

 

7. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει τουσ κοποϑσ και τουσ τϐχουσ τησ Ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να 

κατανοόςουν το περιεχϐμενο τησ Ενϐτητασ.  

 

8. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τησ «Ερωτόςεισ Ϊναρξησ», ώςτε να ϋχει αμια 

ιδϋα για τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών. ’ αυτϐ το ςτϊδιο δεν εύναι απαραύτητεσ λεπτομερεύσ 

απαντόςεισ/εξηγόςεισ.  

 

9. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 με μια λύςτα ερωτόςεων που αφορϊ τη γνώςη ςτη 

φϑςη και τη ςημαςύα τησ αναζότηςησ εργαςύασ. Θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ τρύα με πϋντε λεπτϊ ώςτε ϐπου 

να ϋχουν απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ και μετϊ θα ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη περύ των ςωςτών και των 

λϊθοσ απαντόςεων. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να προςϋξει ποια θϋματα εύναι οικεύα ςτουσ μαθητϋσ και ποια 

δεν εύναι, ώςτε να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςτα τελευταύα.  

 
10. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη για την Ενϐτητα «Τποβολό Αύτηςησ για Δουλειϊ» εξηγώντασ 

το νϐημα τησ διαδικαςύασ αύτηςησ για δουλειϊ. Η παρουςύαςη PowerPoint θα χωρύζεται ςτα παρακϊτω 

τμόματα:  

 
 Διαδικαςύα αύτηςησ για δουλειϊ  
 Προετοιμαςύα για αναζότηςη εργαςύασ  
 Προετοιμαςύα για τα ϋγγραφα αύτηςησ για δουλειϊ (βιογραφικϐ, επιςτολό εκδόλωςησ 

ενδιαφϋροντοσ, ςυςτατικό επιςτολό)   
 Αύτηςη για δουλειϊ, πώσ, ποϑ και πϐτε  
 Ϊκανα την αύτηςη. Και τώρα, τι;  
 Προετοιμαςύα για την ςυνϋντευξη 
 Διαχεύριςη του «Ναι» ό του «Όχι» τησ ανατροφοδϐτηςησ απϐ τη δουλειϊ  

 

Αν οι μαθητϋσ εγεύρουν ϊλλα θϋματα που αφοροϑν την αύτηςη για δουλειϊ, που ενδϋχεται να μην 
περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να τουσ δώςουν τισ απαραύτητεσ εξηγόςεισ 
βϊςει των γνώςεων και των πληροφοριών που διαθϋτουν ςχετικϊ με το θϋμα. Προςπαθόςτε να μην 
επικεντρώνεςτε ςε θϋματα που μπορεύ να αποςπϊςει την προςοχό απ’ το κυρύωσ θϋμα και να αποτρϋψει τουσ 
μαθητϋσ απ’ το να πϊρουν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ. Οι εκπαιδευτϋσ μποροϑν να ςυμβουλεϑςουν τουσ 
μαθητϋσ να διαβϊςουν το εγχειρύδιο και επύςησ να ψϊξουν περεταύρω πληροφορύεσ αν ενδιαφϋρονται.  



      
 
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 

 Να κατανοόςουν τη διαδικαςύα τησ αύτηςησ για δουλειϊ και τι πρϋπει να κϊνουν ςε κϊθε ςτϊδιο  
 Να αντιληφθούν τη ςημαςύα τησ ςωςτόσ προετοιμαςύασ των απαραύτητων εγγρϊφων για την 

αύτηςη για δουλειϊ (βιογραφικό, ςυνοδευτικό επιςτολό, κτλ)  
 Να μϊθουν πώσ να κϊνουν την αύτηςη, πού και πότε  
 Να ξϋρουν ότι η αύτηςη για δουλειϊ δεν εύναι μια εύκολη διαδικαςύα και να τουσ ενθαρρύνετε να 

μην τα παρατόςουν μϋχρι να πετύχουν ϋνα θετικό αποτϋλεςμα  
 Να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ προετοιμαςύασ για τη ςυνϋντευξη  

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Τι είναι θ αίτθςθ για δουλειά;    
 

Ροφ μπορείτε να βρείτε κζςεισ εργαςίασ; Ρϊσ μπορείτε να κάνετε αίτθςθ; 
          

 Ρϊσ ξζρετε αν μια δουλειά είναι ςωςτι για ςασ; Τι είναι θ περιγραφι δουλειάσ;  
  

Τι είναι το βιογραφικό, θ επιςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, και θ ςυςτατικι 
επιςτολι; Ξζρετε πϊσ να ετοιμάςετε ζνα βιογραφικό και ςυςτατικι επιςτολι;  

 Ρότε κα πάρετε απάντθςθ για τθν αίτθςθ που υποβάλλατε;  

 Σασ καλοφν για ςυνζντευξθ. Τι πιςτεφετε ότι κα ςασ απαντιςουν και πϊσ κα 
απαντιςετε;  

Τι γίνεται αν ςασ πουν όχι; Τι ςθμαίνει αυτό;  

 Ρόςεσ αιτιςεισ μπορεί να χρειαςτεί να υποβάλλετε για να βρείτε δουλειά;  
 

 



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη/υζότηςη 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint που 
αποτελεύται απϐ την υποβολό αύτηςησ για εργαςύα και περιγρϊψτε τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται. 
Τπϊρχουν επύςησ διϊφορεσ εικϐνεσ που καταδεικνϑουν θϋματα υποβολόσ αύτηςησ για θϋςεισ εργαςύασ ϐπωσ 
κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ, περιγραφϋσ θϋςεων εργαςύασ, βιογραφικϐ ςημεύωμα, επιςτολϋσ παρακύνηςησ, 
επιςτολϋσ αναφορϊσ, ςυνεντεϑξεισ. υνδϋςτε την εξόγηςη των εικϐνων με τισ πληροφορύεσ που 
περιλαμβϊνονται. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Flipchart 
 
Δώςτε ςτουσ μαθητϋσ ϋνα αυτοκϐλλητο χαρτύ, εφημερύδεσ, φυλλϊδια, ψαλύδια, κολλητικό ταινύα, 
μαρκαδϐρουσ, ςτυλϐ και μολϑβια κλπ. Ζητόςτε τουσ να βρουν κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςτισ εφημερύδεσ, να τισ 
κϐψουν και να δημιουργόςουν ϋνα κολϊζ με αυτϋσ τισ ανακοινώςεισ κενών θϋςεων εργαςύασ. Αφοϑ κϐψουν 
ϐλεσ τισ ανακοινώςεισ δουλειϊσ, πρϋπει να το κολλόςουν ςτο αυτοκϐλλητο χαρτύ ςτο flip chart και να 
δημιουργόςουν ϋνα κολλϊζ των ανακοινώςεων εργαςύασ. υζητόςτε για τον αμϋτρητο αριθμϐ ευκαιριών 
απαςχϐληςησ, την περιγραφό τουσ, τα κριτόρια που πρϋπει να πληροϑν και γιατύ εύναι ςημαντικϐ να 
γνωρύζουν τα κριτόρια και την περιγραφό τησ θϋςησ εργαςύασ πριν υποβϊλλουν αύτηςη για αυτό την κενό 
θϋςη. 
Θα πρϋπει να εγερθοϑν δϑο βαςικϊ μηνϑματα:     1.  Τπϊρχουν αρκετϋσ κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ  
                                                         2.  Πριν απϐ την υποβολό τησ αύτηςησ, πρϋπει να γνωρύζουμε για τι   
υποβϊλλουμε αύτηςη (ανϊγνωςη 
                                                                               κριτόρια, περιγραφό τησ θϋςησ εργαςύασ, μϊθηςη για την εταιρεύα 
κ.λπ.) 

Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 

Ο εθπαηδεπηήο ζα δώζεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ αθόινπζε κειέηε πεξίπησζεο: ε Άξηεκηο αλαδεηνύζε δνπιεηά θαη 

ζπλέρηζε λα βάδεη αλαθνηλώζεηο ζε νιόθιεξε ηε γεηηνληά όηη ρξεηαδόηαλ δνπιεηά, ό,ηη θη αλ ήηαλ, απιώο λα θεξδίζεη 

ρξήκαηα γηα λα δήζεη. Σηελ αλαθνίλσζε έγξαςε ηα ζηνηρεία ηεο, ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ, ηε δηεύζπλζε θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σπλέρηζε λα πεξηκέλεη θαη λα πεξηκέλεη, αιιά θαλείο δελ ηελ έπαηξλε ηειέθσλν. Σηε ζπλέρεηα, 

απνθάζηζε λα πάεη ζε θάζε επηρείξεζε ζηελ πόιε ηεο, ξσηώληαο αλ ρξεηάδνληαη έλαλ εξγαδόκελν. Η απάληεζε ήηαλ 

αξλεηηθή. Ήηαλ θνπξαζκέλε, απνγνεηεπκέλε θαη απειπηζκέλε. Γελ ήμεξε ηί άιιν λα θάλεη γηα λα βξεη δνπιεηά. 

Βνεζείζηε ηελ Άξηεκηο: Τη πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά γηα λα βξεη δνπιεηά;  

Δίλαη ηα βήκαηα πνπ πήξε επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά;  

Πνύ πξέπεη λα πάεη ώζηε λα εγγξαθεί σο όηη αλαδεηεί εξγαζία; Αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο, ηη ζα θάλαηε γηα λα βξείηε 

δνπιεηά;  

 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Γρϊψτε 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ ςυμμετϋχοντεσ μα γρϊψουν μια επιςτολό εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για 
μια κενό θϋςη εργαςύασ. Οι οδηγύεσ για την επιςτολό αυτό βρύςκονται ςτο Υυλλϊδιο 2, υμβουλϋσ για την 
ϑνταξη Επιςτολών Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ.  
  



      
 

  

Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

Περεταύρω Δραςτηριϐτητεσ 
Δημιουργώντασ το βιογραφικϐ μου. Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απ’ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δημιουργόςουν το 
βιογραφικϐ τουσ για να αναπτϑξουν τη ςυγκεκριμϋνη δεξιϐτητα. Οι οδηγύεσ για τη ςϑνταξη βρύςκονται ςτο 
Υυλλϊδιο 3 «υμβουλϋσ για τη ϑνταξη Βιογραφικοϑ» και ο εκπαιδευτόσ θα καθοδηγόςει τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτα βόματα αυτόσ τησ διαδικαςύασ.  
 

 Γνωρύζοντασ τα βόματα για την διαδικαςύα αύτηςησ εργαςύασ- Οδηγϐσ.  
 
Ο εκπαιδευτόσ θα επεξηγεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ολϐκληρη την διαδικαςύα αύτηςησ εργαςύασ, ξεκινώντασ 
απϐ την εγγραφό ςτο γραφεύο εϑρεςησ εργαςύασ, την ανακϊλυψη ευκαιριών το γραφεύο εϑρεςησ εργαςύασ 
(http://www.oaed.gr/),  την χρόςη διαδικτυακών πϐρων για προκηρϑξεισ προςλόψεων ϐπωσ: 
https://www.kariera.gr/; Σην δημιουργύα βιογραφικοϑ ςημειώματοσ, επιςτολών εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ, 
την απϐκτηςη ςυςτατικών επιλογών και την διαχεύριςη τησ επικοινωνύασ με πιθανοϑσ εργοδϐτεσ.  
 
 
 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ 

Λύςτα ελϋγχου 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το φυλλϊδιο 4 (Δραςτηριϐτητα - Σοποθετόςτε τα βόματα ςτη 
ςωςτό ςειρϊ) ώςτε να αξιολογηθεύ το κατϊ πϐςο οι μαθητϋσ κατανϐηςαν ϐςα τουσ παρουςιϊςτηκαν κατϊ 
την διϊρκεια τησ παρουςύαςησ και κατϊ πϐςο εύναι ςε θϋςη να τα εφαρμϐςουν ςτην πρϊξη. Θα ζητηθεύ απϐ 
τουσ μαθητϋσ να κατονομϊςουν  τα βόματα για μια αύτηςη εργαςύασ.  Η ςωςτό λύςτα θα παρουςιαςτεύ απϐ 
τον εκπαιδευτό το τϋλοσ του μαθόματοσ. 

 

 

http://www.oaed.gr/
https://www.kariera.gr/


      
 

 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη  
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Μπορεύ να ζητόςει την ανατροφοδϐτηςη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι 
τουσ ϊρεςε περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό 
η ςϑντομη ςυζότηςη θα ολοκληρωθεύ με μια ςϑνοψη των βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, την οπούα θα 
κϊνει ο εκπαιδευτόσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. 

 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ. .  

 

 Προςπαθόςτε να αποφύγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε λεπτομερεύσ 
περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτόχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρόπο. Οι μαθητϋσ τεύνουν να 
χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ όταν ακούν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 
 
 
 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. Στην περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονότητα των    
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενότητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν.  
 

 Να ενθαρρύνετε τη ςυμμετοχό όλων των μαθητών. Να τουσ εμπλϋκετε ενεργϊ ςτα μαθόματα με τισ 
όποιεσ εμπειρύεσ, ερωτόςεισ ό ανατροφοδότηςη μπορεύ να ϋχουν  
 

Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να τουσ 
ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα από ϊλλε πηγϋσ. 
 

 

 



      
 

 Ενότητα 7.2, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη ςτην Εύρεςη Εργαςύασ 

 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 

ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που ςχετύζονται με τισ 

αιτόςεισ εργαςύασ. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το 

δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με 

την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Αν χρειαςτώ δουλειϊ, ξϋρω που να την βρω    

Δεν ξϋρω που να πϊω για να καταχωρηθώ ωσ ϊνεργοσ    

Η αναζότηςη εργαςύασ εύναι μη αναγκαύα αν ϋχεισ αρκετοϑσ φύλουσ για να 
ςε βοηθόςουν να βρεισ εργαςύα  

   

Σα γραφεύα εργαςύασ εύναι ανοιχτϊ για αυτοϑσ που αναζητοϑν εργαςύα     

Αν δω μια αγγελύα εργαςύασ, μπορώ να καταλϊβω τα κριτόρια αύτηςησ    

Μπορώ να κϊνω αύτηςη για μια δουλειϊ, ακϐμα και αν δεν τηρώ τα 
κριτόρια που απαιτεύ  

   

Ξϋρω πώσ να βρω μια ςυςτατικό επιςτολό αν την χρειαςτώ    

Ωμα κανονιςτεύ μια ςυνϋντευξη μπορώ να προςϋλθω ϊλλη ώρα απϐ αυτόν 
που ϋχει προγραμματιςτεύ 

   

Οι αιτόςεισ εργαςύασ γύνονται μϐνο μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, 
οποιαδόποτε ςτιγμό θελόςω 

   

Θα ειδοποιηθώ ακϐμα και αν δεν μπω ςτην τελικό λύςτα επιλογόσ ςε μια 
ςυνϋντευξη  

   

Αν δεχτώ πολλϋσ αρνητικϋσ απαντόςεισ, δεν θα βρω ποτϋ δουλεύα    

Δεν με ενδιαφϋρει αν μια επιχεύρηςη δεν εύναι νϐμιμη απϐ την ςτιγμό που 
θα με προςλϊβει  

   

Κανεύσ δεν μπορεύ να με βοηθόςει να βρω καινοϑργιεσ αναγγελύεσ 
εργαςύασ   

   

 Δεν εύναι απαραύτητο να διαβϊςω την περιγραφό τησ δουλειϊσ πριν κϊνω 
αύτηςη 

   

Ξϋρω πώσ να γρϊψω ϋνα βιογραφικϐ ςημεύωμα και μια επιςτολό  
εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ  

   

 

 

 

 

 

 



      
 

Ενότητα 7.2,  Υυλλϊδιο 2: ύνταξη επιτολόσ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για αύτηςη εργαςύασ. 

Σα πιο ςημαντικϊ ςημεύα που πρϋπει να ςυμπεριληφθούν ςτην επιςτολό εκδόλωςησ 

ενδιαφϋροντοσ, εύναι τα εξόσ: 

Σο ϐνομϊ ςασ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ ςασ 

To ϐνομα και η διεϑθυνςη τησ εταιρεύασ που κϊνετε την αύτηςη 

Ημερομηνύα αποςτολόσ τησ αύτηςησ 

Αξιϐτιμε κϑριε / Αξιϐτιμη κυρύα, (προςθϋςτε το επύθετο αν αυτϐ εύναι γνωςτϐ) 

Περιεχϐμενο (θα εξηγηθεύ παρακϊτω λεπτομερώσ)  

Με εκτύμηςη, (ό παρϐμοια φρϊςη) 

Τπογραφό 
 
Πώσ να δομόςετε το περιεχόμενο τησ επιςτολόσ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ: 
 
Τπϊρχουν δϑο τρϐποι με τουσ οπούουσ μπορεύτε να δομόςετε το περιεχϐμενο τησ επιςτολόσ 

1. Ϊχοντασ 3 παραγρϊφουσ: Ειςαγωγό, το κϑριο μϋροσ και την κατακλεύδα. 
2. Ϊχοντασ 3 με 7 μικρϐτερεσ παραγρϊφουσ που θα εύναι ςυγκεκριμϋνεσ και θα εκφρϊζουν πληροφορύεσ 

ςχετικϋσ με την θϋςη για την οπούα κϊνετε την αύτηςη. Προςπαθόςτε να περιλϊβετε 1-3 προτϊςεισ ανϊ 
παρϊγραφο ςε αυτό την μορφό.  

Όποια απϐ τισ δϑο μορφϋσ και να ακολουθόςετε, προςπαθόςτε να ςυγκεντρωθεύτε ςτισ ακϐλουθεσ ιδϋεσ, ώςτε 
να αυξόςετε τισ πιθανϐτητεσ η επιςτολό ςασ να διαβαςτεύ και να κλεύςετε την ςυνϋντευξη: 

Βόμα 1: Αναγνωρύςτε το πρόβλημα 

Πρώτον, εύναι ςημαντικϐ να καταλϊβουμε ϐτι ψϊχνουν κϊποιον να λϑςει ϋνα πρϐβλημα ό να ενιςχϑςει την 

ομϊδα. Διαβϊςτε ϐλα τα πρϐςφατα νϋα για την εταιρεύα και βρεύτε ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ 

σ προσ το γιατύ ϋχουν το ςυγκεκριμϋνο ϊνοιγμα. Δεύξτε ςτο πρώτο μϋροσ ϐτι ϋχετε επύγνωςη του προβλόματοσ 

/ πρϐκληςησ που αντιμετωπύζουν για να κερδύςετε την προςοχό του υπεϑθυνου πρϐςληψησ. 

Βόμα 2: Προφϋρετε την λύςη 

Πρϋπει να τουσ προςφϋρετε τη λϑςη, η οπούα πρϋπει να εύναι: ΕΕΙ. κεφτεύτε ϐλεσ τισ δεξιϐτητεσ, τα 

επιτεϑγματα και την εκπαύδευςη που ςασ κϊνουν τον τϋλειο υποψόφιο για να λϑςετε το πρϐβλημϊ τουσ. 

Επικεντρωθεύτε ςε ϐλα τα οφϋλη που θα αποκτόςουν με την πρϐςληψη ςασ. 

Βόμα 3: Κλεύςτε την ςυνϋντευξη με αυτοπεπούθηςη   

Παρϐμοια με το ϊνοιγμα, το κλεύςιμο τησ Επιςτολόσ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ,  εύναι κρύςιμο και πρϋπει να 
αποπνϋει εμπιςτοςϑνη, επϊρκεια και υψηλϐ ενδιαφϋρον για την εταιρεύα. Ϊνα καλϐ παρϊδειγμα θα όταν: "Θα 
όθελα πολϑ να μϊθω περιςςϐτερα για το τμόμα X / εταιρεύα και πώσ θα μποροϑςα να βοηθόςω ϐςο το 
δυνατϐν γρηγορϐτερα". 

Εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ τα ςημεύα ςτη Επιςτολό Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, θα ϋχετε όδη δεύξει πϐςο 

παθιαςμϋνοι και εργατικού εύςτε χωρύσ να το αναφϋρετε ϊμεςα. 

 



      
 

 Ενότητα 7.2,  Υυλλϊδιο 3: “Γρϊφοντασ το βιογραφικό μου”  

Γρϊψτε το βιογραφικό ςασ, ακολουθώντασ τισ παρακϊτω ςυμβουλϋσ.  

υμβουλϋσ για το βιογραφικϐ ςασ ςημεύωμα. 
 

 Να πληκτρολογεύτε πϊντα το βιογραφικϐ ςασ ςημεύωμα. Μην ςτϋλνετε κϊποιο χειρϐγραφο κεύμενο 
δεδομϋνου ϐτι φαύνεται αντιεπαγγελματικϐ. 

 Κϊνετε τισ πληροφορύεσ ςασ ευανϊγνωςτεσ τοποθετώντασ ϋνα κενϐ μεταξϑ κϊθε τμόματοσ (υνόθωσ 
υπϊρχουν 4-5 ενϐτητεσ: προςωπικϋσ πληροφορύεσ, εργαςιακό εμπειρύα, εκπαύδευςη, κατϊρτιςη, 
προςωπικϋσ δεξιϐτητεσ, πρϐςθετεσ δεξιϐτητεσ 

 Να εύςτε ςϑντομοσ - 1 ό 2 ςελύδεσ. Μπορεύτε να αφόςετε εκτϐσ πρϊγματα μικρόσ ςημαςύασ. 
 Φρηςιμοποιόςτε κουκύδεσ για να κϊνετε το κεύμενο ςασ ευανϊγνωςτο. 
  Εϊν μπορεύτε, προςπαθόςτε να βρεύτε ϋναν τρϐπο να αναδεύξετε τισ δεξιϐτητεσ που ϋχετε αποκτόςει  

αντύ να λϋτε απλϊ ϐςα κϊνατε (π.χ., η δουλειϊ του ςερβιτϐρου, ςασ διδϊςκει δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ, 
τον τρϐπο αντιμετώπιςησ των πολιτών, την ιερϊρχηςη προτεραιοτότων και τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ 
υπϐ πύεςη). 

 Ζητόςτε απϐ κϊποιον ϊλλο να διαβϊςει το βιογραφικϐ ςασ πριν να το ςτεύλετε. Ελϋγξτε τα λϊθη 
ορθογραφύασ, τα λϊθη γραμματικόσ και βεβαιωθεύτε ϐτι εύναι εϑκολο ςτην κατανϐηςη. Πολλού 
εργοδϐτεσ θα αγνοόςουν ϋνα βιογραφικϐ ςημεύωμα με ορθογραφικϊ λϊθη. 

 το τϋλοσ του βιογραφικοϑ ςημειώματϐσ ςασ πρϋπει να δηλώςετε ϐτι υπϊρχουν διαθϋςιμεσ αναφορϋσ 
εϊν απαιτεύται. Δεν χρειϊζεται να ςυμπεριλϊβετε ςτοιχεύα επικοινωνύασ για τουσ διαιτητϋσ ςτο 
βιογραφικϐ ςημεύωμα. 

 Φρηςιμοποιόςτε ιςτϐτοπουσ ϐπωσ https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose για να 
ςασ βοηθόςουνε ςτη δημιουργύα βιογραφικοϑ ςημειώματοσ. 

Σο βιογραφικϐ ςασ ςημεύωμα θα πρϋπει να ϋχει ωσ εξόσ: 

 
 



      
 
                       

 
 
 

 



      
 

 Ενότητα 7.2,  Υυλλϊδιο 4: “Βϊλτε ςτην ςωςτό ςειρϊ τα βόματα τησ αύτηςησ εργαςύασ ςτισ 

παρακϊτω θϋςεισ, ξεκινώντασ από το πρώτο βόμα ϋωσ ςτο δεύτερο και ούτω καθεξόσ”  

Η ςωςτό ςειρϊ:  

1____________________________   

2____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________                                                 Βόματα εύρεςησ εργαςύασ  

5_____________________________ 

6_____________________________ 

7_____________________________ 

8_____________________________ 

9_____________________________ 

10___________________________ 

11___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρροετοιμαςία για τθ ςυνζντευξθ, Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ υποβολισ 

αιτιςεων εργαςίασ, Δθμιουργία βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, Εγγραφι ςτο γραφείο εφρεςθσ 

εργαςίασ. Δθμιουργία επιςτολισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, Ανάγνωςθ περιγραφϊν εργαςίασ, 

Αναηιτθςθ και αίτθςθ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο, Διαχείριςθ αιτιςεων, Αναμονι για απαντιςεισ, 

Αίτθςθ για ςυςτατικζσ επιςτολζσ, Ρθγαίνοντασ ςτθ ςυνζντευξθ. 

 



      
 

Δνόηηηα 7.3: Πιάνονηαρ δοςλειά 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 Επιςκόπηςη 

 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η μονϊδα με τύτλο "Πιϊνοντασ δουλειϊ" ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό και παρουςύαςη των θεμϊτων των 
φοιτητών ςχετικϊ με την ϋναρξη μιασ νϋασ εργαςύασ (ό την πρώτη δουλειϊ τησ ζωόσ τουσ) με ϋμφαςη 
ςτισ πληροφορύεσ, τισ δεξιϐτητεσ, την προςαρμογό και τισ υποχρεώςεισ που ακολουθοϑν, οι οπούεσ θα 
προετοιμϊςουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ για την προςαρμογό τουσ ςτον χώρο εργαςύασ. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα 
που θα εξηγηθοϑν αφοροϑν το περιβϊλλον εργαςύασ, το χρονοδιϊγραμμα εργαςύασ, τισ λειτουργύεσ και 
τα καθόκοντα εργαςύασ, τισ ςχϋςεισ με ϊλλα μϋλη του προςωπικοϑ, τισ υποχρεώςεισ προσ το κρϊτοσ, 
τουσ φϐρουσ και την αςφϊλιςη  υγεύασ καθώσ και την εταιρικό κουλτοϑρα. 

  Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, 
προκειμϋνου οι φοιτητϋσ να μπορϋςουν να αναγνωρύςουν ςτισ πληροφορύεσ την δικό τουσ κατϊςταςη και 
επύςησ να μπορϋςουν να τισ προςαρμόςουν ςτη ζωό τουσ.  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Μια ποικιλύα δεξιοτότων θα πρϋπει να αποκτηθεύ από τον εκπαιδευτό, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςυνόλου γνώςεων, ικανοτότων και ςτϊςεων που θα επιτρϋπουν ςτουσ νϋουσ 
να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτισ δραςτηριότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων τησ μονϊδασ. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςχόλια από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό όλων των ατόμων  ςτην παρουςύαςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Εύναι χρόςιμο ο εκπαιδευτόσ να δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςϋγγιςη 
των ςυμμετεχόντων, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα και να 
προςαρμοςτεύ  ςτισ ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 5: Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να αποφεφγει τθ μακροςκελι παρουςίαςθ των 
παρεχόμενων πλθροφοριϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να απευκφνονται ςε ςχετικζσ προτεινόμενεσ 
ιςτοςελίδεσ ςτθ περίπτωςθ που ενδιαφζρονται να βρουν οι ίδιοι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 6: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει 
να δημιουργηθεύ ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν 
και να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 
 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
 
1. την αρχό, ο εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει κατϊ την ειςαγωγό, ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη προςαρμογό ςε μια θϋςη 

εργαςύασ, δύνοντασ βϊςη ςε αυτϊ ςτα οπούα θα ςυγκεντρωθεύ η ενϐτητα. Ο εκπαιδευτόσ θα αναφερθεύ ςε 
θϋματα ϐπωσ η θϋςη εργαςύασ, ώρεσ εργαςύασ, πληρωμϋσ, λειτουργύεσ και καθόκοντα εργαςύασ, 
επικοινωνύα με το προςωπικϐ, εκμϊθηςη τησ διαδικαςύασ, προςαρμογό ςτο νϋο περιβϊλλον καθώσ και την 
καλό απϐδοςη ςτην εργαςύα. 
 

2. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ τϐχουσ και τουσ κοποϑσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ 
να κατανοόςουν το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με τη μονϊδα. 

 
3. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ", ϋτςι ώςτε να πϊρει 

μια ιδϋα για τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτοϑνται λεπτομερεύσ 
απαντόςεισ/εξηγόςεισ. 

 
4. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το “Υυλλϊδιο 1” με ϋναν κατϊλογο δηλώςεων που βαςύζονται ςτη 

γνώςη των μαθητών ςχετικϊ με τη ςημαςύα τησ προετοιμαςύασ των νϋων για εγκατϊςταςη ςε μια θϋςη 
εργαςύασ. Ο εκπαιδευτόσ αναμϋνεται να παρϋχει πϋντε ϋωσ επτϊ λεπτϊ ϋτςι ώςτε ϐλοι να απαντόςουν τισ 
ερωτόςεισ, βεβαιώνοντασ ϐτι θα δοθεύ η κατϊλληλη ώρα για να ςυζητηθοϑν οι ςωςτϋσ/λανθαςμϋνεσ 
απαντόςεισ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρατηρόςει ποια θϋματα εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι, και να 
επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςε αυτϊ που εύναι λιγϐτερο γνωςτϊ. 

 
5. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη, παρϋχοντασ μια ειςαγωγό ςχετικϊ με την αρχικό 

προετοιμαςύα τησ προςαρμογόσ ςτον χώρο εργαςύασ, τισ απαραύτητεσ προςαρμοςτικϋσ κινόςεισ που 
πρϋπει να γύνουν ώςτε να εγκαταςταθεύ κϊποιοσ ςε μια δουλειϊ, να μϊθει τισ λειτουργιϋσ τησ δουλεύασ, να 
αποκτόςει νϋεσ δεξιϐτητεσ και να ϋχει γνώςη των δικαιωμϊτων και των υποχρεώςεων του. Η παρουςύαςη 
Power Point εύναι χωριςμϋνη ςτα εξόσ μϋρη:  

 
 Ξεκινώντασ την εργαςύα 
 Κϊνοντασ τισ πρώτεσ μϋρεσ ςτην δουλεύα πιο εϑκολεσ  
 Προςϋχοντασ την εμφϊνιςη, την επικοινωνύα και την ςωςτό ςυμπεριφορϊ  
 Λαμβϊνοντασ τον μιςθϐ; Πληρωμϋσ φϐρων και αςφϊλεια υγεύασ  
 Ανϊπτυξη, βόμα προσ βόμα 
 
 
Μπορεύ να ςυμβεύ οι μαθητϋσ να ζητόςουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη (ϐπωσ 
περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τεχνικϋσ διαμεςολϊβηςησ). Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι 
ϋτοιμοσ να παρουςιϊςει ςϑντομα τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται. ε αυτϐ το ςημεύο θα πρϋπει 
να αποφεϑγεται μια λεπτομερόσ περιγραφό, εκτϐσ και αν οι μαθητϋσ δηλώςουν ϐτι θϋλουν κϊτι τϋτοιο.   

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ προετοιμαςύασ για την ϋναρξη μιασ δουλειϊσ 
 Να μϊθουν πώσ να προςαρμόζονται ςε ϋνα νϋο περιβϊλλον εργαςύασ (εμφϊνιςη, χρονοδιϊγραμμα, 

κοινού κανόνεσ) 
 Να ςυνειδητοποιόςουν τισ ευθύνεσ που ςυνοδεύουν την εργαςύα 
 Να αναγνωρύςουν ότι η ακεραιότητα ϋχει ςημαςύα και θα τουσ βοηθόςει ςτην επαγγελματικό τουσ 

ανϊπτυξη 
 Να κατανοόςουν ότι πρϋπει να πληρώνουν φόρουσ και αςφϊλεια υγεύασ. 

 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Σι ςημαύνει για εςϋνα να προςαρμοςτεύσ ςε ϋνα νϋο περιβϊλλον? 

 Ποια εύναι τα οφϋλη τησ εγκατϊςταςησ ςε μια θϋςη εργαςύασ? 

 Πώσ μπορεύσ να μϊθεισ τισ ανϊγκεσ τησ εργαςύασ μϋςα ςτισ πρώτεσ εβδομϊδεσ? 

 Πώσ μπορεύτε να ανούξετε ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ για να λϊβετε τον  μιςθϐ ςασ? 
 

 Ποιοσ θα όταν ο πιο κατϊλληλοσ τϑποσ ροϑχων για ντϑςιμο ςτην εργαςύα? 
 

 Ρϊσ κα πλθρϊςετε φόρουσ και αςφάλεια υγείασ; 
 

 
 



      
 

 

 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη/υζότηςη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint που 
αποτελεύται απϐ την προςαρμογό ςτη δουλειϊ. Σο ξεκύνημα μιασ νϋασ εργαςύασ μπορεύ να εύναι μια 
θαυμϊςια εμπειρύα. ύγουρα, ϐλοι εύμαςτε νευρικού ϐταν μπαύνουμε ςε ϋνα νϋο περιβϊλλον και γνωρύζουμε 
και αντιμετωπύζουμε νϋουσ ανθρώπουσ, αλλϊ ακριβώσ αυτϐ εύναι και το ενδιαφϋρον: Όλα εύναι καινοϑργια! 
Εύναι απϐλυτα φυςιολογικϐ να εύςτε αγχωμϋνοι, και μπορεύ να χρειαςτεύ κϊποιεσ μϋρεσ ό ακϐμα και 
εβδομϊδεσ για να ςυνηθύςετε το περιβϊλλον και την δουλεύα. Σο υπϐλοιπο προςωπικϐ πιθανϐν θα 
γνωρύζεται μεταξϑ του όδη και θα ϋχει ϋνα επύπεδο ϊνεςησ, αλλϊ να θυμϊςτε ϐτι ϐλοι όταν κϊποτε 
καινοϑργιοι και πϋραςαν τα ύδια ςυναιςθόματα ντροπόσ και φϐβου ςτην αρχό.   υζητόςτε με τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ την ϊποψό τουσ ςχετικϊ με τη εγκατϊςταςη ςε μια θϋςη εργαςύασ, ποιεσ εύναι οι ςκϋψεισ, τα 
ςυναιςθόματα, οι φϐβοι τουσ; 
 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 
 
Οι μαθητϋσ θα δουλϋψουν ςε ζευγϊρια ςυζητώντασ την νϋα αυτό εμπειρύα, ανταλλϊςςοντασ ςυμβουλϋσ 
πϊνω ςτο πώσ να κϊνουν τισ πρώτεσ μϋρεσ πιο εϑκολεσ. το τϋλοσ τησ ςυζότηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα δώςει 
ςε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ τισ παρακϊτω ςυμβουλϋσ:  

 Ερευνόςτε την επιχεύρηςη / τον τϐπο εργαςύασ για να καταλϊβετε τι κϊνουν και τι αναμϋνεται απϐ 
εςϊσ. 

 χεδιϊςτε τι θα φορϋςετε την πρώτη εβδομϊδα τησ δουλειϊσ. 
 Θυμηθεύτε, θα θϋλετε να φορϋςετε τα πιο ςυντηρητικϊ ροϑχα ςασ για να ξεκινόςετε, μϋχρι να 

καταλϊβετε τι εύναι κατϊλληλο και τι δεν εύναι. Εύναι καλϑτερο να εύςτε ντυμϋνοι αυςτηρϊ ϐταν 
ξεκινϊτε μια νϋα δουλειϊ παρϊ να εύςτε πολϑ χαλαρϊ ντυμϋνοι. 

 Να εύςτε φιλικού, επαγγελματύεσ και να ςύγουροι για τον εαυτϐ ςασ ακϐμα και αν δεν το νιώθετε 
ακϐμα – αυτϐ θα ϋρθει απϐ μϐνο του με τον καιρϐ. υςτηθεύτε ςε ϐλουσ και μην ντρϋπεςτε να κϊνετε 
ερωτόςεισ καθώσ εύναι ο πιο εϑκολοσ τρϐποσ να μϊθετε. 

 Να θυμϊςτε ϐτι οι εργοδϐτεσ περιμϋνουν ςυγκεκριμϋνα πρϊγματα απϐ εςϊσ: να ϋρχεςτε ςτη δουλεύα 
ντυμϋνοι καλϊ, ςτην ώρα ςασ, να ϋχετε μια καλό ςτϊςη προσ την δουλειϊ ςασ και να δουλεϑετε 
ςκληρϊ. 

 



      
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Πωσ μπορεύτε να ανούξετε ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ και να εκδώςετε μια χρεωςτικό κϊρτα ώςτε να 
λαμβϊνετε τον μιςθϐ ςασ; 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να φϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςε ςχϋςη με το θϋμα. το τϋλοσThe students will have to bring 
their ideas related to the topic, at the end the trainer prepares a brief summary of the steps that participants 
should follow to open a bank account and get a debit card.  
 
 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Flipchart 
   

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
Ο εκπαιδευτόσ θα παρουςιϊςει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ την παρακϊτω μελϋτη περύπτωςησ: Ο Γιώργοσ πϋραςε 
επιτυχώσ τη ςυνϋντευξη και ο διευθυντόσ του οργανιςμοϑ του εύπε να ξεκινόςει την εργαςύα μετϊ απϐ μια 
εβδομϊδα. Μϋχρι τϐτε, ο Γιώργοσ θα ϋπρεπε να ϋχει προετοιμϊςει μερικοϑσ ιατρικοϑσ ελϋγχουσ που 
απαιτοϑνται απϐ τον οργανιςμϐ, να ανούξει ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ, να λϊβει ϋνα αντύγραφο του 
ποινικοϑ μητρώου του και να το παραδώςει αργϐτερα κατϊ την ϋναρξη τησ εργαςύασ. Ο Γιώργοσ δεν όξερε 
απϐ ποϑ να πϊρει ϐλα αυτϊ τα ϋγγραφα, αλλϊ δύςταςε να ζητόςει βοόθεια απϐ τον διευθυντό τησ ΜΚΟ γιατύ 
δεν όθελε να του κϊνει κακό εντϑπωςη. Όταν ξεκύνηςε δουλειϊ, πόγε εγκαύρωσ ςτη ΜΚΟ και ϐταν ρωτόθηκε 
για τα ϋγγραφα που του ζότηςαν, εύπε ϐτι θα χρειαςτεύ λύγοσ χρϐνοσ για να τα ςυλλϋξει ενώ ςτην 
πραγματικϐτητα δεν όξερε καν απϐ ποϑ να τα ζητόςει. 
Ϊχοντασ πει κϊτι αναληθϋσ αιςθϊνθηκε νευρικϐσ και η πρώτη του ημϋρα όταν καταςτροφό. Δεν μποροϑςε 
να ςυγκεντρωθεύ ςτη δουλειϊ του και αυτϐ βϋβαια ϋκανε κακό εντϑπωςη. Εκτϐσ αυτοϑ εύχε πρϐβλημα να 
κϊνει ερωτόςεισ κϊτι το οπούο τον ϋκανε να αιςθϊνεται ακϐμα πιο νευρικϐσ. 
 

 Μπορεύτε να ςκεφτεύτε τουσ λϐγουσ που ο Γιώργοσ αιςθϊνεται ϋτςι; 
 Σι επύπτωςη εύχε το να μην κϊνει ερωτόςεισ ςτον Γιώργο; 
 Μπορεύτε να ςκεφτεύτε ϊλλεσ επιλογϋσ που θα μποροϑςε να εύχε κϊνει ο Γιώργοσ;  
 Σι πιςτεϑετε ϐτι θα τον εύχε βοηθόςει; 
 Αν όςαςταν ςτη θϋςη του, τι κϊνατε;  

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περεταύρω Δραςτηριότητεσ 
 

Δουλειϊ ςπιτιού  
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύα τισ 
ακϐλουθεσ δουλειϋσ ςπιτιοϑ: Αν ϋχετε να ετοιμϊςετε ϋγγραφα για την δουλειϊ, ϐπωσ: λογαριαςμϐ τρϊπεζασ, 
ποινικϐ μητρώο, χρεωςτικό κϊρτα, αςφϊλειεσ υγεύασ, κοινωνικό αςφϊλεια, φϐρουσ, που θα πηγαύνατε το 
καθϋνα και πώσ;  
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να δώςουν την απϊντηςό τουσ ξεχωριςτϊ και να εξηγόςουν την διαδικαςύα για να 
λϊβουν καθϋνα απϐ τα παραπϊνω ϋγγραφα.  

 

 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Πϐςο ϋτοιμοι εύςτε για να εγκαταςταθεύτε ςε μια δουλειϊ? 
Ομϊδα Α: Ανϋτοιμοσ – Ϊχω φϐβουσ και αναςφϊλειεσ ςε ςχϋςη με την προςαρμογό μου ςε μια πιθανό 
δουλειϊ 
Ομϊδα B: Πανϋτοιμοσ– Ξϋρω ακριβώσ τι πρϋπει να κϊνω για να εγκαταςταθώ ςε μια πιθανό δουλειϊ 
 
Οι ςυμμετϋχοντεσ θα χωριςτοϑν ςε δϑο ομϊδεσ, την ομϊδα Α και την ομϊδα Β. Θα πρϋπει να βρουν 
επιχειρόματα για να υποςτηρύξουν την απϊντηςη τησ ομϊδασ ςτην οπούα βρύςκονται. το τϋλοσ τησ 
ομαδικόσ ςυζότηςησ, ο εκπαιδευτόσ θα αναφϋρει περιληπτικϊ τα βαςικϊ επιχειρόματα και θα τα γρϊψει 
ςτον πύνακα. 
 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ. Μπορεύ να ζητόςει την γνώμη των μαθητών για το τι ϋχουν μϊθει, για το τι τουσ 
ϊρεςε περιςςϐτερο ςε αυτϐ το μϊθημα, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η 
ςϑντομη ςυζότηςη θα ολοκληρωθεύ με μια ςϑνοψη των βαςικών ςημεύων τησ Ενϐτητασ, την οπούα θα 
διεκπεραιώςει ο εκπαιδευτόσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. 

Δϋνδρο ςυναιςθημϊτων 
Θα φτιαχτεύ ϋνα ςϑμπλεγμα με την μορφό δϋντρου, το οπούο θα ονομϊζεται "δϋντρο των ςυναιςθημϊτων", 
ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα γρϊψουν κϊτι νϋο που ϋχουν μϊθει κατϊ τη διϊρκεια των παρουςιϊςεων και των 
ςυζητόςεων. Επύςησ το δϋντρο θα εύναι μιςϐ πρϊςινο και μιςϐ γκρι. Οι μαθητϋσ που αιςθϊνονται κύνητρο και 
ϋχουν θετικό διϊθεςη θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην πρϊςινη πλευρϊ και εκεύνοι που αιςθϊνονται ϊγχοσ 
και δυςκολύα ςτην κατανϐηςη και διαχεύριςη των θεμϊτων τησ ενϐτητασ,  θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην 
γκρύζα πλευρϊ. 
 

 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με τον ςτϐχο χωρύσ να ξεφϑγετε. Εύναι 
ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το ρυθμϐ και το επύπεδο 
των πληροφοριών που τουσ δύνονται. 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε 
λεπτομερεύσ περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτϐχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρϐπο. Οι 
μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 
τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 
 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 



      
 
 

    Ενότητα 7.3, Υυλλϊδιο1: Αυτό-αξιολόγηςη πϊνω ςτην προςαρμογό ςε μια θϋςη εργαςύασ 

 Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 

ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με την προςαρμογό ςε μια θϋςη εργαςύασ. Δοκιμϊςτε 

μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  Αφοϑ 

ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και 

προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Δεν γνωρύζω τύποτα για αυτό την δουλειϊ, αλλϊ μπορώ να προςαρμοςτώ 
γρόγορα 

   

Αν χρειαςτεύ να ανούξω ϋναν τραπεζικϐ λογαριαςμϐ, ξϋρω πώσ να το κϊνω    

Αν ο εργοδϐτησ μου δεν πληρώνει φϐρουσ, αυτϐ δεν αποτελεύ πρϐβλημα    

Σο να εύμαι ακριβόσ ςτην ώρα μου και υπεϑθυνοσ ςτην δουλειϊ μου εύναι 
μια καλό αρχό  

   

Με ενοχλεύ να κϊνω ερωτόςεισ ϐταν δεν γνωρύζω κϊτι    

Εφϐςον κϊνω την δουλειϊ μου, δεν με ενδιαφϋρει αν κϊποιοσ/κϊποια 
ςυνϊδελφοσ χρειϊζεται βοόθεια, ϋχω τον ρϐλο μου  

   

Δεν εύναι ςημαντικϐ να ντϑνομαι καλϊ ςτην δουλειϊ, ςε τελικό ανϊλυςη 
εύμαςτε απλού εργαζϐμενοι 

   

Δεν εύναι πρϐβλημα να αργώ ϋνα δεκϊλεπτο κϊθε μϋρα ςτην δουλειϊ    

Γνωρύζω ϐτι οι φϐροι πληρώνονται απϐ τον μιςθϐ μου    

Εφϐςον εύμαι καινοϑριοσ ςτην δουλειϊ, τα λϊθη μου θα γύνουν ανεκτϊ     

Ϊχω φϐβουσ και αναςφϊλειεσ ςχετικϊ με την προςαρμογό/εγκατϊςταςό 
μου ςε μια νϋα δουλειϊ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 7.4: Δπγαζιακά δικαιώμαηα  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ 

Η ενϐτητα ςτοχεϑει ςτο να παρουςιϊςει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα. Θα 
παρουςιαςτεύ ο Εργατικϐσ Κώδικασ, ακολουθοϑμενοσ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα 
δικαιώματα των νϋων ατϐμων που φεϑγουν απϐ μια Δομό. Οι μαθητϋσ θα ϋχουν την δυνατϐτητα να μϊθουν 
ποιεσ ςυμπεριφορϋσ εύναι αποδεκτϋσ και ποιεσ θεωροϑνται παραβιϊςεισ και ποια εύναι τα νομικϊ τουσ 
δικαιώματα, τα οπούα πρϋπει να ςϋβονται οι εργοδϐτεσ τουσ. Σϋλοσ, πρακτικϋσ πληροφορύεσ και χρόςιμοι 
ςϑνδεςμοι για τον εργατικϐ κώδικα (https://www.oenet.gr/nomologia/ergatika-asfalistika) θα παρϋχονται 
ςτουσ μαθητϋσ για να μποροϑν να καταλϊβουν που να βρουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ τουσ 
δικαιώματα.  

 Σημαντικό Σημεύο 1: Οι παρούςεσ γνώςεισ θα πρϋπει να ςυνδεθούν με τισ πληροφορύεσ που παρϋχονται 
ςτην παρούςα ενότητα ώςτε να υποςτηριχτεύ η εκμϊθηςη των μαθητών. 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφύγει τισ μακροςκελεύσ θεωρητικϋσ παρουςιϊςεισ 
και το ςύνθετο τεχνικό λεξιλόγιο που μπορεύ να μπερδϋψει τουσ μαθητϋσ. Οι πληροφορύεσ πρϋπει να 
παρουςιαςτούν με καθαρό και απλό τρόπο και χωρύσ να νιώθουν οι μαθητϋσ ότι κατακρύνονται.  

 Σημαντικό Σημεύο 3: Τα ζητόματα του ςυςτόματοσ Δομών και τησ  ζωόσ μετϊ από αυτό θα πρϋπει να 
προωθούνται όταν χρηςιμοποιούνται παραδεύγματα ό μελϋτεσ περιπτώςεων ςε αυτό τη Μονϊδα. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Κατϊ τη διϊρκεια των ςυζητόςεων, ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να δώςει ςτουσ 
μαθητϋσ  χρόνο να επεξεργαςτούν τισ πληροφορύεσ και να ςχηματύςουν τισ δικϋσ τουσ απόψεισ. 
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 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα:  
 

1. Ο εκπαιδευτόσ ξεκινϊ τη ςυνεδρύα επικεντρώνοντασ ςτην εργαςύα που ζότηςε απϐ τουσ μαθητϋσ κατϊ 
τη διϊρκεια τησ προηγοϑμενησ ςυνεδρύαςησ (Προςαρμογό ςε μια νϋα εργαςύα). Μπορεύ να ζητόςει απϐ 
τουσ μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ και να προςπαθόςουν να τισ ςυνδϋςουν με το 
περιεχϐμενο τησ παροϑςασ ενϐτητασ. 

2. τη ςυνϋχεια, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει ςτισ "Ερωτόςεισ Ϊναρξησ", προςπαθώντασ να κινόςει το 
ενδιαφϋρον των ςπουδαςτών αναφορικϊ με τα δικαιώματα απαςχϐληςησ που εύναι πιθανϐτερο να 
παραβιαςτοϑν απϐ τουσ εργοδϐτεσ. 

3. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το Υυλλϊδιο 1 (Αξιολϐγηςη των Δεξιοτότων για τα 
Δικαιώματα Εργαςύασ). Θα τουσ ζητόςει να δώςουν τισ απαντόςεισ τουσ ςε τρύα λεπτϊ ϐςο το δυνατϐν 
πιο ειλικρινϊ και ςτη ςυνϋχεια να επικεντρωθοϑν ςε εκεύνεσ τισ απαντόςεισ που δεν όταν ςωςτϋσ και 
ςτισ απαντόςεισ ϐπου οι μαθητϋσ ςημεύωςαν "πρϋπει να μϊθω περιςςϐτερα γι 'αυτϐ". Αυτό η 
αξιολϐγηςη θα λειτουργόςει ωσ πυξύδα για την υπϐλοιπη ςυνεδρύα, ϋτςι ώςτε ο εκπαιδευτόσ να 
ανταποκρύνεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ και καθοριςμϋνεσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ. 

4. Ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει ςε μια ςϑντομη παρουςύαςη ςχετικϊ με οριςμϋνεσ βαςικϋσ ϋννοιεσ που 
ςχετύζονται με τα δικαιώματα απαςχϐληςησ και θα τισ ςυνδϋςει με πληροφορύεσ απϐ προηγοϑμενεσ 
Ενϐτητεσ (επιλογό ςταδιοδρομύασ, αύτηςη για εργαςύα, προςαρμογό ςε νϋα θϋςη εργαςύασ). Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, πρϋπει να αναφερθοϑν και να εξηγηθοϑν λεπτομερώσ οι ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: 

 
 Εργαςιακϐσ κώδικασ και δικαιώματα απαςχϐληςησ ςτην Ελλϊδα (ώρεσ εργαςύασ εβδομαδιαύωσ, 

πληρωμό, αργύεσ, διακοπϋσ, εύδοσ εργαςύασ και κατϊςταςη υγεύασ, φϐροι, ςυμβϊςεισ, ςυμφωνύεσ 
κλπ.) 
 

5. Αφοϑ παρουςιϊςει και ςυζητόςει τουσ προαναφερθϋντεσ ϐρουσ, ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια 
ςυζότηςη ςχετικϊ με την ποικιλύα των δικαιωμϊτων απαςχϐληςησ, ζητώντασ απϐ τουσ μαθητϋσ να 
ςχηματύςουν ομϊδεσ των δϑο και την ανταλλαγό ιδεών ςχετικϊ με τα διϊφορα θεμελιώδη δικαιώματα 
απαςχϐληςησ (βλ. χετικϐ Υυλλϊδιο 2 / Καταιγιςμϐσ Ιδεών). Αφοϑ ςυνοψύςει τα κοινϊ ςημεύα ϐλων 
των ζευγαριών, ο εκπαιδευτόσ θα επικεντρωθεύ και θα εξηγόςει εν ςυντομύα μερικϊ απϐ τα λιγϐτερο 
γνωςτϊ δικαιώματα ϐπωσ "Ειδικό προςταςύα για γυναύκεσ και παιδιϊ" 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 
 Να αναγνωρύςουν τα εργαςιακϊ τουσ δικαιώματα 
 Να κατανοόςουν την παρϊβαςη των εργαςιακών τουσ δικαιωμϊτων 
 Να αντιληφθοϑν ϐτι κϊθε εργαςιακϐ δικαύωμα εύναι απαραύτητο ώςτε ϋνα ϊτομο να αναπτυχθεύ και να 

ζόςει 
 Να αναγνωρύςουν την ςϑνδεςη μεταξϑ των δικαιωμϊτων και τησ προςωπικόσ ευθϑνησ  
 Να χρηςιμοποιόςουν την ϋννοια των εργαςιακών δικαιωμϊτων ςτην προςωπικό τουσ ζωό 
 Να αναγνωρύςουν γιατύ εύναι ςημαντικϐ να ϋχουν ςυγκεκριμϋνα εργαςιακϊ δικαιώματα  
 
 
 
 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 

 Σι εύναι τα “εργαςιακϊ δικαιώματα”; ε ζευγϊρια ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ, ζητόςτε απϐ τουσ μαθητϋσ να 
διερευνόςουν την ερώτηςη. Κϊθε ομϊδα ςτη ςυνϋχεια γρϊφει τισ τρεισ λϋξεισ που θεωροϑν ϐτι 
ςυνοψύζουν τισ ιδϋεσ τουσ. τη ςυνϋχεια, ο εκπαιδευτόσ κϊνει μια λύςτα με αυτϋσ τισ λϋξεισ. 

 Σι εύναι τα εργαςιακϊ δικαιώματα και πωσ προςτατεϑουν τουσ εργαζομϋνουσ απϐ την εκμετϊλλευςη;  
 

Ποια εύναι τα πιο ςημαντικϊ εργαςιακϊ δικαιώματα; Γιατύ; 
 

Σι θα κϊνατε ςε περύπτωςη που ο εργοδϐτησ ςασ, παραβύαζε τα δικαιώματϊ ςασ; 
 

  Θα κϊνατε μια δουλειϊ χωρύσ να ϋχετε υπογρϊψει ςυμβϐλαιο εργαςύασ;  
 

   Ο εργοδϐτησ ςασ, ςασ βϊζει να δουλεϑετε παραπϊνω ώρεσ χωρύσ να ςασ πληρώνει. Σι θα κϊνατε ςε 
αυτό την περύπτωςη; 
 
 

  Θεωρεύτε ϐτι ο μιςθϐσ εύναι δικαύωμα ό επιβρϊβευςη για την εργαςύα ςασ; 
 

 Απϐ ποϑ μπορεύτε να ενημερωθεύτε ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα;  
 
 
 



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
Γύνεται μια ςϑντομη παρουςύαςη ςχετικϊ με τα βαςικϊ εργαςιακϊ δικαιώματα και την ειδικό προςταςύα 
των ανηλύκων και των γυναικών απϐ τον εκπαιδευτό. 
 

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια (παιχνύδι ρόλων) 
Αφοϑ χωριςτοϑν ςε ζευγϊρια, οι μαθητϋσ θα πϊρουν τουσ ρϐλουσ εργοδϐτη/εργαζϐμενου, ϐπου ο εργοδϐτησ 
παραβιϊζει τα δικαιώματα  του εργαζομϋνου, ϐπωσ για παρϊδειγμα το δικαύωμα διαλλεύματοσ για 
μεςημεριανϐ φαγητϐ ςτη δουλειϊ. Ϊνα ζευγϊρι παρουςιϊζει αυτϐ το ςενϊριο ενώ το ϊλλο παρουςιϊζει το 
ιδανικϐ ςενϊριο, δηλαδό την ςωςτό λϑςη ςτο ζότημα τησ παραβύαςησ αυτόσ.  

     Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Καταιγιςμϐσ ιδεών ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα. ε ομϊδεσ των δϑο, ςυζητόςτε και καταγρϊψτε 
τουλϊχιςτον 10 εργαςιακϊ δικαιώματα. Ϊχετε 5 λεπτϊ για αυτό την δραςτηριϐτητα.  
 

     Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να βρουν μια πρϐςφατη ιςτορύα που να καλϑπτεται απϐ τα τοπικϊ νϋα, 
απεικονύζοντασ μια κατϊςταςη ςτην οπούα παραβιϊςτηκαν τα εργαςιακϊ δικαιώματα,  (για παρϊδειγμα 
https://www.typosthes.gr/thessaloniki/191525_thessaloniki-mploko-se-gnosto-zaharoplasteio-ti-lene-oi-
ergazomenoi). Θα πρϋπει να ζητόςουν απϐ τουσ μαθητϋσ να ςχολιϊςουν το κεύμενο. Κϊποιεσ ερωτόςεισ που 
θα μποροϑςαν να τεθοϑν εύναι “υπόρξε κϊποια παραβύαςη των δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων;”, “Ποιο 
δικαύωμα ςυγκεκριμϋνα;”, “Ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την παραβύαςη;”, “Σι θα ϋπρεπε να γύνει για να 
αποφευχθεύ;” κλπ.  

      Εύδοσ δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 
Πωσ θα νιώθατε; Οι μαθητϋσ πρϋπει να φανταςτοϑν την περύπτωςη ϐπου θα τουσ ςτεροϑνταν τα 
δικαιώματα εργαςύασ και ςτο πώσ θα ϋνιωθαν με αυτϐ (χρηςιμοποιόςτε ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα)  
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 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

     Περεταύρω Δραςτηριότητεσ 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα επιλϋξει τμόματα του εργατικοϑ κώδικα 3-4 (ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ ομϊδασ) ϋτςι 
ώςτε οι ςυμμετϋχοντεσ να μποροϑν να τα διαβϊςουν ςε ομϊδεσ των δϑο και να προςδιορύςουν τα βαςικϊ 
δικαιώματα που εγγυϊται ο νϐμοσ. Αφοϑ τα αναγνωρύςουν, θα πρϋπει να τα καταγρϊψουν ςε ϋναν πύνακα. 

     Δουλειϊ ςπιτιού 
 
Οι φοιτητϋσ ερευνοϑν εργαςιακϊ δικαιώματα που παραβιϊζονται ςτουσ  νϋουσ ςτην Ελλϊδα. Θα μποροϑν να 
χρηςιμοποιόςουν ιςτϐτοπουσ ϐπωσ η Διεθνόσ Αμνηςτύα και η Unicef, ό ιςτοςελύδεσ μϋςων ενημϋρωςησ. Θα 
εντοπύςουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ζότημα και ςτη ςυνϋχεια θα καταγρϊψουν με ποιον τρϐπο θύγονται τα 
εργαςιακϊ δικαιώματα και πώσ μπορεύ να επιλυθεύ αυτϐ. 
 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη  

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 

     Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να ςκεφτοϑν ςχετικϊ με το θϋμα του μαθόματοσ: τι ϋχουν 
μϊθει, τι τουσ ϊρεςε, τι βρόκαν δϑςκολο ό ενδιαφϋρον, τι ϊκουςαν για πρώτη φορϊ. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να ενθαρρϑνει ϐλουσ τουσ τϑπουσ ςχολύων, ϋτςι ώςτε να ϋχει μια ςαφό ιδϋα για το τι λειτοϑργηςε και 
τι ϐχι κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ. 

 

 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

     Ομαδικό υζότηςη 
 
Εύναι ςημαντικϐ οι μαθητϋσ να θϋςουν ςε εφαρμογό τισ νϋεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ 
να ξεκινόςει μια ομαδικό ςυζότηςη θϋτοντασ την ακϐλουθη ερώτηςη: "Πώσ μποροϑμε να καταςτόςουμε 
ςαφϋσ τϐςο ςτουσ εργαζϐμενουσ ϐςο και ςτουσ εργοδϐτεσ ϐτι τα δικαιώματα απαςχϐληςησ εύναι ςημαντικϊ 
και πρϋπει να γύνονται ςεβαςτϊ;". Οι μαθητϋσ θα ενθαρρυνθοϑν να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με 
τισ δρϊςεισ που απευθϑνονται ςε αμφϐτερεσ τισ ομϊδεσ. 

 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ. .  

 

 Σα εργαςιακϊ δικαιώματα εύναι ϋνα ευαύςθητο ζότημα, ειδικϊ για ϊτομα που ϋχουν βιώςει 
παραβύαςη και κατϊχρηςη των δικαιωμϊτων τουσ. Θα πρϋπει να εύςτε πολϑ προςεκτικού ϐταν 
χειρύζεςτε αυτϊ τα θϋματα, ειδικϊ ϐταν ςχολιϊζετε περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ. 

 Κατϊ τη διδαςκαλύα ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα εύναι ςημαντικϐ να δημιουργηθεύ ϋνα 
αςφαλϋσ και θετικϐ περιβϊλλον ςτην τϊξη, το οπούο ενθαρρϑνει τη ςυμμετοχό και τη ςυνεργαςύα. Οι 
δραςτηριϐτητεσ ςε αυτϊ τα μαθόματα εύναι ςημαντικϋσ επειδό δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ 
να θϋςουν κανϐνεσ και ϐρια ςχετικϊ με το πώσ θϋλουν να αντιμετωπύζονται τϐςο απϐ τουσ 
εκπαιδευτϋσ ϐςο και απϐ τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ. Βοηθώντασ να δημιουργόςουν ϋνα περιβϊλλον 
ϐπου τα δικαιώματα γύνονται ςεβαςτϊ, οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην 
προώθηςη του ςεβαςμοϑ των δικαιωμϊτων των ϊλλων ςτην τϊξη και πϋραν αυτόσ. 

 Όταν ειςϊγετε ϋνα νϋο θϋμα, εύναι ςημαντικϐ να το ςυνδϋςετε με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ και να το 
κϊνετε πραγματικϐ. υνδϋςτε το με την πραγματικό ζωό. 

 Βεβαιωθεύτε ϐτι ϋχετε πϊρει αρκετϐ χρϐνο για να παρουςιϊςετε τα πϊντα καθαρϊ και ϐτι χτύζετε 
ςτιγμϋσ ϐπου οι μαθητϋσ μποροϑν να ςκεφτοϑν τισ πληροφορύεσ και να θϋςουν ερωτόςεισ. 

 

 

 

 

 



      
 

     Ενότητα 7.4 Υυλλϊδιο 1: Αξιολόγηςη δεξιοτότων ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 
ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ δικαιώματα. Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να 
απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  Αφοϑ ολοκληρώςετε 
αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ 
ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ ωςτό Λϊθοσ Δεν ξϋρω 
Σο να δουλεϑεισ 50 ώρεσ την εβδομϊδα επιτρϋπεται απϐ τον νϐμο    
Εύμαι 16 χρονών. Δεν υποχρεοϑμαι να πηγαύνω ςτην δουλειϊ    
Εύμαι 14 χρονών και δουλεϑω ςτο εργοςτϊςιο του πατϋρα μου. 
Αυτϐ αποτελεύ παραβύαςη των εργατικών δικαιωμϊτων μου 

   

Εφϐςον εύμαι εργαζϐμενϐσ του, το αφεντικϐ μου μπορεύ να μου 
δώςει ϐ,τι εντολό θϋλει 

   

Ϊχω το δικαύωμα να δουλεϑω ϐςο θϋλω     
Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν ύςα εργαςιακϊ δικαιώματα    
Δεν ξϋρω τι να κϊνω ϊμα παραβιαςτοϑν τα εργατικϊ μου 
δικαιώματα  

   

Σα θϋματα υγεύασ δεν ςυνδϋονται με τα εργαςιακϊ δικαιώματα    
Σο να δουλεϑεισ ςε ϋνα αςφαλϋσ και καθαρϐ εργαςιακϐ περιβϊλλον 
εύναι πολυτϋλεια και ϐχι δικαύωμα  

   

Δεν εύναι ςωςτϐ να δουλεϑω υπερωρύεσ χωρύσ να πληρώνομαι      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

     Ενότητα 7.4: Δουλειϊ ςε ζευγϊρια. Υυλλϊδιο 2: Καταιγιςμόσ ιδεών ςχετικϊ με τα εργαςιακϊ 

δικαιώματα. 

ε ομϊδεσ των δϑο καταγρϊψτε τουλϊχιςτον 10 βαςικϊ εργαςιακϊ δικαιώματα. Ϊχετε δϑο λεπτϊ για αυτόν 

την δραςτηριϐτητα. 

Λύςτα εργαςιακών δικαιωμϊτων βαςιςμϋνα ςτον εργατικϐ κώδικα τησ Ελληνικόσ 
Δημοκρατύασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 8.1: Υγιεινή διαηποθή και πποζυπική 

ςγιεινή 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

Επιςκόπηςη 

 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η ενϐτητα με τύτλο "Τγιεινό διατροφό και προςωπικό υγιεινό " ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό και παρουςύαςη 
ςτουσ μαθητϋσ, θεμϊτων ςχετικϊ με την υγιεινό διατροφό και την προςωπικό υγιεινό που πρϋπει να 
γνωρύζει ϋνασ νϋοσ για να ϋχει ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ. Θα παρουςιαςτοϑν τα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν ϋναν 
καλϐ τρϐπο ζωόσ, με μια εξόγηςη για τη διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθόςουν για να μπορϋςουν να 
ϋχουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, καθώσ και τη χρόςη τουσ και τη ςημαςύα τουσ για την ζωό ενϐσ νϋου ατϐμου. 

  Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 
να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ τουσ 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Μια ποικιλύα δεξιοτότων θα πρϋπει να αποκτηθεύ από τον εκπαιδευτό, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςυνόλου γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων που επιτρϋπουν ςτουσ νϋουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ τισ δραςτηριότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ενότητασ. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςχόλια από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό από όλουσ όςουσ ςυμμετϋχουν ςτην παρουςύαςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Εύναι χρόςιμο ο εκπαιδευτόσ να δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςϋγγιςη των 
ςυμμετεχόντων, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, να το προςαρμόςει ςτισ 
ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ.. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 5: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφεύγει τη μακροςκελό παρουςύαςη των 
παρεχόμενων πληροφοριών. Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να απευθύνονται ςε ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ για όςουσ 
ενδιαφϋρονται να βρουν οι ύδιοι περιςςότερεσ πληροφορύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 6: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 
δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 
ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 
 

 

 

 

 

 



      
 
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 
 
6. την αρχό, ο εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει με την ειςαγωγό, ςτοιχεύα ςχετικϊ με την υγιεινό διατροφό, τα 

τρϐφιμα και την υγιεινό, εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτη ενϐτητα. Ο εκπαιδευτόσ θα 
αναφϋρει ζητόματα ϐπωσ η υγιεινό διατροφό, τα οφϋλη απϐ την κατανϊλωςη υγιεινοϑ φαγητοϑ και 
τρϐπουσ για να διατηρηθεύ μια καθαρό προςωπικό υγιεινό, προκειμϋνου να τραβόξει το ενδιαφϋρον των 
μαθητών 
 

7. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν 
το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 

 
8. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να πϊρει 

μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται λεπτομερόσ 
απϊντηςη / εξόγηςη. 

 
9. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το «Υυλλϊδιο 1» με μια λύςτα με ερωτόςεισ που βαςύζονται ςτη 

γνώςη των μαθητών ςχετικϊ με τουσ εθιςμοϑσ και τισ κακϋσ ςυνόθειεσ. Ο εκπαιδευτόσ αναμϋνεται να 
παρϋχει πϋντε ϋωσ επτϊ λεπτϊ ϋτςι ώςτε ϐλοι να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ και να βεβαιωθεύ ϐτι θα 
δοθεύ η κατϊλληλη ώρα για να ςυζητόςουν τισ ςωςτϋσ / λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Ο εκπαιδευτόσ θα 
πρϋπει να παρατηρόςει ποια θϋματα εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι και να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςε αυτϊ 
που εύναι λιγϐτερο γνωςτϊ. 
 

10. Ο εκπαιδευτόσ θα εξηγόςει την ςημαςύα του φαγητοϑ για το ανθρώπινο ςώμα, δύνοντασ βϊςη ςτα 6 
βαςικϊ θρεπτικϊ ςτοιχεύα, τον αριθμϐ των θερμύδων ανϊ ηλικύα, την διαφορϊ μεταξϑ καθαριϐτητασ και 
προςωπικόσ υγιεινόσ και τα χαρακτηριςτικϊ των δϑο. Η παρουςύαςη χωρύζεται ςτισ παρακϊτω 
κατηγορύεσ: 
 Εικϐνεσ που παρουςιϊζουν υγιεινϊ τρϐφιμα, το ανθρώπινο ςώμα και τρϐπουσ διατόρηςησ τησ υγιεινόσ  
 ημαςύα και πλεονεκτόματα μιασ καλόσ διατροφόσ και προςωπικόσ υγιεινόσ 
 Πώσ να διατηροϑμε μια καλό διατροφό και προςωπικό  υγιεινό  
 Επιπτώςεισ τησ κατανϊλωςησ ανθυγιεινών τροφύμων και ϋλλειψησ υγιεινόσ 
 Ποϑ να ζητόςουμε βοόθεια ϐταν ϋχουμε κϊποιεσ απϐ τισ προαναφερθϋντεσ επιπτώςεισ 

 
Μπορεύ να ςυμβεύ οι μαθητϋσ να θελόςουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη (ϐπωσ οι 
αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ για να εξαςφαλύςουν την ποιϐτητα του φαγητοϑ), ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ 
να παρουςιϊςει ςϑντομα το ςχετικϐ αντικεύμενο. Μια λεπτομερόσ περιγραφό θα πρϋπει να αποφευχθεύ ςε 
αυτϐ το ςημεύο, εκτϐσ αν αυτό η απαύτηςη δηλώνεται απϐ τουσ μαθητϋσ. 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να μϊθουν την διαφορϊ μεταξϑ υγιεινοϑ και ανθυγιεινοϑ φαγητοϑ και καλόσ και κακόσ υγιεινόσ. 
 Να κατανοόςουν τι αποτελεύ επαρκό διατροφό και τα βόματα για την απϐκτηςη ςυςτηματικών 

ςυνηθειών υγιεινόσ. 
 Να κατανοόςουν τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ των ανθυγιεινών τροφύμων και των διατροφικών 

ςυνηθειών 
 Να ςυνειδητοποιόςουν την ανϊγκη για υγιεινό διατροφό και αποδεκτϋσ πρακτικϋσ υγιεινόσ. 
 να εξοικειωθοϑν με τα βαςικϊ ςτοιχεύα και τισ δραςτηριϐτητεσ που απαιτοϑνται για την προςωπικό 

υγιεινό και τισ υγιεινϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ. 
 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι ςημαύνει να ϋχετε αποδεκτό προςωπικό υγιεινό; 

 Μπορεύτε να αναφϋρετε οριςμϋνα απϐ τα ςυςτατικϊ τησ προςωπικόσ υγιεινόσ; 

 Περιγρϊψτε τι εύναι αποδεκτϋσ και κακϋσ πρακτικϋσ προςωπικόσ υγιεινόσ; 

 Μπορεύτε να μοιραςτεύτε μερικϊ παραδεύγματα βιταμινών και ανϐργανων ςυςτατικών και να 
εξηγόςετε τισ πηγϋσ τροφύμων τουσ; 
 

 Γιατύ το ςώμα μασ χρειϊζεται νερϐ; 
 

 Με ποιο τρϐπο οι θερμύδεσ μασ βοηθοϑν να παραμεύνουμε ενεργού; 
 
 
 
 
 

 

  



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 
αποτελεύται απϐ την υγιεινό διατροφό, φαγητϐ και υγιεινό, τα οπούα και θα ςυζητηθοϑν. Αφιερώςτε λύγο 
χρϐνο για να περιγρϊψετε τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε μύα. Βρεύτε ομοιϐτητεσ ό 
διαφορϋσ. 
 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Πώσ μποροϑμε να υιοθετόςουμε υγιεινϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ και προςωπικό υγιεινό εϊν βριςκϐμαςτε 
μακριϊ απϐ το ςπύτι μασ; Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αναφϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με τα θϋματα, ςτο τϋλοσ 
ο εκπαιδευτόσ ετοιμϊζει μια ςϑντομη περύληψη των ϐςων δόλωςαν οι μαθητϋσ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 
 Οι μαθητϋσ θα ςυμπληρώςουν το φυλλϊδιο 3: Σμόματα ςώματοσ για προςωπικό υγιεινό 
 
 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
O εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ την ακϐλουθη μελϋτη περύπτωςησ: «Η Ωννα ϋχει πϊρει βϊροσ το 
τελευταύο ϋτοσ. Εύναι 17 ετών και μερικϋσ φορϋσ βοηθϊ με τισ δουλειϋσ του ςπιτιοϑ (ηλεκτρικό ςκοϑπα, 
ψώνια κ.λπ.). Όταν όταν νεϐτερη κατανϊλωνε λαχανικϊ και φροϑτα, αλλϊ τώρα τρώει μϐνο πρϐχειρο 
φαγητϐ και μερικϋσ φορϋσ ξεχνϊ να πλϑνει τα χϋρια τησ πριν φϊει ό βουρτςύζει τα δϐντια τησ μύα φορϊ την 
εβδομϊδα ».  

 Ποιεσ εύναι οι ςυμπεριφορϋσ τησ που πρϋπει να αλλϊξουν; 
 Σι θα μποροϑςε να κϊνει για να ϋχει υγιεινό διατροφό και υγιεινό; 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να γρϊψουν 5 θετικϊ πρϊγματα που θεωροϑν ϐτι κϊνουν ςωςτϊ για να ϋχουν ϋναν 
υγιό τρϐπο ζωόσ. 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
Οι μαθητϋσ θα διαιρεθοϑν ςε ομϊδεσ και θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με το θϋμα: Αποδεκτϋσ και κακϋσ πρακτικϋσ 
προςωπικόσ υγιεινόσ, τι πρϋπει να κϊνουμε για να παραμεύνουμε υγιεύσ. 

Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύαςη 
την ακϐλουθη εργαςύα: «Κϊνετε μια λύςτα με τα τρϐφιμα που ϋχετε καταναλώςει την προηγοϑμενη 
εβδομϊδα και αναφϋρετε εϊν εμπλακόκατε  ςε οποιαδόποτε ςημαντικό δραςτηριϐτητα υγιεινόσ», οι 
μαθητϋσ πρϋπει να εύναι ϐςο το δυνατϐν λεπτομερϋςτεροι και να ςυμπεριλϊβουν ςτα ςχϐλιϊ τουσ, αν 
πρϊγματι οι διατροφικϋσ τουσ ςυνόθειεσ τουσ όταν υγιεύσ. 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

Λύςτα ελϋγχου 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ το φυλλϊδιο 2 (Αντιςτούχηςη) για να αξιολογόςει εϊν οι 
μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ. Οι μαθητϋσ θα 
κληθοϑν να αντιςτοιχύςουν τα μϋρη του ςώματοσ και την ςυνιςτώμενη ςυχνϐτητα καθαριςμοϑ και ςτη 
ςυνϋχεια οι ςωςτϋσ απαντόςεισ θα δοθοϑν απϐ τον εκπαιδευτό ςε ςυνεργαςύα με εκεύνουσ τουσ μαθητϋσ 
που απϊντηςαν ςωςτϊ. 

 Ομαδικό υζότηςη 
Ο εκπαιδευτόσ θα ρωτόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ ποιϊ θεωροϑνται ςημαντικϊ κομμϊτια τησ προςωπικόσ 
υγιεινόσ και οι μαθητϋσ θα απαριθμόςουν μερικϊ απϐ αυτϊ και ο εκπαιδευτόσ θα τα καταγρϊψει ςε μια 
λύςτα. Οι ςωςτϋσ απαντόςεισ εύναι: 
• Αφοϑ χρηςιμοποιόςουμε την τουαλϋτα (‘Η καθαρύςουμε περιττώματα ανθρώπου ό ζώου). 
• Αφοϑ καθαρύςουμε την πϊνα ενϐσ μωροϑ. 
• Πριν ετοιμϊςουμε ό ϋρθουμε ςε επαφό με τρϐφιμα. 
• Πριν φϊμε η ταϏςουμε ϋνα παιδύ. 
• Πριν και αφοϑ ϋρθουμε ςε επαφό με μια ςωματικό πληγό που πιθανώσ να εύναι μολυςμϋνη. 
 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 
περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη 
ςυζότηςη θα ολοκληρωθεύ με μια ςϑνοψη των βαςικών ςημεύων τησ ενϐτητασ, την οπούα θα κϊνει ο 
εκπαιδευτόσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. 

 Δϋνδρο ςυναιςθημϊτων 
 
Θα φτιαχτεύ ϋνα ςϑμπλεγμα με την μορφό δϋντρου, το οπούο θα ονομϊζεται "δϋντρο των ςυναιςθημϊτων", 
ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα γρϊψουν κϊτι νϋο που ϋχουν μϊθει κατϊ τη διϊρκεια των παρουςιϊςεων και των 
ςυζητόςεων. Επύςησ το δϋντρο θα εύναι μιςϐ πρϊςινο και μιςϐ γκρι. Οι μαθητϋσ που αιςθϊνονται κύνητρο και 
ϋχουν θετικό διϊθεςη θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην πρϊςινη πλευρϊ και εκεύνοι που αιςθϊνονται ϊγχοσ 
και δυςκολύα ςτην κατανϐηςη και διαχεύριςη των θεμϊτων τησ ενϐτητασ,  θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην 
γκρύζα πλευρϊ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με τον ςτϐχο χωρύσ να ξεφϑγετε. Εύναι 
ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το ρυθμϐ και το 
επύπεδο των πληροφοριών που τουσ δύνονται. 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε λεπτομερεύσ 
περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτϐχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρϐπο. Οι μαθητϋσ 
τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 
τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.1, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη πϊνω ςτην διατροφό και υγιεινό 

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 
ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με την διατροφό και την προςωπικό υγιεινό. 
Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  
Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και 
προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Σα πατατϊκια αποτελοϑν ϋνα θρεπτικϐ πρωινϐ που θα μου παρϋχει 
αρκετό ενϋργεια για την ημϋρα μου. 

   

Δεν χρειϊζομαι καθϐλου λαχανικϊ μϋςα ςτην βδομϊδα.    

Δεν εύναι απαραύτητο να πλϋνω τα χϋρια μου πριν φϊω.    

Οι πρωτεϏνεσ βρύςκονται ςτο κρϋασ και εύναι ςημαντικϋσ για την μυώκό 
μασ μϊζα  

   

Σο ςτϐμα εύναι ϋνα καλϐ περιβϊλλον για να αναπτυχθοϑν βακτόρια.    

Πρϋπει να πλϋνουμε τα χϋρια μασ με πολϑ νερϐ αφοϑ ακουμπόςουμε ωμϐ 
φαγητϐ ϐταν μαγειρεϑουμε. 

   

Δεν εύναι καλϐ να μοιραζϐμαςτε πετςϋτα προςώπου με ϊλλα ϊτομα.    

Η προςωπικό υγιεινό αφορϊ ϐλα τα μϋρη του ςώματοσ, αλλϊ η υγιεινό 
των χεριών εύναι ύςωσ η πιο ςημαντικό ςε ςχϋςη με την δημϐςια υγεύα. 

   

Μπορώ να κϐψω το ψωμύ με το μαχαύρι που ϋχω κϐψει το κρϋασ χωρύσ να 
το πλϑνω. 

   

Μπορώ να φϊω ςοκολϊτα και να μην βουρτςύςω τα δϐντια μου.    

Σο λϊδι και τα λύπη μασ βοηθοϑν να παραμεύνουμε υγιεύσ.    

Ϊνα παιδύ με επαρκό διατροφό ϋχει ιςχυρϐτερο ανοςοποιητικϐ ςϑςτημα 
(απϐ ϋνα υποςιτιζϐμενο παιδύ). 

   

Μια υγιεινό και ιςορροπημϋνη διατροφό ςυμβϊλλει ςτην καταπολϋμηςη 
των αςθενειών. 

   

Υροϑτα και λαχανικϊ. Αποτελοϑν ζωτικό πηγό βιταμινών και μετϊλλων.    

Για μια υγιεινό διατροφό, παγωτϐ και η ςοκολϊτα πρϋπει να τρώγονται 
κϊθε μϋρα. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

   Ενότητα 8.1, Υυλλϊδιο 2: Αντιςτούχηςη  

Σαιριϊξτε τα μϋρη του ςώματοσ που αναφϋρονται ςτη ςτόλη ςτα αριςτερϊ με την ςυνιςτώμενη ςυχνϐτητα 

καθαριςμοϑ τουσ. Φρηςιμοποιόςτε τισ γνώςεισ ςασ 

Μϋρη του ςώματοσ ςυνιςτώμενη ςυχνότητα καθαριςμού 

Μϊτια Κϊθε πρωύ και ϐταν το πρϐςωπο εύναι βρώμικο 

Μαλλιϊ  
Δϑο φορϋσ την εβδομϊδα. Κατϊ προτύμηςη μύα φορϊ 
κϊθε δϑο μϋρεσ 

ώμα Μύα ό δϑο φορϋσ την εβδομϊδα 

τϐμα 
Βοϑρτςιςμα δϑο φορϋσ την ημϋρα. Καθϊριςμα με νερϐ 
μετϊ απϐ κϊθε γεϑμα 

Πϐδια Κϊθε μϋρα 

Φϋρια 
Κϊθε φορϊ που ακουμπϊτε βρώμικεσ επιφϊνειεσ. 
Κϊθε φορϊ πριν φϊτε ό αγγύξετε καθαρϋσ επιφϊνειεσ 

Clothes hygiene Μύα ό δϑο φορϋσ την εβδομϊδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.1, Υυλλϊδιο 3: Μϋρη του ςώματοσ για προςωπικό υγιεινό 

Απϊντηςη 

1 Μαλλιϊ, 2 Πρϐςωπο, 3 ώμα, 4 Φϋρια, 5 Πϐδια, 6 Νϑχια, 
7 Μαςχϊλεσ, 8 τϐμα, 9 Μϊτια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 8.2: Καηασπήζειρ (ναπκυηικά, αλκοόλ, 

διαδίκηςο κλπ.) 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 

 Επιςκόπηςη 

 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η ενϐτητα με τύτλο "Καταχρόςεισ" ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό και παρουςύαςη ςτουσ μαθητϋσ, των θεμϊτων 
που ςχετύζονται με τισ κακϋσ ςυνόθειεσ και τον εθιςμϐ τα οπούα πρϋπει να γνωρύζουν οι νϋοι για να ϋχουν 
ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ Θα παρουςιαςτοϑν τα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, με μια εξόγηςη 
για τη διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθόςουν για να μπορϋςουν να ϋχουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, καθώσ 
και τη χρόςη τουσ και τη ςημαςύα τουσ για την ζωό ενϐσ νϋου ατϐμου. 

  Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 
να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ τουσ  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Μια ποικιλύα δεξιοτότων θα πρϋπει να αποκτηθεύ από τον εκπαιδευτό, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςυνόλου γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων που επιτρϋπουν ςτουσ νϋουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ τισ δραςτηριότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ενότητασ. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςχόλια από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό από όλουσ όςουσ ςυμμετϋχουν ςτην παρουςύαςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Εύναι χρόςιμο ο εκπαιδευτόσ να δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςϋγγιςη των 
ςυμμετεχόντων, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, να το προςαρμόςει ςτισ 
ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ.. 

 Σημαντικό Σημεύο 5: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφεύγει τη μακροςκελό παρουςύαςη των 
παρεχόμενων πληροφοριών. Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να απευθύνονται ςε ςχετικϋσ 
ιςτοςελύδεσ για όςουσ ενδιαφϋρονται να βρουν οι ύδιοι περιςςότερεσ πληροφορύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 6: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 
δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 
ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 
 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 
 
11. την αρχό, ο εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει με την ειςαγωγό, ςτοιχεύα ςχετικϊ με τον οριςμϐ των κακών 

ςυνηθειών και των εθιςμών (ναρκωτικϊ, αλκοϐλ, διαδύκτυο κλπ.) εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν 
ςτη ενϐτητα. Ο εκπαιδευτόσ θα αναφερθεύ ςε θϋματα ϐπωσ τα αύτια και τισ επιπτώςεισ των ναρκωτικών, 
του αλκοϐλ και των ανθυγιεινών ςυμπεριφορών.   

 
12. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν 

το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 
 
13. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να πϊρει 

μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται λεπτομερόσ 
απϊντηςη / εξόγηςη. 

 
14. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το «Υυλλϊδιο 1» με μια λύςτα με ερωτόςεισ που βαςύζονται ςτη 

γνώςη των μαθητών ςχετικϊ με τη ςημαςύα τησ κατανϊλωςησ υγιεινόσ διατροφόσ, τα πλεονεκτόματα τησ 
διατόρηςησ τησ προςωπικόσ υγιεινόσ και του που μποροϑμε να βροϑμε υγιεινό τροφό. Ο εκπαιδευτόσ 
αναμϋνεται να παρϋχει πϋντε ϋωσ επτϊ λεπτϊ ϋτςι ώςτε ϐλοι να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ και να 
βεβαιωθεύ ϐτι θα δοθεύ η κατϊλληλη ώρα για να ςυζητόςουν τισ ςωςτϋσ / λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρατηρόςει ποια θϋματα εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι και να επικεντρωθεύ 
περιςςϐτερο ςε αυτϊ που εύναι λιγϐτερο γνωςτϊ. 

 
15. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη με την παροχό βαςικών οριςμών για τισ κακϋσ ςυνόθειεσ και 

τουσ εθιςμοϑσ (ναρκωτικϊ, αλκοϐλ, διαδύκτυο κλπ.), φϋρνοντασ μερικϊ παραδεύγματα για το γιατύ οι νϋοι 
χρηςιμοποιοϑν ναρκωτικϊ, τισ επιπτώςεισ τησ χρόςησ ναρκωτικών και των κακών ςυνηθειών, που 
ςχετύζονται ςυνόθωσ με τουσ νϋουσ και ςτοιχεύα που βοηθοϑν ςτην ϑπαρξη υγιεινών ςυνηθειών. Η 
παρουςύαςη του PowerPoint χωρύζεται ςτισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ: 
 Οριςμού κακών ςυνηθειών και εθιςμών, 
 Παρϊγοντεσ κινδϑνου και ςημϊδια εθιςμοϑ, 
 Λϐγοι για τουσ οπούουσ οι νϋοι χρηςιμοποιοϑν ναρκωτικϊ, 
 υνϋπειεσ τησ χρόςησ ναρκωτικών και του εθιςμοϑ, 
 Ναρκωτικϊ που χρηςιμοποιοϑνται ςυνόθωσ μεταξϑ των νϋων, 
 Εθιςμϐσ ςτο διαδύκτυο και ςυμπτώματα 

 
Μπορεύ να ςυμβεύ οι μαθητϋσ να θελόςουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη (ϐπωσ για 
παρϊδειγμα περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα εύδη των ναρκωτικών και τα κϋντρα ςτα οπούα μποροϑν 
να απευθυνθοϑν ςε περύπτωςη εθιςμοϑ), ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ να παρουςιϊςει ςϑντομα το 
ςχετικϐ αντικεύμενο. Μια λεπτομερόσ περιγραφό θα πρϋπει να αποφευχθεύ ςε αυτϐ το ςημεύο, εκτϐσ αν αυτό η 
απαύτηςη δηλώνεται απϐ τουσ μαθητϋσ.  
 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να γνωρύζουν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςε μια κακό ςυνόθεια και ϋναν εθιςμό. 
 Να κατανοόςουν τι ςυνιςτϊ ϋνα υγιό τρόπο ζωόσ και πώσ μπορούμε να μεύνουμε μακριϊ από κακϋσ 

ςυνόθειεσ και εθιςμούσ. 
 Να ςυνειδητοποιόςουν γιατύ οι νϋοι ϊνθρωποι χρηςιμοποιούν τα ναρκωτικϊ και τισ επιπτώςεισ που 

επιφϋρουν αυτϊ. 
 Να εξοικειωθούν με τα βαςικϊ ςτοιχεύα και τισ δραςτηριότητεσ που απαιτούνται για να ϋχουν καλϋσ 

ςυνόθειεσ. 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ  

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Σι εύναι τα ναρκωτικϊ; 

 Γιατύ οι νϋοι χρηςιμοποιοϑν ναρκωτικϊ; 

 Περιγρϊψτε τισ πιθανϋσ ςυνϋπειεσ τησ χρόςησ ναρκωτικών; 

Σι ςημαύνει Εθιςμϐσ; 
 

 Τπϊρχουν ςυμπτώματα που παρουςιϊζει ϋνα ϊτομο που μπορεύ να χρηςιμοποιεύ ναρκωτικϊ ό 
να εύναι εθιςμϋνο; 
 

 Με ποιον τρϐπο μποροϑμε να βοηθόςουμε ςτη μεύωςη τησ χρόςησ ναρκωτικών και του 
εθιςμοϑ; 
 
 
 
 
 

 



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 
αποτελεύται απϐ τον οριςμϐ των κακών ςυνηθειών και του εθιςμοϑ, τα οπούα και θα ςυζητηθοϑν. 
Αφιερώςτε λύγο χρϐνο για να περιγρϊψετε τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε μύα. Βρεύτε 
ομοιϐτητεσ ό διαφορϋσ. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 
 
Οι μαθητϋσ θα δουλϋψουν ςε ζευγϊρια με ςκοπϐ να αναγνωρύςουν πιθανοϑσ τρϐπουσ για να μειωθοϑν οι 
πιθανϐτητεσ ϋνασ νϋοσ να αναπτϑξει κακϋσ ςυνόθειεσ και εθιςμοϑσ. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Πώσ μποροϑμε να μεύνουμε μακριϊ απϐ τισ κακϋσ ςυνόθειεσ και τουσ εθιςμοϑσ ϐταν η πύεςη απϐ τουσ γϑρω 
μασ εύναι υψηλό; Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αναφϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, ενώ ςτο τϋλοσ ο 
εκπαιδευτόσ ετοιμϊζει μια ςϑντομη περύληψη των ϐςων δόλωςαν οι μαθητϋσ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 
 Οι μαθητϋσ θα ςυμπληρώςουν το φυλλϊδιο 3: “Πιθανϊ αποτελϋςματα”, οι ςωςτϋσ απαντόςεισ θα 
αποκαλυφθοϑν απϐ τον εκπαιδευτό ςτο τϋλοσ τησ δραςτηριϐτητασ. 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Flip Chart 
 
Βιντεοπαιχνύδια/Τπαύθριεσ δραςτηριϐτητεσ.  Αυτϐσ ο πύνακασ θα χωριςτεύ ςτα δϑο και οι ςυμμετϋχοντεσ θα 
ερωτηθοϑν ποιϐ προτιμοϑν και γιατύ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
Ο Γιϊννησ εύναι 16 χρονών και ζει με τουσ ςυγκϊτοικουσ του ενώ εύναι μαθητόσ. Πρϐςφατα ϋκανε νϋουσ 
φύλουσ και ϊρχιςε να απολαμβϊνει τη νυχτερινό ζωό, πηγαύνει ςυχνϊ ςε μπαρ με φύλουσ. Μια νϑχτα του 
πρϐςφεραν τςιγϊρα, και ενώ αρνόθηκε την πρώτη φορϊ, την επϐμενη ςυμφώνηςε να πϊρει ϋνα. Καθώσ 
πϋραςε ο καιρϐσ, ςυνειδητοπούηςε ϐτι χρειαζϐταν κϊτι πιο ιςχυρϐ. Ο Γιϊννησ θϋλει βοόθεια αλλϊ φοβϊται 
τισ προκαταλόψεισ των γϑρω του. Σι μπορεύ να κϊνει για να ξεφϑγει απϐ τον εθιςμϐ; 
 
Μπορεύτε να ςκεφτεύτε τουσ λϐγουσ που οδόγηςαν τον Γιϊννη να πϊρει ναρκωτικϊ; Γρϊψτε ϐςουσ 
περιςςϐτερουσ μπορεύτε. 
Ποιοσ εύναι ο αντύκτυποσ τησ χρόςησ ναρκωτικών ςτη ζωό του Γιϊννη; 
Μπορεύτε να ςκεφτεύτε ϊλλεσ επιπτώςεισ που μπορεύ να υπϊρξουν; 
Σι θα κϊνατε για να βοηθόςετε; 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Καταγραφό 



      
 

 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να καταγρϊψουν τον οριςμϐ των κακών ςυνηθειών και των εθιςμών (ναρκωτικϊ, 
αλκοϐλ, διαδύκτυο κ.λπ.), εςτιϊζοντασ ςτισ επιπτώςεισ που ϋχουν. 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριϐτητεσ 
 
Οι μαθητϋσ θα χωριςτοϑν ςε ομϊδεσ και θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με το θϋμα: Ποια εύναι η διαφορϊ μεταξϑ 
μιασ κακόσ ςυνόθειασ και ενϐσ εθιςμοϑ; 

 Δουλειϊ πιτιοϑ 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύαςη 
την ακϐλουθη εργαςύα: «Με ποιο τρϐπο οι πιο όπιοι εθιςμού επηρεϊζουν τουσ φύλουσ και την οικογϋνεια; 
Μποροϑν οι φύλοι και η οικογενειακό να βοηθόςουν;» Οι μαθητϋσ πρϋπει να δώςουν τα επιχειρόματϊ τουσ. 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ φοιτητϋσ το Υυλλϊδιο 2 τησ ενϐτητασ: Δραςτηριϐτητα: μϑθοσ ό 
πραγματικϐτητα, για να αξιολογόςει αν οι μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ 
τη διϊρκεια του μαθόματοσ. Οι ςωςτϋσ απαντόςεισ θα παρϋχονται απϐ τον εκπαιδευτό ςτο τϋλοσ τησ 
ςυνεδρύασ. 

 Ομαδικό υζότηςη 
 

- Ο εκπαιδευτόσ θα κατανεύμει τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε δϑο ομϊδεσ. 
- Ομϊδα Α: Εύναι επιλογό η κακό ςυμπεριφορϊ; 
- Ομϊδα Β: ο εθιςμϐσ εύναι ανεξϋλεγκτοσ; 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 
περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Αυτό η ςϑντομη 
ςυζότηςη θα ολοκληρωθεύ με μια ςϑνοψη των βαςικών ςημεύων τησ ενϐτητασ, την οπούα θα κϊνει ο 
εκπαιδευτόσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ μαθητϋσ. 

 Δϋνδρο ςυναιςθημϊτων 
 
Θα φτιαχτεύ ϋνα ςϑμπλεγμα με την μορφό δϋντρου, το οπούο θα ονομϊζεται "δϋντρο των ςυναιςθημϊτων", 
ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα γρϊψουν κϊτι νϋο που ϋχουν μϊθει κατϊ τη διϊρκεια των παρουςιϊςεων και των 
ςυζητόςεων. Επύςησ το δϋντρο θα εύναι μιςϐ πρϊςινο και μιςϐ γκρι. Οι μαθητϋσ που αιςθϊνονται κύνητρο και 
ϋχουν θετικό διϊθεςη θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην πρϊςινη πλευρϊ και εκεύνοι που αιςθϊνονται ϊγχοσ 
και δυςκολύα ςτην κατανϐηςη και διαχεύριςη των θεμϊτων τησ ενϐτητασ,  θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην 
γκρύζα πλευρϊ 
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με τον ςτϐχο χωρύσ να ξεφϑγετε. Εύναι 
ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το ρυθμϐ και το 
επύπεδο των πληροφοριών που τουσ δύνονται. 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε λεπτομερεύσ 
περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτϐχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρϐπο. Οι μαθητϋσ 
τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 
τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 



      
 
 

   Ενότητα 8.2, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη πϊνω ςτισ κακϋσ ςυνόθειεσ και τουσ εθιςμούσ 

(ναρκωτικϊ, αλκοόλ, διαδύκτυο κλπ.) 

 

 Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 
ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με τισ κακϋσ ςυνόθειεσ και τουσ εθιςμοϑσ (ναρκωτικϊ, 
αλκοϐλ, διαδύκτυο κλπ.). Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο 
το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την 
με την ομϊδα ςασ και προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Ϊνα ό δϑο ποτϊ εύναι αρκετϊ για να επηρεϊςουν την οδόγηςό μου.    

Δεν θα αιςθανϐμουν αςφαλόσ να μπω ςε αμϊξι με οδηγϐ που ϋχει 
κατανϊλωςε ϋξι ποτϊ ςε δϑο ώρεσ. 

   

Δεν θα βγω ϋξω να πιώ ϊμα δεν ϋχω τρϐπο να γυρύςω ςπύτι χωρύσ να 
οδηγόςω. 

   

Εύναι λιγϐτερο πιθανϐ να κϊνω κατϊχρηςη αλκοϐλ ό ϊλλων ναρκωτικών 
ωσ αποτϋλεςμα τησ εμπειρύασ μου με ςυλλόψεισ. 

   

Η καφεϏνη εύναι ϋνα εύδοσ διεγερτικοϑ.    

Η κοκαϏνη μπορεύ να βλϊψει την καρδιϊ μου.    

Ϊνα ϊτομο που ϋχει καπνύςει μαριχουϊνα μπορεύ να δυςκολεϑεται να 
διατηρόςει την ιςορροπύα του. 

   

Ϊνασ μαθητόσ που καπνύζει  μαριχουϊνα μπορεύ να μη γρϊψει καλϊ την 
επϐμενη ημϋρα ςε κϊποιο διαγώνιςμα λϐγω τησ επύδραςησ τησ 
μαριχουϊνασ ςτον εγκϋφαλο. 

   

Σο ϊγχοσ εύναι ϋνα απϐ τα ςυμπτώματα που παρουςιϊζουν οι εθιςμϋνοι.     

Ϊνα απϐ τα κϑρια ςυμπτώματα ενϐσ ατϐμου που εύναι εθιςμϋνο ςτον 
τζϐγο, εύναι το ϐτι κλϋβει χρόματα για να παύξει. 

   

Σο περιβϊλλον εύναι ϋνασ απϐ τουσ κϑριουσ παρϊγοντεσ λϐγω των οπούων 
μερικού ϊνθρωποι καταλόγουν ςτον εθιςμϐ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.2, Υυλλϊδιο 2: Δραςτηριότητα: Μύθοσ ό Πραγματικότητα 

Επιλϋξτε αν οι δηλώςεισ που αναφϋρονται ςτη ςτόλη ςτα αριςτερϊ εύναι γεγονϐτα ό μϑθοι. Φρηςιμοποιόςτε 

τισ γνώςεισ ςασ για να δώςετε μια απϊντηςη. 

Δηλώςεισ 
Λύςτα απαντόςεων για τον εκπαιδευτό (να 

αφόνεται κενό όταν δύνεται ςτουσ μαθητϋσ, ώςτε 
να απαντϊνε μόνοι τουσ) 

Πολλού χρόςτεσ ναρκωτικών λϋνε ϐτι το κϊπνιςμα τησ 
μαριχουϊνασ όταν το πρώτο βόμα προσ τη χρόςη 
ϊλλων ναρκωτικών. 

Πραγματικϐτητα: υνόθωσ ϊνθρωποι που εξαρτώνται 
απϐ τα ναρκωτικϊ ξεκινοϑν με ϋνα ναρκωτικϐ που 
εύναι φθηνϐ και εϑκολα διαθϋςιμο. 

Σα ναρκωτικϊ βοηθοϑν ϋνα ϊτομο να αντιμετωπύςει 
τα προβλόματϊ του. 

Μϑθοσ: Σα προβλόματα δεν φεϑγουν, και ςυχνϊ 
χειροτερεϑουν. 

Ο καφϋσ και το τςϊι περιϋχουν διεγερτικϊ. 
Πραγματικϐτητα: Ο καφϋσ, το τςϊι και πολλϊ 
αναψυκτικϊ περιϋχουν καφεϏνη, η οπούα εύναι 
διεγερτικϐ. 

Η εξϊρτηςη απϐ το αλκοϐλ εύναι μια αςθϋνεια. 

Πραγματικϐτητα: Η εξϊρτηςη απϐ το αλκοϐλ μερικϋσ 
φορϋσ θεωρεύται αςθϋνεια. Μπορεύ να ανταποκριθεύ 
ςτη θεραπεύα, η οπούα μπορεύ να περιλαμβϊνει την 
εξϊλειψη κϊθε κατανϊλωςησ οινοπνευματωδών. 

Εϊν χρηςιμοποιεύτε ναρκωτικϊ χωρύσ ςϑριγγα, δεν θα 
μολυνθεύτε απϐ τον ιϐ HIV. 

Η κατανϊλωςη αλκοϐλ ό ναρκωτικών 
εμποδύζει την ικανϐτητϊ μασ να χρηςιμοποιοϑμε 
ςωςτϊ προφυλακτικϊ ό 
μπορεύ να μασ κϊνουν να ξεχϊςουμε να τα 
χρηςιμοποιόςουμε τελεύωσ. 

Σα ναρκωτικϊ ϐπωσ το αλκοϐλ, η κϊνναβη / η 
μαριχουϊνα και η ϋκςταςη δεν αποτελοϑν πρϐβλημα 
για τουσ νϋουσ. 

Μϑθοσ: Σα ναρκωτικϊ μποροϑν να διακϐψουν την 
κανονικό ανϊπτυξη των νϋων. 

Η εξϊρτηςη απϐ τα ναρκωτικϊ μπορεύ να οδηγόςει 
ςτον θϊνατο. 

Πραγματικϐτητα: Πολλού χρόςτεσ ναρκωτικών 
χϊνουν τη ζωό τουσ ωσ αποτϋλεςμα υπερβολικόσ 
δϐςησ και ϊλλων επιπλοκών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.2, Υυλλϊδιο 3: Πιθανϊ αποτελϋςματα 

 

Πιθανϊ επιπτώςεισ του αλκοόλ και των ϊλλων ναρκωτικών ςτην ευημερύα ενόσ ατόμου 

Χυχικό και υναιςθηματικό Τγεύα Αςφϊλεια και πρόληψη τραυματιςμών 

χϋςεισ Αςθϋνειεσ και Διαταραχϋσ 

ωματικό υγεύα Οικονομικϊ 

 

Λύςτα απαντόςεων για τον εκπαιδευτό:  

- Χυχικό και υναιςθηματικό Τγεύα: Μειώνουν τη μϊθηςη και τισ επιδϐςεισ, ςτο ςχολεύο ό ςτη 

δουλειϊ. Εντεύνουν τισ κακϋσ διαθϋςεισ και τα ςυναιςθόματα. Επηρεϊζουν τη λόψη αποφϊςεων. 

Εντεύνουν το ϊγχοσ. υνδϋονται με τα περιςςϐτερα βύαια εγκλόματα. υνδϋονται με αυτοκτονύεσ και 

απϐπειρεσ αυτοκτονύασ. 

- χϋςεισ: Επηρεϊζουν την αποτελεςματικό επικοινωνύα. Κϊνουν πιο ϋντονουσ τουσ τςακωμοϑσ. 

Αυξϊνουν την πιθανϐτητα βύασ. 

- ωματικό υγεύα: Καταςτρϋφουν τα εγκεφαλικϊ κϑτταρα. Μειώνουν την αθλητικό απϐδοςη. 

Επηρεϊζουν τον ςυντονιςμϐ. Φαμηλώνουν/αυξϊνουν τη θερμοκραςύα του ςώματοσ. Αμβλϑνουν τισ 

αιςθόςεισ του ςώματοσ. Αυξϊνουν τον ρυθμϐ καρδιϊσ και την αρτηριακό πύεςη. Επηρεϊζουν την ϐρεξη. 

Επηρεϊζουν την απορρϐφηςη βιταμινών. 

- Αςφϊλεια και πρόληψη τραυματιςμών: Προκαλοϑν ζϊλη και αποπροςανατολιςμϐ. Αυξϊνουν τον 

κύνδυνο ατυχόματοσ, πνιγμοϑ ό πτώςησ. Οδηγοϑν ςε κώμα, ακϐμη και θϊνατο, ϐταν ςυνδυϊζονται 

μεταξϑ τουσ (αλκοϐλ μαζύ με ναρκωτικϊ κλπ.). Προκαλοϑν απώλεια μνόμησ. υνδϋονται με τον ιϐ του 

AIDS. 

- Αςθϋνειεσ και Διαταραχϋσ: Προκαλοϑν κύρρωςη του όπατοσ. Προκαλοϑν καρδιακϋσ παθόςεισ. 

Αυξϊνουν τον κύνδυνο καρκύνου ςε ςυνδυαςμϐ με το κϊπνιςμα. Αυξϊνουν τον κύνδυνο νεφρικόσ 

ανεπϊρκειασ. Αυξϊνουν τον κύνδυνο μεταδοτικών αςθενειών λϐγω του πεςμϋνου ανοςοποιητικοϑ 

ςυςτόματοσ. 

- Οικονομικϊ: υνδϋονται με πολλϋσ χαμϋνεσ μϋρεσ ςτο ςχολεύο, το πανεπιςτόμιο και την εργαςύα. Εύναι 

δαπανηρό η προμόθεια και η ςυνϋχιςη τησ χρόςησ τουσ. Αυξϊνουν το κϐςτοσ υγειονομικόσ περύθαλψησ. 

Εύναι  δαπανηρϊ για την κοινϐτητα, καθώσ πρϋπει να λειτουργοϑν κϋντρα θεραπεύασ και αποτοξύνωςησ 

και να ενιςχυθοϑν οι προςπϊθειεσ επιβολόσ του νϐμου. 

 

 



      
 

Δνόηηηα 8.3: Υγιείρ ζσέζειρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 

 Επιςκόπηςη 

 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

 

Η ενϐτητα με τύτλο " Τγιεύσ ςχϋςεισ" ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό και παρουςύαςη ςτουσ μαθητϋσ, θεμϊτων 
ςχετικϊ με την δημιουργύα και διατόρηςη υγιών ςχϋςεων που πρϋπει να γνωρύζει ϋνασ νϋοσ για να ϋχει ϋναν 
καλϐ τρϐπο ζωόσ. Θα παρουςιαςτοϑν τα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, με μια εξόγηςη για 
τη διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθόςουν για να μπορϋςουν να ϋχουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, καθώσ και 
τη χρόςη τουσ και τη ςημαςύα τουσ για την ζωό ενϐσ νϋου ατϐμου. 

  Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 
να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ τουσ  

 Σημαντικό Σημεύο 2: Μια ποικιλύα δεξιοτότων θα πρϋπει να αποκτηθεύ από τον εκπαιδευτό, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςυνόλου γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων που επιτρϋπουν ςτουσ νϋουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ τισ δραςτηριότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ενότητασ. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςχόλια από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό από όλουσ όςουσ ςυμμετϋχουν ςτην παρουςύαςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Εύναι χρόςιμο ο εκπαιδευτόσ να δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςϋγγιςη των 
ςυμμετεχόντων, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, να το προςαρμόςει ςτισ 
ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ.. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 5: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφεύγει τη μακροςκελό παρουςύαςη των 
παρεχόμενων πληροφοριών. Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να απευθύνονται ςε ςχετικϋσ 
ιςτοςελύδεσ για όςουσ ενδιαφϋρονται να βρουν οι ύδιοι περιςςότερεσ πληροφορύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 6: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 
δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 
ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 
 
16. την αρχό, ο εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει με την ειςαγωγό, ςτοιχεύα ςχετικϊ με το τι εννοοϑμε ϐταν 

αναφερϐμαςτε ςε υγιεύσ ςχϋςεισ, εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτη ενϐτητα. Ο εκπαιδευτόσ θα 
αναφϋρει ζητόματα ϐπωσ την δημιουργύα και διατόρηςη μιασ υγιοϑσ ςχϋςησ, τισ επιπτώςεισ μιασ τοξικόσ 
ςχϋςησ, παρϊγοντεσ που οδηγοϑν νϋα ϊτομα ςε τοξικϋσ ςχϋςεισ και ςεξουαλικό υγεύα. 
 

17. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν 
το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 

 
18. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να πϊρει 

μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται λεπτομερόσ 
απϊντηςη / εξόγηςη. 

 
19. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το «Υυλλϊδιο 1» με μια λύςτα με ερωτόςεισ που βαςύζονται ςτη 

γνώςη των μαθητών ςχετικϊ με τισ υγιεύσ ςχϋςεισ. Ο εκπαιδευτόσ αναμϋνεται να παρϋχει πϋντε ϋωσ επτϊ 
λεπτϊ ϋτςι ώςτε ϐλοι να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ και να βεβαιωθεύ ϐτι θα δοθεύ η κατϊλληλη ώρα για 
να ςυζητόςουν τισ ςωςτϋσ / λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρατηρόςει ποια 
θϋματα εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι και να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςε αυτϊ που εύναι λιγϐτερο γνωςτϊ. 

 
20. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη εξηγώντασ τισ "ςυνόθειεσ υγιών ςχϋςεων", φϋρνοντασ μερικϊ 

παραδεύγματα για την δημιουργύα και διατόρηςη μιασ υγιοϑσ ςχϋςησ, τισ επιπτώςεισ μιασ τοξικόσ ςχϋςησ, 
παρϊγοντεσ που οδηγοϑν νϋα ϊτομα ςε τοξικϋσ ςχϋςεισ. Η παρουςύαςη του PowerPoint θα χωρύζεται ςτισ 
ακϐλουθεσ ενϐτητεσ: 
 Σι εύναι μια "υγιόσ ςχϋςη" 
 Πώσ να δημιουργόςετε και να διατηρόςετε μια υγιό ςχϋςη, 
 Παρενϋργειεσ ανεπιθϑμητων/τοξικών ςχϋςεων, 
 Παρϊγοντεσ που οδηγοϑν τουσ νϋουσ ςε ανθυγιεινϋσ/τοξικϋσ ςχϋςεισ, 
 εξουαλικό υγεύα 

 
Μπορεύ να ςυμβεύ οι μαθητϋσ να θελόςουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη (ϐπωσ οι 
αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ για να εξαςφαλύςουν την ποιϐτητα του φαγητοϑ), ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ 
να παρουςιϊςει ςϑντομα το ςχετικϐ αντικεύμενο. Μια λεπτομερόσ περιγραφό θα πρϋπει να αποφευχθεύ ςε 
αυτϐ το ςημεύο, εκτϐσ αν αυτό η απαύτηςη δηλώνεται απϐ τουσ μαθητϋσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να κατανοόςουν το νόημα μιασ υγιούσ ςχϋςησ. 
 Να καταλϊβουν πώσ να δημιουργόςουν και να διατηρόςουν μια υγιό ςχϋςη. 
 Να κατανοόςουν τισ παρενϋργειεσ των ανθυγιεινών/τοξικών ςχϋςεων. 
 Να κατανοόςουν τουσ παρϊγοντεσ που οδηγούν τουσ νϋουσ ςε ανθυγιεινϋσ ςχϋςεισ. 
 Να εξοικειωθούν με τα ςτοιχεύα τησ Σεξουαλικόσ Υγεύασ 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Σι θα θεωροϑςατε ωσ μια υγιό ςχϋςη; 

 Τπϊρχουν οποιεςδόποτε πεποιθόςεισ που εύναι πιθανϐτερο να οδηγόςουν ςε μια υγιό ςχϋςη; 

 Περιγρϊψτε ποια μπορεύ να εύναι μερικϋσ απϐ τισ πιθανϋσ ςυνϋπειεσ μιασ ανθυγιεινόσ ςχϋςησ; 
 

 Ποιοι εύναι μερικού απϐ τουσ παρϊγοντεσ μιασ ανθυγιεινόσ/τοξικόσ ςχϋςησ; 
 

 Πώσ μποροϑν οι νϋοι να διατηρόςουν μια υγιό ςχϋςη; 
 

 Με ποιον τρϐπο μποροϑμε να φροντύςουμε για τη ςεξουαλικό μασ υγεύα; 
 
 
 
 
 

 

  



      
 
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 
αποτελεύται απϐ το πώσ να δημιουργόςουν και να διατηρόςουν μια υγιό ςχϋςη, τισ επιπτώςεισ μιασ τοξικόσ 
ςχϋςησ, παρϊγοντεσ που οδηγοϑν νϋα ϊτομα ςε τοξικϋσ ςχϋςεισ και την ςεξουαλικό υγεύα. Αφιερώςτε λύγο 
χρϐνο για να περιγρϊψετε τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε μύα. Βρεύτε ομοιϐτητεσ ό 
διαφορϋσ. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 
 
Ζητόςτε απϐ τουσ μαθητϋσ να χωριςτοϑν ςε ζευγϊρια και δώςτε τουσ το δύλλημα «Σι θα κϊνατε αν ϋνασ 
φύλοσ ςασ εύχε ϋνα ΜΝ (ςεξουαλικώσ μεταδιδϐμενο νϐςημα) και ςασ ζητοϑςε να μην το πεύτε ςε κανϋναν 
αλλϊ παρϊλληλα ξεκύναγε να βγαύνει με μια/ϋναν ϊλλη/ϊλλο φύλη/φύλο ςασ;» Κϊθε ζευγϊρι δύνει την 
απϊντηςη του χωρύσ να το διακϐψουν, πριν επιτραπεύ και ςτουσ ϊλλουσ να ςυμμετϋχουν ςτην ςυζότηςη. 
Μπορεύτε να ρωτόςετε τουσ μαθητϋσ πώσ ϋνιωςαν που μύληςαν χωρύσ να τουσ διακϐψουν. Ρωτόςτε τουσ 
γιατύ εύναι ςημαντικϐ να μπορεύσ να εκφραςτεύσ πλόρωσ χωρύσ διακοπό. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
“Ο φύλοσ ςασ, ςασ επικρύνει και ςασ πιϋζει να κϊνετε πρϊγματα που δεν θϋλετε να κϊνετε ". Οι μαθητϋσ θα 
πρϋπει να φϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, ενώ ςτο τϋλοσ ο εκπαιδευτόσ ετοιμϊζει μια ςϑντομη 
περύληψη των ϐςων δόλωςαν οι μαθητϋσ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 
 Οι μαθητϋσ θα ςυμπληρώςουν το φυλλϊδιο 3: Μυαλϐ, Καρδιϊ, Φϋρια και τϐμα. Θα πρϋπει να γρϊψουν μια 
απϊντηςη ςτισ ερωτόςεισ που ςχετύζονται με την αντύληψό τουσ ϐταν ςυναντοϑν κϊποιον για πρώτη φορϊ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Πύνακασ 
 
Μιλώντασ ςε ϋναν φύλο ό ςε ϋναν επαγγελματύα ςχετικϊ με τισ ανηςυχύεσ για τισ ςχϋςεισ ςασ. Ο πύνακασ, θα 
χωριςτεύ ςτα δϑο και οι γνώμεσ θα ζητηθοϑν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςχετικϊ με το  με το πούα προτιμοϑν 
και γιατύ.  
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
Ο Νικϐλασ ϋδωςε χρόματα ςτην Ειρόνη πριν απϐ 8 εβδομϊδεσ. Δεν ϋχει ζητόςει τα χρόματα πύςω, αλλϊ 
γνωρύζει ϐτι η Ειρόνη ξεκύνηςε μια εργαςύα μερικόσ απαςχϐληςησ πριν απϐ 6 εβδομϊδεσ και αιςθϊνεται ϐτι 
πρϋπει τώρα να ϋχει τα μετρητϊ για να τον αποπληρώςει. 
Οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να ςυνεργαςτοϑν για να αναπτϑξουν μια ςυζότηςη παρϋχοντασ τισ κατϊλληλεσ 
προτϊςεισ ςχετικϊ με την αντιμετώπιςη αυτόσ τησ ςχϋςησ. 



      
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Καταγραφό 
 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να γρϊψουν 5 βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ και 5 δρϊςεισ που 
θα ϋκαναν για να ϋχουν μια υγιό ςχϋςη. 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
Οι μαθητϋσ θα διαιρεθοϑν ςε ομϊδεσ και θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με το θϋμα: Εύναι απαραύτητη η καλό 
επικοινωνύα για την διατόρηςη μιασ καλόσ ςχϋςησ; Αν ναι, εξηγόςτε.  

 Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτο επϐμενο μϊθημα την 
ακϐλουθη εργαςύα: Παρουςιϊςτε την εξϋλιξη των δεξιοτότων ςασ ςε διαπροςωπικϐ βαθμϐ τα τελευταύα 
χρϐνια. Πώσ νομύζετε ϐτι μπορεύ να ςασ βοηθόςουν να ϋχετε υγιεύσ ςχϋςεισ; 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

Λύςτα ελϋγχου 
 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ το φυλλϊδιο 2 τησ ενϐτητασ (Επύπεδα επύγνωςησ) για να 
αξιολογόςει εϊν οι μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια του 
μαθόματοσ και θα παρουςιϊςει τισ ςωςτϋσ απαντόςεισ ςτο τϋλοσ. 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Οι φοιτητϋσ θα προςθϋςουν ςτο πύνακα μια νϋα ιδϋα ο καθϋνασ για το πιο ςημαντικϐ πρϊγμα που χρειϊζεται 
για να ϋχουν μια υγιό ςχϋςη, χρηςιμοποιώντασ ϊλλο χρώμα μαρκαδϐρου/ςτυλϐ. Αφοϑ γρϊψουν τισ ιδϋεσ 
τουσ με το ϐνομϊ τουσ, οι ομϊδεσ θα ςχηματιςτοϑν με βϊςη τα χρώματα που ϋχουν επιλϋξει για να 
εκφρϊςουν τισ ιδϋεσ του. Όταν οι ομϊδεσ θα ςχηματιςτοϑν, θα ςυζητόςουν με βϊςη τισ ιδϋεσ που ϋχουν 
προκϑψει απϐ τουσ μαθητϋσ. Ο εκπαιδευτόσ θα ςυνοψύςει τισ βαςικϋσ ιδϋεσ ςτο τϋλοσ τησ ομαδικόσ 
ςυζότηςησ. 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 
περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Ο εκπαιδευτόσ 
μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να αξιολογόςουν το μϊθημα τησ ημϋρασ και να απαντόςουν ςτα 
ακϐλουθα ερωτόματα: 
• Ποιο όταν το καλϑτερο κομμϊτι τησ ςημερινόσ διϊλεξησ; 
• Σι δεν όταν καλϐ και πρϋπει να αλλϊξει ό να βελτιωθεύ; Πώσ; 
• Σι ϊλλα ςχϐλια ϋχετε; 
Ο εκπαιδευτόσ γρϊφει τισ απαντόςεισ ςτον πύνακα και τισ τοποθετεύ ςτον τούχο. 

 Δϋνδρο ςυναιςθημϊτων 
 
Θα φτιαχτεύ ϋνα ςϑμπλεγμα με την μορφό δϋντρου, το οπούο θα ονομϊζεται "δϋντρο των ςυναιςθημϊτων", 
ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα γρϊψουν κϊτι νϋο που ϋχουν μϊθει κατϊ τη διϊρκεια των παρουςιϊςεων και των 
ςυζητόςεων. Επύςησ το δϋντρο θα εύναι μιςϐ πρϊςινο και μιςϐ γκρι. Οι μαθητϋσ που αιςθϊνονται κύνητρο και 
ϋχουν θετικό διϊθεςη θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην πρϊςινη πλευρϊ και εκεύνοι που αιςθϊνονται ϊγχοσ 
και δυςκολύα ςτην κατανϐηςη και διαχεύριςη των θεμϊτων τησ ενϐτητασ,  θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην 
γκρύζα πλευρϊ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με τον ςτϐχο χωρύσ να ξεφϑγετε. Εύναι 
ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το ρυθμϐ και το 
επύπεδο των πληροφοριών που τουσ δύνονται. 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε 
λεπτομερεύσ περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτϐχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρϐπο. Οι 
μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 
τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ  
 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.3, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη πϊνω ςτισ υγιεύσ ςχϋςεισ  

Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 
ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με την διατροφό και την προςωπικό υγιεινό. 
Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  
Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και 
προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

ε μια υγιό ςχϋςη ςϋβεςτε ο ϋνασ τη γνώμη του ϊλλου.    

ε μια υγιό ςχϋςη ςασ αρϋςει να κϊνετε τα πρϊγματα και μαζύ αλλϊ και 
ξεχωριςτϊ με τον ϊλλο. 

   

Η ςυμμετοχό των νϋων ςε ανθυγιεινϋσ/τοξικϋσ ςχϋςεισ μπορεύ να 
προκαλϋςει ςυναιςθηματικϋσ δυςκολύεσ. 

   

Η ςωςτό και ςυνεπόσ χρόςη προφυλακτικοϑ ςε ϐλεσ τισ ςεξουαλικϋσ 
ςχϋςεισ προςτατεϑει απϐ τα ΜΝ. 

   

Η κοινό χρόςη οδοντϐβουρτςασ με ϊλλουσ ανθρώπουσ δεν αποτελεύ 
καθϐλου πρϐβλημα. 

   

Η προςωπικϐτητα ενϐσ ατϐμου εύναι πιο ςημαντικό απϐ την εμφϊνιςό 
του. 

   

Εύναι πϊντα πιθανϐ να υπϊρξει ϋνα πρϐςωπο που ϋχει το πϊνω χϋρι ςε 
οποιαδόποτε ςχϋςη. 

   

Σο να εύςαι ανοιχτϐσ και ειλικρινόσ εύναι ϋνα ςημϊδι μιασ υγιοϑσ 
επικοινωνύασ. 

   

Σο ϊγχοσ, η βύαιη ςυμπεριφορϊ και ο θυμϐσ μπορεύ να οδηγόςουν ςε μια 
ανθυγιεινό/τοξικό ςχϋςη. 

   

Σο να ϋχετε τισ δικϋσ ςασ αξύεσ, βοηθϊ να ςϋβεςτε τον εαυτϐ ςασ και να 
δημιουργόςετε θετικϋσ ςχϋςεισ. 

   

Η φροντύδα τησ υγεύασ ςασ εύναι επύςησ βοηθϊει ςτην υγεύα των 
ανθρώπων που ςασ περιβϊλλουν. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.3, Υυλλϊδιο 2: Επύπεδα επύγνωςησ  

Αποφαςύςτε πϐςη επύγνωςη εμπεριϋχουν οι παρακϊτω απϐψεισ ςχετικϊ με τουσ νϋουσ, τισ ςχϋςεισ τουσ και 

την ςυμπεριφορϊ τουσ και κατϊ πϐςο εύναι ςωςτϋσ και αντιςτοιχύςτε τεσ με την ςτόλη ςτα δεξιϊ. 

Δόλωςη Επύπεδο Επύγνωςησ 

Οι νϋοι δεν ενδιαφϋρονται για τισ ςεξουαλικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ υψηλοϑ κινδϑνου. Δεν γνωρύζουν 
ακϐμη αρκετϊ για να αλλϊξουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ 
και ωσ εκ τοϑτου εκτύθενται ςε υψηλϐ κύνδυνο. 

Επύπεδο 2 - Κϊποια επύγνωςη 

Οι νϋοι ϋχουν κϊποια αυτογνωςύα ςχετικϊ με 
επικύνδυνεσ καταςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ αλλϊ δεν 
εύναι ϋτοιμοι να αναλϊβουν δρϊςη. Ϊτςι, εκτύθενται 
ςε λοιμώξεισ. 

Επύπεδο 4 – Πλόρησ Επύγνωςη 

Οι νϋοι ςυνειδητοποιοϑν τισ επικύνδυνεσ 
ςυμπεριφορϋσ τουσ και εύναι ϋτοιμοι να αναλϊβουν 
δρϊςη, αλλϊ δεν το πρϊττουν εξαιτύασ παραγϐντων 
ϐπωσ η πύεςη των γϑρω τουσ. 

Επύπεδο 1 - Καμύα επύγνωςη 

Οι νϋοι ςε αυτϐ το ςτϊδιο ϋχουν υψηλϐ επύπεδο 
γνώςησ και ευαιςθητοπούηςησ και ϋχουν επύςησ 
ωριμϊςει. Αυτού οι νϋοι ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην 
καταπολϋμηςη των επικύνδυνων ςεξουαλικών 
ςυμπεριφορών και των ανιςορροπιών μεταξϑ των 
φϑλων. 

Επύπεδο 3 – χετικό επύγνωςη 

 

Απαντόςεισ: 

Πρώτη δόλωςη = Επύπεδο 1 - Καμύα επύγνωςη 

Δεύτερη δόλωςη = Επύπεδο 2 - Κϊποια επύγνωςη 

Τρύτη δόλωςη = Επύπεδο 3 – Σχετικό επύγνωςη 

Τϋταρτη δόλωςη = Επύπεδο 4 – Πλόρησ Επύγνωςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.3, Υυλλϊδιο 3: Μυαλό, καρδιϊ, χϋρια και ςτόμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΔΙΑ: 

Πώσ 

νιώθουν; 

ΜΤΑΛΟ: Σι 

μπορεύ να 

ςκϋφτονται; 

ΦΕΡΙ: Σι θα κϊνουν; 

ΣΟΜΑ: Σι 

μπορεύ να 

πουν; 

 



      
 

Δνόηηηα 8.4: Καλή ποιόηηηα ζυήρ! 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 

 Επιςκόπηςη 
Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ. 

Η ενϐτητα με τύτλο "Καλό ποιϐτητα ζωόσ!" ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό και παρουςύαςη ςτα θϋματα των 
μαθητών ςχετικϊ με τη ςωματικό ϊςκηςη, τον αθλητιςμϐ, την τϋχνη κλπ., Θα παρουςιαςτοϑν τα ςτοιχεύα 
που ςυνθϋτουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, με μια εξόγηςη για τη διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθόςουν για 
να μπορϋςουν να ϋχουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ, καθώσ και τη χρόςη τουσ και τη ςημαςύα τουσ για την ζωό 
ενϐσ νϋου ατϐμου. 
 

  Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 
να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ τουσ 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Μια ποικιλύα δεξιοτότων θα πρϋπει να αποκτηθεύ από τον εκπαιδευτό, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςυνόλου γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων που επιτρϋπουν ςτουσ νϋουσ 
ςυμμετϋχοντεσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ τισ δραςτηριότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ενότητασ. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςχόλια από όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
προωθώντασ την ενεργό ςυμμετοχό από όλουσ όςουσ ςυμμετϋχουν ςτην παρουςύαςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Εύναι χρόςιμο ο εκπαιδευτόσ να δώςει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςϋγγιςη των 
ςυμμετεχόντων, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ γνώςεισ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, να το προςαρμόςει ςτισ 
ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ.. 

 Σημαντικό Σημεύο 5: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφεύγει τη μακροςκελό παρουςύαςη των 
παρεχόμενων πληροφοριών. Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να απευθύνονται ςε ςχετικϋσ 
ιςτοςελύδεσ για όςουσ ενδιαφϋρονται να βρουν οι ύδιοι περιςςότερεσ πληροφορύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 6: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 
δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 
ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 
 
21. την αρχό, ο εκπαιδευτόσ θα ςυνδϋςει με την ειςαγωγό, ςτοιχεύα ςχετικϊ με  τον οριςμϐ τησ φυςικόσ 

ϊςκηςησ, του αθλητιςμοϑ, τησ τϋχνησ, κλπ. Ο εκπαιδευτόσ θα αναφϋρει θϋματα ϐπωσ τα οφϋλη τησ 
ςυμμετοχόσ ςτον αθλητιςμϐ και τισ ςωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 
 

22. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να κατανοόςουν 
το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 

 
23. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να πϊρει 

μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται λεπτομερόσ 
απϊντηςη / εξόγηςη. 

 
24. Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ μαθητϋσ το «Υυλλϊδιο 1» με μια λύςτα με ερωτόςεισ που βαςύζονται ςτη 

γνώςη των μαθητών ςχετικϊ με την ςημαντικϐτητα τησ ςυμμετοχόσ των νϋων ςε ςωματικό ϊςκηςη, 
διαλογιςμϐ, αθλητιςμϐ και ϊλλα χϐμπι. Ο εκπαιδευτόσ αναμϋνεται να παρϋχει πϋντε ϋωσ επτϊ λεπτϊ ϋτςι 
ώςτε ϐλοι να απαντόςουν ςτισ ερωτόςεισ και να βεβαιωθεύ ϐτι θα δοθεύ η κατϊλληλη ώρα για να 
ςυζητόςουν τισ ςωςτϋσ / λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρατηρόςει ποια θϋματα 
εύναι γνωςτϊ και ποια ϐχι και να επικεντρωθεύ περιςςϐτερο ςε αυτϊ που εύναι λιγϐτερο γνωςτϊ. 

 
25. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη παρϋχοντασ μια ειςαγωγό ςχετικϊ με τα οφϋλη τησ ϊςκηςησ, 

του διαλογιςμοϑ και των χϐμπι για τουσ νϋουσ, φϋρνοντασ μερικϊ παραδεύγματα γιατύ οι νϋοι πρϋπει να 
εμπλακοϑν και να παραμεύνουν ενεργού και πωσ αυτϐ τουσ βοηθϊ να ϋχουν ϋναν καλϐ τρϐπο ζωόσ. Η 
παρουςύαςη του PowerPoint χωρύζεται ςτισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ: 

 
 Οριςμϐσ τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ, του διαλογιςμοϑ και των χϐμπι, 
 Η ςημαςύα τησ ςυμμετοχόσ ςε αςκόςεισ, διαλογιςμϐ και χϐμπι, 
 Λϐγοι για τουσ οπούουσ οι νϋοι πρϋπει να ςυμμετϋχουν ςε ςωματικϋσ αςκόςεισ, 
 Εύδη δραςτηριοτότων και ταξινϐμηςό τουσ, 
 Αρνητικϋσ επιπτώςεισ τησ μη εμπλοκόσ ςτον αθλητιςμϐ, την τϋχνη, τισ δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

 
Μπορεύ να ςυμβεύ οι μαθητϋσ να θελόςουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην παρουςύαςη (ϐπωσ οι 
αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ για να εξαςφαλύςουν την ποιϐτητα του φαγητοϑ), ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ 
να παρουςιϊςει ςϑντομα το ςχετικϐ αντικεύμενο. Μια λεπτομερόσ περιγραφό θα πρϋπει να αποφευχθεύ ςε 
αυτϐ το ςημεύο, εκτϐσ αν αυτό η απαύτηςη δηλώνεται απϐ τουσ μαθητϋσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 

Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 
 Να γνωρύζουν τη ςημαςύα τησ ςυμμετοχόσ ςε αςκόςεισ, διαλογιςμό και χόμπι. 
 Να κατανοόςουν τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ οι νϋοι πρϋπει να ςυμμετϋχουν ςε ςωματικϋσ αςκόςεισ. 
 Να κατανοόςουν τα οφϋλη τησ ςυμμετοχόσ ςτον αθλητιςμό, την τϋχνη, τισ δημιουργικϋσ 

δραςτηριότητεσ. 
 Να κατανοόςουν τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ τησ μη εμπλοκόσ ςτον αθλητιςμό, την τϋχνη, τισ 

δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ. 
 Να εξοικειωθούν με διαφορετικούσ τύπουσ δραςτηριοτότων και πώσ μπορούν να προετοιμαςτούν για 

τη ςυμμετοχό τουσ. 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

  Ποια εύναι η διαφορϊ ανϊμεςα ςε μια ςωματικό δραςτηριϐτητα και ϋνα χϐμπι; 

 Ποια εύναι τα οφϋλη του διαλογιςμοϑ; 

 Πρϋπει ακϐμα να εύμαι ςωματικϊ ενεργϐσ αν δεν εύμαι υπϋρβαροσ; 

 Σι ςημαύνει "να αςκοϑμαι τακτικϊ;" 
 

 Τπϊρχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα των νϋων ϐταν δεν εμπλϋκονται ςτον αθλητιςμϐ 
           ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ δραςτηριϐτητεσ; 

 Με ποιον τρϐπο μποροϑν τα παραπϊνω να βοηθόςουν ςτη μεύωςη τησ χρόςησ ναρκωτικών 
και του εθιςμοϑ; 
 
 
 
 
 

 

  



      
 
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 
αποτελεύται απϐ τουσ οριςμοϑσ τησ φυςικόσ ϊςκηςησ, του αθλητιςμοϑ, του διαλογιςμοϑ και των χϐμπι, την 
ςημαςύα τησ εμπλοκόσ τουσ ςε αυτϊ και τη κατηγοριοπούηςό τουσ. Αφιερώςτε λύγο χρϐνο για να 
περιγρϊψετε τισ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε μύα. Βρεύτε ομοιϐτητεσ ό διαφορϋσ. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 
 
Οι μαθητϋσ θα εργϊζονται ςε ζευγϊρια ςυζητώντασ για κϊποιο ϊθλημα ό ϋνα ενεργϐ χϐμπι, ϐπωσ κολϑμβηςη, 
περπϊτημα, χορϐσ, τζϐκινγκ, ποδηλαςύα. 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
Πϐςη ςωματικό δραςτηριϐτητα πρϋπει να κϊνουν οι νϋοι για να παραμεύνουν υγιεύσ; 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να φϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, ενώ ςτο τϋλοσ ο εκπαιδευτόσ ετοιμϊζει 
μια ςϑντομη περύληψη των ϐςων δόλωςαν οι μαθητϋσ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 
 Οι μαθητϋσ θα ςυμπληρώςουν το φυλλϊδιο 3: Ϊτοιμοι - Ναι ό Όχι; Για να δεύξουν πϐςο χρϐνο περνοϑν 
καθημερινϊ ςε αςκόςεισ ό δραςτηριϐτητεσ που τουσ κρατοϑν υγιεύσ και δραςτόριουσ. Οι μαθητϋσ μποροϑν 
να προςθϋςουν περιςςϐτερεσ δραςτηριϐτητεσ ό να αντικαταςτόςουν τισ δραςτηριϐτητεσ που αναφϋρονται. 
το τϋλοσ οι ςυμμετϋχοντεσ μαζύ με τον εκπαιδευτό θα κϊνουν μια αναςκϐπηςη του τι ςυζητόθηκε. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Πύνακασ 
 
Περπϊτημα ςτο ςχολεύο / Παύρνοντασ το λεωφορεύου. Ο πύνακασ θα χωριςτεύ ςε δϑο τμόματα και η γνώμεσ 
θα ζητηθοϑν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ςχϋςη με το ποιϊ προτιμοϑν και γιατύ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 
Ο Μιχϊλησ εύναι ϋνα 17χρονο αγϐρι, που ζει με τουσ γονεύσ του ενώ εύναι μαθητόσ. Παύζει πολϑ με το 
PlayStation και το νϋο του τηλϋφωνο, το οπούο οι γονεύσ του αγϐραζαν την προηγοϑμενη εβδομϊδα για τα 
γενϋθλιϊ του. Παρϐλο που ϋχει μεγϊλο ςπύτι με μεγϊλο κόπο, βαριϋται να βγεύ ϋξω και να κϊνει ποδόλατο ό 
να πϊει για μια βϐλτα. Ο Μιχϊλησ δεν ςυμμετϋχει ςε κϊποιο ϊθλημα ςτο ςχολεύο του και μερικϋσ φορϋσ 
ντρϋπεται για την τεμπελιϊ του και την ϋλλειψη ενϋργειασ. 

 Μπορεύτε να ςκεφτεύτε τουσ λϐγουσ που ο Μιχϊλησ αιςθϊνεται ϋτςι; 
 Ποιοσ εύναι ο αντύκτυποσ τησ αδρϊνειασ ςτη ζωό του Μιχϊλη; 
 Μπορεύτε να ςκεφτεύτε ϊλλεσ επιπτώςεισ που μπορεύ να εμφανιςτοϑν; 
 Σι νομύζετε ϐτι θα τον βοηθοϑςε; 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
Οι μαθητϋσ θα χωριςτοϑν ςε ομϊδεσ και θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με το θϋμα: «Αν ςασ ζητηθεύ να 
περιγρϊψετε αντικειμενικϊ και ειλικρινώσ το τρϋχον επύπεδο φυςικόσ ςασ κατϊςταςησ, τι θα λϋγατε;» 

 Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύα την 
ακϐλουθη εργαςύα: Αν πρϋπει να αγορϊςετε κϊτι ςε ϋνα κατϊςτημα περύπου ϋνα χιλιϐμετρο μακριϊ, θα: 

 Οδηγόςτε ό πϊρτε το λεωφορεύο 
 Περπατόςετε αν όταν ηλιϐλουςτη μϋρα 
 Πηγαύνατε πϊντα με τα πϐδια ό με ποδόλατο 

Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να δώςουν τα επιχειρόματϊ τουσ ξεχωριςτϊ επιλϋγοντασ μύα απϐ τισ επιλογϋσ 
απαντόςεων. 
 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει ςτουσ φοιτητϋσ το φυλλϊδιο 2 τησ ενϐτητασ: “Βρεύτε ϋνα ζευγϊρι”, ώςτε να 
αξιολογόςει αν οι μαθητϋσ ϋχουν αποκτόςει τισ γνώςεισ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ςυνεδρύαςησ. 
 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Πϐςο ενεργό εύναι η  καθημερινό ςασ ρουτύνα; 
Ομϊδα Α: Όχι πολϑ δραςτόριοσ - ξοδεϑω το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ ημϋρασ μου καθιςμϋνοσ 
Ομϊδα Β: Πολϑ ενεργϐσ - εύμαι πϊντα εν κινόςει 
 
Οι ςυμμετϋχοντεσ χωρύζονται ςε δϑο μεγϊλεσ ομϊδεσ, ςτην ομϊδα Α και ςτην ομϊδα Β. Θα πρϋπει να βρουν 
επιχειρόματα για να υποςτηρύξουν την απϊντηςη που αντιςτοιχεύ ςτισ ομϊδεσ τουσ. το τϋλοσ τησ ομαδικόσ 
ςυζότηςησ ο εκπαιδευτόσ θα ςυνοψύςει τα βαςικϊ επιχειρόματα και θα τα γρϊψει ςτον πύνακα. 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 
διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 
περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Η ςυζότηςη θα 
κλεύςει με μια περύληψη των θεμϊτων που ςυζητόθηκαν.  

 Δϋνδρο ςυναιςθημϊτων 
 
Θα φτιαχτεύ ϋνα ςϑμπλεγμα με την μορφό δϋντρου, το οπούο θα ονομϊζεται "δϋντρο των ςυναιςθημϊτων", 
ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα γρϊψουν κϊτι νϋο που ϋχουν μϊθει κατϊ τη διϊρκεια των παρουςιϊςεων και των 
ςυζητόςεων. Επύςησ το δϋντρο θα εύναι μιςϐ πρϊςινο και μιςϐ γκρι. Οι μαθητϋσ που αιςθϊνονται κύνητρο και 
ϋχουν θετικό διϊθεςη θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην πρϊςινη πλευρϊ και εκεύνοι που αιςθϊνονται ϊγχοσ 
και δυςκολύα ςτην κατανϐηςη και διαχεύριςη των θεμϊτων τησ ενϐτητασ,  θα βϊλουν ϋνα αυτοκϐλλητο ςτην 
γκρύζα πλευρϊ. 
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Ρωτόςτε τουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με τον ςτϐχο χωρύσ να ξεφϑγετε. Εύναι 
ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το ρυθμϐ και το 
επύπεδο των πληροφοριών που τουσ δύνονται. 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακρϋσ παρουςιϊςεισ. Δεν χρειϊζεται να επικεντρωθεύτε ςε 
λεπτομερεύσ περιγραφϋσ παρϊ να εκπληρώςετε τουσ ςτϐχουσ των μαθητών με ευϋλικτο τρϐπο. Οι 
μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 
τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ  

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 
πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

 



      
 

    Ενότητα 8.4, Υυλλϊδιο 1: Αυτό-αξιολόγηςη πϊνω ςτην ςωματικό ϊςκηςη, τον αθλητιςμό, τισ 

τϋχνεσ κλπ. 

 Οι ακϐλουθεσ ερωτόςεισ θα ςασ βοηθόςουν να προςδιορύςετε τισ δεξιϐτητεσ ςτισ οπούεσ κατϋχετε και να 
ςτοχεϑςετε εκεύνεσ που πρϋπει να αναπτϑξετε, ςχετικϊ με την διατροφό και την προςωπικό υγιεινό. 
Δοκιμϊςτε μϐνοι ςασ να απαντόςετε ςε κϊθε μύα απϐ τισ ερωτόςεισ / δηλώςεισ ϐςο το δυνατϐν ειλικρινϋςτερα.  
Αφοϑ ολοκληρώςετε αυτόν την αξιολϐγηςη αιτόςεων εργαςύασ, επανεξετϊςτε την με την ομϊδα ςασ και 
προςδιορύςτε τισ ικανϐτητεσ που θα θϋλατε να ενιςχϑςετε. 

Δηλώςεισ Ναι Όχι Δεν ξϋρω 

Οι ειδικού ςυνιςτοϑν να αςκοϑμαςτε τακτικϊ ώςτε να απολαμβϊνουμε 
καλϑτερη υγεύα και μειωμϋνο κύνδυνο πολλών αςθενειών. 

   

Η ςωματικό ϊςκηςη μειώνει τον κύνδυνο ϊνοιασ.    

Μϋςω τησ τακτικόσ ςωματικόσ δραςτηριϐτητασ ο κύνδυνοσ πολλών 
αςθενειών μειώνεται. 

   

Η ςωματικό δραςτηριϐτητα δεν εύναι απαραύτητη για τουσ νϋουσ, εύναι 
αρκετϊ δυνατού και γεμϊτοι ενϋργεια απϐ μϐνοι τουσ. 

   

Η ςωματικό δραςτηριϐτητα δυναμώνει την καρδιϊ.    

Ο διαλογιςμϐσ ενιςχϑει τη ςυναιςθηματικό ευεξύα.    

Οι ϊνθρωποι που εύναι ςωματικϊ ενεργού, ϋχουν περιςςϐτερεσ πιθανϐτητεσ 
να ζόςουν περιςςϐτερο. 

   

Ο καθϋνασ μπορεύ να ωφελόςει την υγεύα του απϐ τη ςωματικό 
δραςτηριϐτητα, αςχϋτωσ  ηλικύασ, εθνικϐτητασ και του ςωματϐτυποϑ του. 

   

Η υψηλό αρτηριακό πύεςη εύναι ϋνα απϐ τα προβλόματα που προκαλεύ η 
ϋλλειψη  ςωματικόσ δραςτηριϐτητασ. 

   

Η ϋλλειψη ςωματικόσ ϊςκηςησ  μπορεύ να προκαλϋςει κατϊθλιψη.    

Σο κολϑμπι εύναι ϋνα παρϊδειγμα δραςτηριϐτητασ  που ενιςχϑει την μυώκό 
μασ δϑναμη. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.4, Υυλλϊδιο 2: Εργαςύα ςε ζευγϊρια 

Οι μαθητϋσ θα δουλεϑουν ςε ζευγϊρια. τισ δηλώςεισ με τισ οπούεσ ςυμφωνοϑν θα προςθϋςουν ϋνα ςυν (+), 

ςτο τϋλοσ θα παρουςιϊςουν τισ απαντόςεισ τουσ και θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ. 

Βγάηω βόλτα τον 
ςκφλο. 

Κάνω ποδιλατο. Στρώνω το 
κρεβάτι μου, 
ςκουπίηω, 
κακαρίηω. 

Κάνω χορό. Προτιμώ τισ ςκάλεσ από το 
αςανςζρ. 

Σφουγγαρίηω, θ 
ςκουπίηω το 
πάτωμα. 

Αςχολοφμαι με 
τον κιπο, 
φροντίηω τα 
φυτά, κουρεφω 
το γκαηόν. 

Παίηω μπάςκετ ι 
βόλεϊ. 

Παίηω 
ποδόςφαιρο. 

Σθκώνω βάρθ.  

Παίηω γκολφ ι 
τζνισ.  

Αςχολοφμαι  με 
τισ πολεμικζσ 
τζχνεσ.  

Ελεφκεροσ 
χρόνοσ. 

Τρζχω ι κάνω 
πατίνι.  

Παίηω βιντεοπαιχνίδια. 

Παίηω με 
φρίςμπι.  

Παίηω ζξω με 
άλλα παιδιά. 

Βάηω πλυντιριο, 
απλώνω ροφχα.  

Μαγειρεφω . Κάνω ςκζιτμπορντ. 

Χρθςιμοποιώ το 
αμάξι ι τα μζςα 
για να πάω εκεί 
που κζλω.  

Κάνω βόλτεσ 
μετά το 
μεςθμεριανό ι 
αν ζχω κάποιο 
διάλλειμα.  

Πθγαίνω Σοφπερ 
Μάρκετ. 

Κάνω γιόγκα ι 
διαλογιςμό.  

Κολυμπάω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

    Ενότητα 8.4, Υυλλϊδιο 3: Έτοιμοι – ναι ό όχι; 

Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να ςημειώςουν πϐςο χρϐνο περνοϑν καθημερινϊ ςε αςκόςεισ ό δραςτηριϐτητεσ 

που τουσ κρατοϑν υγιεύσ και δραςτόριουσ. Μποροϑν να προςθϋςουν περιςςϐτερεσ δραςτηριϐτητεσ ό να 

αντικαταςτόςουν τισ δραςτηριϐτητεσ που αναφϋρονται με ϊλλεσ. το τϋλοσ οι ςυμμετϋχοντεσ μαζύ με τον 

εκπαιδευτό θα ςυζητόςουν ςχετικϊ με το πώσ ξοδεϑουν τον  χρϐνο τουσ και τι μποροϑν να κϊνουν καλϑτερα.

                           Δραςτηριότητεσ                                              Διϊρκεια ςε λεπτϊ 

Δευτϋρα Πηγαύνω και γυρνϊω απϐ ςχολεύο 

περπατώντασ. 

 

Κϊνω δουλειϋσ ςτο ςπύτι.  

Κϊνω ςκοινϊκι.  

Κϊνω γυμναςτικό.  

Παύζω ποδϐςφαιρο με φύλουσ.  

Σρύτη Πηγαύνω και γυρνϊω απϐ ςχολεύο 

περπατώντασ. 

 

Φορεϑω.  

Κϊνω διαλογιςμϐ.  

Σετϊρτη Πηγαύνω και γυρνϊω απϐ ςχολεύο 

περπατώντασ. 

 

Παύζω ενεργϊ με φύλουσ.  

Κϊνω ςκοινϊκι.  

Σρϋχω.  

Κϊνω βαςικϋσ αςκόςεισ (κοιλιακοϑσ κλπ.).  

Πϋμπτη Παύζω ενεργϊ με φύλουσ.  



      
 

Παύζω ποδϐςφαιρο με φύλουσ.  

Παραςκευό 

 

Πηγαύνω και γυρνϊω απϐ ςχολεύο 

περπατώντασ. 

 

Παύζω ενεργϊ με φύλουσ.  

Κϊνω ποδόλατο.  

ϊββατο Κϊνω ςκοινϊκι.  

Παύζω ενεργϊ με φύλουσ.  

Κϊνω ποδόλατο.  

Κυριακό Κϊνω γυμναςτικό.  

Παύζω ποδϐςφαιρο με φύλουσ.  

Παύζω με την οικογϋνειϊ μου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 9.1: Γημόζιερ ςπηπεζίερ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ  

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 

    Σημαντικό Σημεύο 1: Οριςμϋνεσ από τισ πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην ενότητα, μπορεύ να εύναι 

γνωςτϋσ ςε μερικούσ μαθητϋσ αλλϊ όχι ςε ϊλλουσ. Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να ϋχει μια ςαφό 

ιδϋα ςχετικϊ με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ εκ των προτϋρων, ώςτε να αποφεύγει ό να 

παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ τισ "οικεύεσ" πληροφορύεσ, με βϊςη την αυτό-αξιολόγηςη που 

δόθηκε ςτην αρχό τησ Μονϊδασ. 

     Σημαντικό Σημεύο 2: Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να επιςημϊνει ότι οι πληροφορύεσ που παρϋχονται ςτη 

Μονϊδα αναφϋρονται ςτο ςυγκεκριμϋνο εθνικό πλαύςιο. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 

να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το 

θϋμα. 

   Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 

δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και 

να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 

26. Ο εκπαιδευτόσ θα επανεξετϊςει το περιεχϐμενο τησ προηγοϑμενησ ενϐτητασ και θα ςυνδϋςει κϊποια 
θϋματα και ερωτόςεισ απϐ αυτό με τουσ μαθητϋσ, εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτην 
παροϑςα ενϐτητα (Δημϐςιεσ υπηρεςύεσ).  

 
27. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να 

κατανοόςουν το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 
 

28. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να 
πϊρει μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται 
λεπτομερόσ απϊντηςη / εξόγηςη. 
 

29. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη του ςυςτόματοσ προςταςύασ ανηλύκων. Τπϊρχει μια 

ςειρϊ υπηρεςιών ςτην κοινϐτητα μασ που ςτοχεϑουν ςτην υποςτόριξη των οικογενειών και ςτην 

προςταςύα των παιδιών. 

Αυτϊ μποροϑν να κατηγοριοποιηθοϑν ςε τρύα επύπεδα, τα οπούα εύναι: 

 Καθολικϋσ (πρωτογενεύσ) υπηρεςύεσ - προςφϋρονται ςε ϐλουσ ςτην κοινϐτητα. Περιλαμβϊνουν 
υπηρεςύεσ προγεννητικόσ ιατρικόσ (ςυμβουλϋσ για την εγκυμοςϑνη), υπηρεςύεσ υγεύασ μητϋρων και 
παιδιών και προςχολικό εκπαύδευςη. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ ςτοχεϑουν ςτην παροχό υποςτόριξησ και 
ςυμβϊλλουν ςτην αποφυγό κακοπούηςησ και παραμϋληςησ. 

 Δευτερογενεύσ υπηρεςύεσ - προςδιοριςμϐσ και μεύωςη των προςωπικών και κοινωνικών πιϋςεων 
ςτουσ γονεύσ που μπορεύ να οδηγόςουν ςε οικογενειακό βλϊβη ό κακοπούηςη παιδιών. Οι υπηρεςύεσ 
περιλαμβϊνουν οικογενειακό βοόθεια ςτο ςπύτι, οικονομικό ό οικογενειακό ςυμβουλευτικό, 
ανακοϑφιςη, και διϊφορεσ ομϊδεσ γονϋων και αυτοβοόθειασ. 

 Σριτογενεύσ (νομικϋσ) υπηρεςύεσ - εύναι για παιδιϊ που διατρϋχουν ό ενδϋχεται να διατρϋχουν 
κύνδυνο ςοβαρόσ βλϊβησ και για τα οπούα απαιτεύται παρϋμβαςη για τη ςυνεχό τουσ αςφϊλεια. Αυτϋσ οι 
υπηρεςύεσ περιλαμβϊνουν την υποχρεωτικό προςταςύα του παιδιοϑ και τη φροντύδα για παιδιϊ που δεν 
μποροϑν να ζόςουν ςτο ςπύτι. Γενικϊ, ϐπου οι οικογϋνειεσ αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ, εύναι πιο 
ενδεδειγμϋνο να προςπαθοϑν να βοηθόςουν λιγϐτερο παρεμβατικού επαγγελματύεσ και κοινοτικού 
οργανιςμού . Μια καταγγελύα ςτην αςτυνομύα γύνεται ϐταν θεωρεύται ϐτι τα παιδιϊ ό οι νϋοι διατρϋχουν 
κύνδυνο ςοβαρόσ βλϊβησ. 

 

υμβουλευτεύτε το Βιβλύο Μαθητό για την ςυγκεκριμϋνη ενϐτητα, ϐπου αναλϑονται οι βαςικϋσ δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ ςτη χώρα μασ. 
 

 

 

 

 



      
 

 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ.  

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να γνωρύζουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ απϋναντι ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ. 
 να κατανοόςουν τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν οριςμϋνεσ δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ και την αναγκαιϐτητϊ τουσ ςτην καθημερινό ζωό. 
 να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα τησ πρϐςβαςησ ςε ϋγγραφα που παρϋχουν οι δημϐςιεσ  υπηρεςύεσ. 
 να εξοικειωθοϑν με βαςικϋσ νομικϋσ διαδικαςύεσ που εύναι κοινϋσ για ϐλουσ τουσ πολύτεσ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ κοινωνύασ, ανεξϊρτητα απϐ την κατϊςταςό τουσ (βρύςκονται ςε δομϋσ φροντύδασ ό 
φεϑγουν απϐ αυτϋσ, κλπ.). 

 να κατανοοϑν τον ρϐλο των διαφϐρων δημϐςιων υπηρεςιών 

 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι ςημαύνει δημϐςια υπηρεςύα; 
 

 Μπορεύτε να αναφϋρετε μια υπηρεςύα του ςυςτόματοσ προςταςύασ ανηλύκων; 
 
 

Σι ςημαύνει προςταςύα ανηλύκων; 
 

 Σι γνωρύζετε ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ;  
 



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 
 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 

αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη του ςυςτόματοσ προςταςύασ ανηλύκων. Η προςταςύα ανηλύκων 

προαςπύζει  τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ απϐ  την ενδοοικογενειακό κακοπούηςη ό αμϋλεια. Ο καθϋνασ μπορεύ 

να κϊνει μια αναφορϊ ςτην Ελληνικό Αςτυνομύα εϊν πιςτεϑει ϐτι ϋνα παιδύ ϋχει ανϊγκη προςταςύασ. Η 

πιθανό κακοπούηςη μπορεύ να εύναι ςωματικό, ςυναιςθηματικό ό ςεξουαλικό ό μπορεύ να ςυνεπϊγεται με 

αμϋλεια. 

 

Η ευθϑνη για τη διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ των παιδιών μοιρϊζεται μεταξϑ τησ οικογϋνειασ, τησ 

γενικϐτερησ  κοινϐτητασ, των κοινοτικών υπηρεςιών καθώσ και των επαγγελματιών που αςχολοϑνται με 

παιδιϊ, τησ αςτυνομύασ και του κρϊτουσ. Η ϋγκαιρη αναγνώριςη και η αποτελεςματικό παρϋμβαςη μποροϑν 

να μειώςουν τισ αρχικϋσ και μακροπρϐθεςμεσ επιπτώςεισ τησ κακοπούηςησ ανηλύκων και να προωθόςουν 

την αποκατϊςταςη των παιδιών και των οικογενειών που εμπλϋκονται. 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 

 
Δουλεϑοντασ ςε ζευγϊρια, παραθϋςτε παραδεύγματα ιδρυμϊτων και οργανιςμών ςτον τομϋα τησ 
προςταςύασ ανηλύκων. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Πύνακασ 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Γρϊψτε 
 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύα την 
ακϐλουθη εργαςύα: "Παρακαλοϑμε περιγρϊψτε ςε μύα ςελύδα μια δομό των δημϐςιων υπηρεςιών. Λϊβετε 
υπϐψη τον τϑπο τησ δομόσ, τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει, τη χρηματοδϐτηςη κ.λπ. ". 

 

 

 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 

περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Η ςυζότηςη θα 

κλεύςει με μια περύληψη των θεμϊτων που ςυζητόθηκαν.  

 

 

 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ ςχετικϊ με νομοθεςύεσ και νϐμουσ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 

πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

Ενθαρρϑνετε ενεργϊ τουσ μαθητϋσ.  Ιςτορύεσ και προςωπικϋσ εμπειρύεσ μποροϑν να κεντρύςουν το 

ενδιαφϋρον τουσ.   

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 9.2: Σςναλλαγέρ με δημόζιερ/ηοπικέρ 

ςπηπεζίερ  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

  

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 

    Σημαντικό Σημεύο 1: Οριςμϋνεσ από τισ πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην ενότητα, μπορεύ να εύναι 

γνωςτϋσ ςε μερικούσ μαθητϋσ αλλϊ όχι ςε ϊλλουσ. Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να ϋχει μια ςαφό 

ιδϋα ςχετικϊ με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ εκ των προτϋρων, ώςτε να αποφεύγει ό να 

παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ τισ "οικεύεσ" πληροφορύεσ, με βϊςη την αυτό-αξιολόγηςη που 

δόθηκε ςτην αρχό τησ Μονϊδασ. 

     Σημαντικό Σημεύο 2: Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να επιςημϊνει ότι οι πληροφορύεσ που παρϋχονται ςτη 

Μονϊδα αναφϋρονται ςτο ςυγκεκριμϋνο εθνικό πλαύςιο. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 

να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το 

θϋμα. 

   Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 

δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και 

να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 

30. Ο εκπαιδευτόσ θα επανεξετϊςει το περιεχϐμενο τησ προηγοϑμενησ ενϐτητασ () και θα ςυνδϋςει κϊποια 
θϋματα και ερωτόςεισ απϐ αυτό με τουσ μαθητϋσ, εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτην 
παροϑςα ενϐτητα (Δημϐςιεσ/Σοπικϋσ υπηρεςύεσ).  

 
31. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να 

κατανοόςουν το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 
 

32. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να 
πϊρει μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται 
λεπτομερόσ απϊντηςη / εξόγηςη. 
 

33. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη ςτη ςϑντομη επιςκϐπηςη των δημϐςιων υπηρεςιών. 

- - Η ςυζότηςη θα βαςιςτεύ ςε δϑο προοπτικϋσ: δημϐςιεσ υπηρεςύεσ και ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ (Μ.Κ.Ο.). 
Εκεύ θα αναφερθοϑν η Εταιρεύα Προςταςύασ Ανηλύκων Παιδιών (Ε.Π.Α.Α.), το Εθνικό Κϋντρο 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ (Ε.Κ.Κ.Α. – ϐςων αφορϊ την παιδικό γραμμό παιδικόσ προςταςύασ που 
διαθϋτει) και το Φαμόγελο του παιδιού (ωσ Μ.Κ.Ο.) 
 

34. Ο εκπαιδευτόσ θα εξηγόςει πώσ να προχωρόςει κϊποιοσ ςε περύπτωςη που θϋλει να αναφϋρει  
κακοπούηςη ανηλύκου. 

Για να κϊνετε μια αναφορϊ παιδικόσ κακοπούηςησ, επικοινωνόςτε με την Ελληνικό Αςτυνομύα, η οπούα και 
θα ςασ παραπϋμψει ςτον αρμϐδιο οργανιςμϐ προςταςύασ ανηλύκων.  
Οι εργαζϐμενοι ςε δομϋσ προςταςύασ παιδιών εύναι εκπαιδευμϋνοι ςτο να αντιλαμβϊνονται τα ρύςκα που 
μπορεύ να διατρϋχει ϋνα παιδύ. Όταν τουσ καλϋςετε, θα ςασ κϊνουν ερωτόςεισ και θα ςασ αφόςουν να τουσ 
αναφϋρετε τισ ανηςυχύεσ ςασ. Μϋςω αυτόσ τησ ςυνομιλύασ θα μπορϋςουν να ςχηματύςουν μια εικϐνα και να 
ςασ βοηθόςουν ϐςο το δυνατϐν πιο αποτελεςματικϊ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να γνωρύζουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ απϋναντι ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ. 
 να κατανοόςουν τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν οριςμϋνεσ δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ και την αναγκαιϐτητϊ τουσ ςτην καθημερινό ζωό. 
 να κατανοόςουν την ςημαντικϐτητα των δημϐςιων/τοπικών υπηρεςιών 
 να εξοικειωθοϑν με βαςικϋσ νομικϋσ διαδικαςύεσ που εύναι κοινϋσ για ϐλουσ τουσ πολύτεσ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ κοινωνύασ, ανεξϊρτητα απϐ την κατϊςταςό τουσ (βρύςκονται ςε δομϋσ φροντύδασ ό 
φεϑγουν απϐ αυτϋσ, κλπ.). 

 να κατανοοϑν τον ρϐλο των διαφϐρων δημϐςιων υπηρεςιών 
 

 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Μπορεύτε να εξηγόςετε τισ διαφορϋσ μεταξϑ ενϐσ δημϐςιου ιδρϑματοσ και μιασ ΜΚΟ; 
 
 

 Ποιού εύναι οι δημϐςιοι οργανιςμού που εργϊζονται ςτον τομϋα τησ προςταςύασ των παιδιών; 
 
 

 Περιγρϊψτε τι ςημαύνει ΜΚΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 
 

 Σύποσ δραςτηριότητασ: Παρακολουθόςτε το βύντεο και ςυζητόςτε 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 
αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη τησ Εταιρεύασ Προςταςύασ Ανηλύκων Παιδιών (Ε.Π.Α.Α.), του Εθνικού 
Κϋντρου Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ (Ε.Κ.Κ.Α.) – (ϐςων αφορϊ την παιδικό γραμμό παιδικόσ προςταςύασ 
που διαθϋτει) και του Φαμόγελου του παιδιού (ωσ Μ.Κ.Ο.). 
 
Παρουςύαςη / ϑντομη Διϊλεξη 
Ο εκπαιδευτόσ θα παρουςιϊςει την διαδικαςύα ςε περύπτωςη αναφορϊσ κακοπούηςησ παιδιών. 
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Πύνακασ 
 
τον πύνακα, ο εκπαιδευτόσ, μαζύ με τουσ εκπαιδευϐμενουσ, θα ςυζητόςουν τισ διαφορϋσ μεταξϑ μιασ 
δημϐςιασ τοπικόσ υπηρεςύασ και μιασ ιδιωτικόσ υπηρεςύασ. 
Μετϊ την παρουςύαςη, οι εκπαιδευϐμενοι θα ςυνεχύςουν να εργϊζονται χωριςτϊ, ωσ δουλειϊ ςπιτιοϑ. 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Μελϋτη Περύπτωςησ 
 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Γρϊψτε 
 

 

 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύαςη 
την ακϐλουθη εργαςύα: "Περιγρϊψτε ςε μια ςελύδα τισ διαφορϋσ μεταξϑ ενϐσ δημϐςιου ιδρϑματοσ και ενϐσ 
ιδιωτικοϑ ιδρϑματοσ". 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 
ε μύα ςελύδα, οι εκπαιδευϐμενοι θα γρϊψουν την απϊντηςη για τισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ: 
1. Σι γνωρύζουμε ςχετικϊ με τισ παροχϋσ των τοπικών υπηρεςιών ςτην περιοχό ςασ; 
2. Σι γνωρύζουμε για τη ςυνολικό αποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ προςταςύασ των παιδιών; 
 

 Ομαδικό υζότηςη 

 
 
Η απϊντηςη θα παρουςιαςτεύ ςε ομαδικό ςυζότηςη. 

 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη  
 

Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 

περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Η ςυζότηςη θα 

κλεύςει με μια περύληψη των θεμϊτων που ςυζητόθηκαν.  

 
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ ςχετικϊ με νομοθεςύεσ και νϐμουσ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 

πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

 Ενθαρρϑνετε ενεργϊ τουσ μαθητϋσ.  Ιςτορύεσ και προςωπικϋσ εμπειρύεσ μποροϑν να κεντρύςουν το 

ενδιαφϋρον τουσ.   

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 9.3: Σύνδεζη μεηαξύ ηυν 

δημόζιυν/ηοπικών ςπηπεζιών 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

  

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

 

    Σημαντικό Σημεύο 1: Οριςμϋνεσ από τισ πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην ενότητα, μπορεύ να εύναι 

γνωςτϋσ ςε μερικούσ μαθητϋσ αλλϊ όχι ςε ϊλλουσ. Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να ϋχει μια ςαφό 

ιδϋα ςχετικϊ με τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ εκ των προτϋρων, ώςτε να αποφεύγει ό να 

παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ τισ "οικεύεσ" πληροφορύεσ, με βϊςη την αυτό-αξιολόγηςη που 

δόθηκε ςτην αρχό τησ Μονϊδασ. 

     Σημαντικό Σημεύο 2: Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να επιςημϊνει ότι οι πληροφορύεσ που παρϋχονται ςτη 

Μονϊδα αναφϋρονται ςτο ςυγκεκριμϋνο εθνικό πλαύςιο. 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμϋνου 

να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το 

θϋμα. 

   Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 

δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και 

να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ 

 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

Η Ενϐτητα θα αναπτυχθεύ και θα αναλυθεύ με γνώμονα τα παρακϊτω βόματα: 

35. Ο εκπαιδευτόσ θα επανεξετϊςει το περιεχϐμενο τησ προηγοϑμενησ ενϐτητασ και θα ςυνδϋςει κϊποια 
θϋματα και ερωτόςεισ απϐ αυτό με τουσ μαθητϋσ, εςτιϊζοντασ ςε αυτϊ που θα ςυζητηθοϑν ςτην 
παροϑςα ενϐτητα.  

 
36. Ο εκπαιδευτόσ θα περιγρϊψει εν ςυντομύα τουσ ςτϐχουσ τησ ενϐτητασ, ώςτε οι μαθητϋσ να 

κατανοόςουν το περιεχϐμενο και να καθορύςουν τισ προςδοκύεσ τουσ ςχετικϊ με αυτόν. 
 

37. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει μια ςϑντομη ςυζότηςη κϊνοντασ τισ "Ερωτόςεισ ϋναρξησ” ϋτςι ώςτε να 
πϊρει μια ιδϋα για την υπϊρχουςα γνώςη των ςπουδαςτών. ε αυτϐ το ςτϊδιο δεν απαιτεύται 
λεπτομερόσ απϊντηςη / εξόγηςη. 
 

38. Ο εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη επϊνω ςτην αποτελεςματικό δρομολϐγηςη των ςχϋςεων 

μεταξϑ των δημϐςιων/τοπικών υπηρεςιών: 

- Ο ρϐλοσ των ιδιωτικών οργανιςμών για την αντιμετώπιςη των αναγκών των παιδιών ςε κύνδυνο 

- υνεργαςύα μεταξϑ ιδιωτικών και δημϐςιων υπηρεςιών/φορϋων. 

- Ο ρϐλοσ των ςυναςπιςμών οργανιςμών ςτην παιδικό ευημερύα. 
 

 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να γνωρύζουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ απϋναντι ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ. 
 να γνωρύζουν τη ςχϋςη μεταξϑ δημϐςιου φορϋα και ΜΚΟ 
 να κατανοόςουν τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν οριςμϋνεσ δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ και την αναγκαιϐτητϊ τουσ ςτην καθημερινό ζωό. 
 να κατανοόςουν την ςημαντικϐτητα τησ πρϐςβαςησ ςε δημϐςιεσ/τοπικϋσ υπηρεςύεσ 
 να κατανοοϑν τον ρϐλο των διαφϐρων δημϐςιων και ιδιωτικών υπηρεςιών 
 

 

 

 



      
 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι γνωρύζετε ςχετικϊ με τη ςυνολικό αποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ προςταςύασ των παιδιών; 
 

 Σι γνωρύζετε ςχετικϊ με το τι προςφϋρουν οι τοπικϋσ δημϐςιεσ και ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ; 
 

 Μπορεύτε να εξηγόςετε τι ςημαύνει ςυνεργαςύα φορϋων/υπηρεςιών; 
 

 Ϊχετε επωφεληθεύ απϐ μια ςυνεργαςύα μεταξϑ ενϐσ δημϐςιου ιδρϑματοσ και ενϐσ ιδιωτικοϑ; Με ποιον 
τρϐπο? 
 

 Κατϊ τη γνώμη ςασ, εύναι ςημαντικϐ να υπϊρχει ϋνασ ςυναςπιςμϐσ μεταξϑ φορϋων/υπηρεςιών 
(δημϐςιων / ιδιωτικών); 
 

 

 Δραςτηριότητα 

Each lesson plan describes activities that support the objectives. The activity is intended to suggest a creative, applied manner by which 
to teach each module. Types of activities are: plenary discussion, work in pairs, role playing, brainstorming, problem solving, written 
exercises, case studies, quiz, etc. Each activity is supplemented by relevant materials, such as hand-outs, flip charts, videos, etc 

 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 

- Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint που 

αποτελεύται απϐ την αποτελεςματικό δρομολϐγηςη των ςχϋςεων μεταξϑ των δημϐςιων/τοπικών 

υπηρεςιών: 

- Ο ρϐλοσ των ιδιωτικών οργανιςμών για την αντιμετώπιςη των αναγκών των παιδιών ςε κύνδυνο. 

- υνεργαςύα  ιδιωτικών και δημϐςιων υπηρεςιών 

- Ο ρϐλοσ των ςυναςπιςμών μεταξϑ φορϋων/υπηρεςιών (δημϐςιων / ιδιωτικών)  

 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Δουλεύοντασ ςε ζευγϊρια 
 
Δουλεϑοντασ ςε ζεϑγη, παραθϋςτε παραδεύγματα των θεςμών ςτον τομϋα προςταςύασ των παιδιών που 
ςυνεργϊζονται. 



      
 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 
Πϐςο νομύζετε ϐτι εύναι απαραύτητη η αποτελεςματικό ςυνεργαςύα μεταξϑ των υπηρεςιών; Με ποιο τρϐπο; 

Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αναφϋρουν τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα, ενώ ςτο τϋλοσ ο εκπαιδευτόσ θα 
ετοιμϊςει μια ςϑντομη περύληψη των ϐςων δόλωςαν οι μαθητϋσ. 
 

 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύαςη 
την ακϐλουθη εργαςύα: "Παρακαλοϑμε ςημειώςτε ςε μια ςελύδα πώσ η ςυνεργαςύα μεταξϑ δημϐςιων / 
ιδιωτικών οργανιςμών μπορεύ να βελτιώςει τισ τοπικϋσ υπηρεςύεσ για τα παιδιϊ ςχετικϊ με το ςϑςτημα 
προςταςύασ ανηλύκων". 

 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η ςυνεργατικό αξιολϐγηςη υποδεικνϑει ϋναν ϊλλον τρϐπο ςυνδυαςμοϑ των αποτελεςμϊτων απϐ τα προηγοϑμενα τμόματα του 

χεδύου Μαθόματοσ 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ξεκινόςει μια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που παρουςιϊςτηκαν κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ. Μπορεύ να ζητόςει την ϊποψη των μαθητών για το τι ϋμαθαν, για το τι τουσ ϊρεςε 

περιςςϐτερο για αυτό τη ςϑνοδο, τι όταν ενδιαφϋρον ό βαρετϐ, τι πιθανώσ τουσ εξϋπληξε. Η ςυζότηςη θα 

κλεύςει με μια περύληψη των θεμϊτων που ςυζητόθηκαν.  

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Προςπαθόςτε να αποφϑγετε μακροςκελεύσ παρουςιϊςεισ ςχετικϊ με νομοθεςύεσ και νϐμουσ. Οι 

μαθητϋσ τεύνουν να χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ και εξαιρϋςεισ. 

 Να εύςτε ευϋλικτοσ. την περύπτωςη που οι μαθητϋσ όδη γνωρύζουν την πλειονϐτητα των 

πληροφοριών που περιϋχονται ςτην Ενϐτητα, επικεντρωθεύτε ςτισ πληροφορύεσ που λεύπουν. 

 Ενθαρρϑνετε ενεργϊ τουσ μαθητϋσ.  Ιςτορύεσ και προςωπικϋσ εμπειρύεσ μποροϑν να κεντρύςουν το 

ενδιαφϋρον τουσ.  .  

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 10.1: Γιαπποζυπικέρ ζσέζειρ 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Αυτό η ενϐτητα θα δώςει μια βαςικό ειςαγωγό ςτον τομϋα τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ και θα 
επιδιώξει να αυξόςει την αντύληψό ςασ για τισ μορφϋσ επικοινωνύασ, τισ δεξιϐτητεσ 
επικοινωνύασ και την κοινωνικό ό διαπροςωπικό ςυμπεριφορϊ ςασ ςε ςχϋςη με αυτϋσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με δημιουργικό τρόπο, ώςτε οι 
μαθητϋσ  
 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ του κειμϋνου ενημερώνονται και εύναι 
κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να θεωρούν ότι 
οι φοιτητϋσ εύναι διαφορετικού και ότι κϊποιεσ ϋννοιεσ ό εξόγηςη πρϋπει να δοθεύ με 
πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό τρόπο για τουσ μαθητϋσ που αντιμετωπύζουν 
δυςκολύεσ. 

 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, 

προκειμϋνου να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ 

χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ 

υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 
δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και 
να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 5:  Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εξηγόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ δύνοντασ απλϋσ 
εξηγόςεισ και να ελϋγχουν τακτικϊ το επύπεδο κατανόηςησ του υλικού (ζητώντασ 
από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν παραδεύγματα από τη δικό τουσ εμπειρύα για 
τισ νϋεσ ϋννοιεσ) καθώσ και να τουσ επεξηγούν αν εντοπύςουν κϊποια δυςκολύα 
κατανόηςησ. 

 
 

 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα ςυμφωνόςουν ςε 
θϋματα που θα διευκολϑνουν τη διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για παρϊδειγμα, ςε ςχϋςη με την 
υλικοτεχνικό υποδομό, τισ ανϊγκεσ παρουςύασ, αναπϊντεχα προβλόματα που μπορεύ να προκϑψουν, 
διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτον οδηγϐ του εκπαιδευτό, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων. 
 
Μεθοδολογικό ςύςταςη 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών ςτην εφαρμογό 
του, εξαςφαλύζοντασ την καλϑτερη αποτελεςματικϐτητα του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη 
βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον αναμενϐμενο αντύκτυπο. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με 
τον εκπαιδευτό, δουλεϑοντασ ςε ομϊδεσ, θα εξετϊςει και θα αξιολογόςει τα οφϋλη απϐ την 
παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ. 
 
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει με το περιεχϐμενο τησ ενϐτητασ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη (χρηςιμοποιώντασ μια παρουςύαςη power point) με βϊςη: 
 

- Διαπροςωπικό και ομαδικό επικοινωνύα. Σι εύναι; 
- Επικοινωνιακϊ μοντϋλα 
- Οριςμϋνεσ μορφϋσ μη λεκτικόσ επικοινωνύασ 

 
Σο μϊθημα θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ςχϐλια απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη. 
Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται για αυτϐ το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προτεύνει μερικϋσ πηγϋσ 
ςχετικϊ με το θϋμα και να απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ τουσ . 
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

-να γνωρύζουν πώσ να ερμηνεύουν οριςμϋνα μη λεκτικϊ ςόματα επικοινωνύασ 
-να κατανοόςουν τη διαφορϊ μεταξύ τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ και τησ ομαδικόσ επικοινωνύασ 
-Να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα τησ μη λεκτικόσ επικοινωνύασ ςτισ καθημερινϋσ τουσ δραςτηριότητεσ  

 



      
 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

Πώσ ορύζεται την επικοινωνύα; 
 
 

Εύναι η μη λεκτικό επικοινωνύα ςημαντικό ςτισ ςχϋςεισ μασ με τουσ ϊλλουσ; Πώσ νιώθετε για 
αυτϐ; 
 
 

Ποιεσ μορφϋσ μη λεκτικόσ επικοινωνύασ γνωρύζετε; 

 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 

αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη: “Διαπροςωπικό και ομαδικό επικοινωνύα. Σι εύναι;” 

 Εύδοσ δραςτηριότητασ: Ερωτόςεισ 
 

Διαβάςτε το παρακάτω ςενάριο και εξετάςτε τισ ερωτήςεισ ςτο τέλοσ. 
Αυτό η αλληλεπύδραςη πραγματοποιόθηκε μεταξϑ του Κοινωνικοϑ λειτουργοϑ και του μαθητό ςε 
μια ςυνεδρύαςη αξιολϐγηςησ, η οπούα διοργανώθηκε απϐ πρώτο ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα 
ϐταν μια ϊλλη ςυνϊντηςη εύχε ακυρωθεύ. 
 
 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: Όπωσ γνωρύζεισ, πρϋπει να ςυμπληρώςω αυτό τη φόρμα 

αξιολόγηςησ πριν από το τϋλοσ του μόνα, για να δω πωσ τα πηγαύνεισ τώρα που βρύςκεςε ςτη 
μϋςη τησ διαδικαςύασ. (ψϊχνοντασ τα χαρτιϊ πϊνω ςτο γεμϊτο γραφεύο, κοιτϊζει τον μαθητό 
και χαμογελϊει). Λοιπόν, πώσ νομύζεισ ότι πϊνε τα πρϊγματα; Α, εδώ εύναι. 
 

 Μαθητήσ: Νομύζω ότι τα πρϊγματα πϊνε καλϊ. Μαθαύνω  πολλϊ και μϋχρι ςτιγμόσ υπόρξε μια 
πολύτιμη εμπειρύα. (Μιλϊει ςε μια μονότονη, ελαφρώσ καταρρακωμϋνη, ανηςυχητικό 
ϋκφραςη).  
 

 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: Καλα καλα. (Διαβϊζοντασ την φόρμα, κοιτϊζει ψηλϊ προστον 
μαθητό και ςουφρώνει το βλϋμμα του ελαφρώσ). (Το τηλϋφωνο χτυπϊει). Ναι … ΟΚ, απλϊ 
δώςτε μου περύπου 20 λεπτϊ. Αντύο. (Αναζητϊ ξανϊ τη φόρμα). Που όμαςταν? Ω ναι. Ασ 



      
 

ξεκινόςουμε με τα ςημεύα δρϊςησ από την τελευταύα ςυνϊντηςη ... Κατϊφερεσ να τα 
πραγματοποιόςεισ; 

 Μαθητήσ: Ναι ... ϋτςι νομύζω ... τα περιςςότερα. (Ο τόνοσ τησ φωνόσ εύναι ψηλότεροσ, η κενό 
ϋκφραςη του προςώπου, γϋρνει προσ τα εμπρόσ για να διαβϊςει τα ςημεύα δρϊςησ, χωρύσ να 
κϊνει επαφό με τα μϊτια). 

 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: Στην πραγματικότητα, παρατόρηςα ότι δεν ϋχεισ κϊνει τα ςημεύα 3 
και 4. Φαύνεται ότι δεν εύςαι απόλυτα ςυνεπόσ. (Χαμογελϊει ςτον μαθητό) Ξϋρω ότι θα το 
διορθώςετε μϋχρι το τϋλοσ του μόνα. (Χαμογελϊ ξανϊ) Έτςι δεν εύναι; 

 Μαθητήσ: Εύναι απλϊ ότι τα πρϊγματα όταν λύγο ... (Κοιτϊζει τον λειτουργό ο οπούοσ  
ςυνεχύζει να διαβϊζει την φόρμα), ςτη ςυνϋχεια κοιτϊζει το πϊτωμα, το χϋρι καλύπτει το 
ςτόμα του και αναςτενϊζει). 

 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: Πϊει κϊτι ςτραβϊ? Ξϋρεισ ότι μπορεύσ να μιλόςεισ ελεύθερα ςε 
μϋνα. (Χαμογελϊ, ενώ κοιτϊζει το ρολόι πύςω από το κεφϊλι του μαθητό, και ςτη ςυνϋχεια 
κοιτϊζει πύςω ςτον φοιτητό). 

 Μαθητήσ: Οχι εύμαι καλϊ. Συγνώμη. Ναι, θα το καταφϋρω. Κανϋνα πρόβλημα. (Μιλϊει ςε ϋνα 
μονότονο τόνο, ϋκφραςη κενό, βουλιαγμϋνοσ ςτην καρϋκλα, κοιτϊζει το κοινωνικό λειτουργό 
ςτη ςυνϋχεια κοιτϊζει μακριϊ). 

 Κοινωνικόσ Λειτουργόσ.: Καλώσ. Συνεχύζοντασ ... 
 Ερωτήςεισ  
 1. Ποιϊ μη λεκτικϊ κομμϊτια επικοινωνύασ ςυνοδεύουν τα λόγια του κοινωνικού λειτουργού 

και του μαθητό; 
 2. Πώσ μπορεύ να αλλϊξει η ερμηνεύα των λεκτικών μηνυμϊτων του λειτουργού και του 

μαθητό με τισ μη λεκτικϋσ πληροφορύεσ; 
 3. Υπό το πρύςμα τησ ερμηνεύασ ςασ, πώσ μπορεύ ο λειτουργόσ να απαντόςει ςτον μαθητό τόςο 

με προφορικό όςο και με μη λεκτικό τρόπο για να μεγιςτοποιόςει την αποτελεςματικότητα 
τησ επικοινωνύασ; 

 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
Ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ μαθητϋσ να προετοιμϊςουν και να φϋρουν ςτην επϐμενη ςυνεδρύαςη 
την ακϐλουθη εργαςύα: "Περιγρϊψτε ςυνοπτικϊ μια κατϊςταςη ϐπου η μη λεκτικό επικοινωνύα ςασ δεν 
ϋγινε κατανοητό απϐ ϊλλουσ ανθρώπουσ. Πώσ αντιδρϊςατε; " 

 

 

 



      
 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

Λύςτα ελϋγχου 
 

 Ομαδικό υζότηςη 
Πρϐκειται για μια εςωτερικό αξιολϐγηςη, η οπούα διεξϊγεται απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα. Θα αξιολογηθοϑν τα επιτευχθϋντα πρϐτυπα γνώςησ που 
καθορύζονται απϐ το πρϐγραμμα. Η αξιολϐγηςη τησ γνώςησ θα πραγματοποιεύται τακτικϊ ςε ϐλο 
το πρϐγραμμα τϐςο γραπτώσ ϐςο και προφορικϊ (αςκόςεισ, καθόκοντα) και μϋςω τησ 
παρατόρηςησ των ϊτομα που εκτελοϑν τισ αςκόςεισ. Οι εκπαιδευτϋσ θα εκτελοϑν εξετϊςεισ και 
αξιολογόςεισ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα, δεν υπϊρχει τελικό εξϋταςη. 

 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 

 Ομαδικό υζότηςη  

Η εποικοδομητικό κριτικό περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο και τα μη λεκτικϊ μηνϑματα ϊλλων 

και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε τον τρϐπο κατανϐηςησ του μηνϑματοσ και την ανταπϐκριςη 

ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη των ςχολύων εύναι βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό 

επικοινωνύα. Μποροϑμε επύςησ να λϊβουμε ανατροφοδϐτηςη απϐ τισ δικϋσ μασ απαντόςεισ μϋςω 

μιασ διαδικαςύασ γνωςτόσ ωσ «αυτο-παρακολοϑθηςησ» (Hargie et al., 2004). Η αυτο-

παρακολοϑθηςη ςυνεπϊγεται να διατηροϑμε επύγνωςη του τι λϋμε και κϊνουμε ςε κοινωνικϋσ 

ςυναναςτροφϋσ και πώσ αυτϐ επηρεϊζει τουσ ϊλλουσ. Αυτϐσ ο τϑποσ ανατροφοδϐτηςησ μπορεύ ςτη 

ςυνϋχεια να χρηςιμοποιηθεύ για να αλλϊξει ό να προςαρμϐςει τη ςυμπεριφορϊ μασ υπϐ το πρύςμα 

των απαντόςεων των ϊλλων. Οι ϊνθρωποι που εύναι καλού ςτην επικοινωνύα εύναι πολϑ καλού ςτην 

αυτϐ-παρακολοϑθηςη, αναλϑοντασ και ρυθμύζοντασ ςυνεχώσ τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςϑμφωνα με 

τον τρϐπο με τον οπούο απαντϊ το ϊλλο ϊτομο. 

το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋρχεται τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ ϐςο και απϐ τουσ 

εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να αςκόςουν 

κριτικό για να βελτιώςουν (αν εύναι δυνατϐν) τισ παρουςιϊςεισ και τη διδαςκαλύα. 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Κϊνετε ςτουσ φοιτητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με την ϋννοια του ςτϐχου χωρύσ να 

ξεφϑγετε, εύναι ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το 

ρυθμϐ και το επύπεδο των πληροφοριών που θα τουσ δοθεύ. 

 Προςπαθόςτε να μην κϊνετε μεγϊλεσ παρουςιϊςεισ που τεύνουν να επικεντρώνονται περιςςϐτερο 

ςτισ λεπτομϋρειεσ και τισ περιγραφϋσ παρϊ ςτισ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ τεύνουν να 

χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ευζλικτοσ και ικανόσ να χρθςιμοποιεί μεκόδουσ ενεργοφσ μάκθςθσ 

και να είναι ςε κζςθ να προςαρμόηει κάποιεσ αςκιςεισ ανάλογα με τθ δομι τθσ ομάδασ (άντρεσ / γυναίκεσ, 

ηευγάρια κλπ.), το επίπεδο μόρφωςθσ και άλλεσ δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εργαςία. 

 
 

 Τποςτηρύξτε τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. Τποςτηρύξτε ενεργϊ το να μιλόςουν για τισ 

εμπειρύεσ τουσ, το να κϊνουν ερωτόςεισ ό ςχϐλιϊ. 

 
 

Οι ακϐλουθεσ βαςικϋσ αρχϋσ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελοϑν επύςησ βϊςη για αυτϐ το 
πρϐγραμμα: 
1. Παροχό τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ με επίκεντρο τον ςυμμετέχοντα. Μαθαύνουμε καλύτερα 
όταν ϋχουμε ενεργό ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα κατϊρτιςησ. Οι εκπαιδευόμενοι εύναι νϋοι και ενόλικοι, 
όπωσ και οι εκπαιδευτϋσ, και ϋχουν εμπειρύεσ ζωόσ και προηγούμενεσ γνώςεισ που εύναι πολύτιμεσ για 
τη ςυζότηςη και την εκμϊθηςη των θεμϊτων τησ ενότητασ. 
Επιπλϋον, μποροϑν να λαμβϊνουν αποφϊςεισ ςχετικϊ με την εκπαύδευςη και μποροϑν να 
εκφρϊζουν τισ απϐψεισ και τισ ιδϋεσ τουσ ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον οπούο θα μποροϑςε να 
διευκολυνθεύ και να βελτιωθεύ η εκπαύδευςη. 
2. Η γνώςη έχει κοινωνική ςημαςία. Οι ςυμμετϋχοντεσ ενδιαφϋρονται περιςςϐτερο να μϊθουν 
για θϋματα που ςχετύζονται με την καθημερινϐτητϊ τουσ και ενδιαφϋρονται περιςςϐτερο να 
ςυμμετϊςχουν ςε μια εκπαύδευςη που αντιμετωπύζει καταςτϊςεισ που ςυναντοϑν ςυχνϊ, 
εντοπύζοντασ τισ ομοιϐτητεσ. 
3. Η αρχή τησ ενςωμάτωςησ. Η γνώςη εύναι και παραμϋνει "ανοικτό". Πρώτα απϐ ϐλα, μια 
διαδικαςύα εκπαύδευςησ πρϋπει να προςαρμοςτεύ ςτισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ των ατϐμων. 
 



      
 

Δνόηηηα 10.2: Γενικέρ απσέρ και καηεςθύνζειρ 

καλή διαπποζυπική επικοινυνία.  

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Αυτό η ενϐτητα θα δώςει μια βαςικό ειςαγωγό ςτον τομϋα τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ και θα 

επιδιώξει να αυξόςει την αντύληψό ςασ για τισ μορφϋσ επικοινωνύασ, τισ δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και την 

κοινωνικό ό διαπροςωπικό ςυμπεριφορϊ ςασ ςε ςχϋςη με αυτϋσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με δημιουργικό τρόπο, ώςτε οι 

μαθητϋσ να ενδιαφερθούν για τισ πληροφορύεσ που παρϋχονται και να ϋχουν διϊθεςη να ςυμμετϋχουν ςτην 

παρϊδοςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ του κειμϋνου ενημερώνονται και εύναι 
κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να θεωρούν ότι οι φοιτητϋσ εύναι 
διαφορετικού και ότι κϊποιεσ ϋννοιεσ ό εξόγηςη πρϋπει να δοθεύ με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό 
τρόπο για τουσ μαθητϋσ που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, 

προκειμϋνου να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 

δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 

ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 5:  Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εξηγόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ δύνοντασ απλϋσ 

εξηγόςεισ και να ελϋγχουν τακτικϊ το επύπεδο κατανόηςησ του υλικού (ζητώντασ από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν παραδεύγματα από τη δικό τουσ εμπειρύα για τισ νϋεσ ϋννοιεσ) καθώσ και 

να τουσ επεξηγούν αν εντοπύςουν κϊποια δυςκολύα κατανόηςησ. 

 
 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα ςυμφωνόςουν ςε 
θϋματα που θα διευκολϑνουν τη διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για παρϊδειγμα, ςε ςχϋςη με την 
υλικοτεχνικό υποδομό, τισ ανϊγκεσ παρουςύασ, αναπϊντεχα προβλόματα που μπορεύ να προκϑψουν, 
διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτον οδηγϐ του εκπαιδευτό, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων. 
 
Μεθοδολογικό ςύςταςη 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών ςτην εφαρμογό 
του, εξαςφαλύζοντασ την καλϑτερη αποτελεςματικϐτητα του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη 
βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον αναμενϐμενο αντύκτυπο. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με 
τον εκπαιδευτό, δουλεϑοντασ ςε ομϊδεσ, θα εξετϊςει και θα αξιολογόςει τα οφϋλη απϐ την 
παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ. 
 
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει με το περιεχϐμενο τησ ενϐτητασ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη (χρηςιμοποιώντασ μια παρουςύαςη power point) με βϊςη: 
 
 Αρχϋσ γλωςςικόσ ςυμπεριφορϊσ 
 Αρχϋσ αντύληψησ 
  Αρχϋσ επικοινωνύασ 
 Αρχϋσ επιβεβαύωςησ 
 Αρχϋσ γλωςςικόσ ςυμπεριφορϊσ και αποτελεςματικό διαπροςωπικό επικοινωνύα 
 Επύλυςη ςυγκροϑςεων 
 

Καλό διαπροςωπικό επικοινωνύα 
 Αρχϋσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ 
- Δεκτικϐτητα 
- Αυθορμητιςμϐσ 
- Εδώ και τώρα 
- Αυθεντικϐτητα 
- Ενςυναύςθηςη 
- Αποδοχό 
- Θϋρμη 
- Εμπιςτοςϑνη 

 
Σο μϊθημα θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ςχϐλια απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη. 
Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται για αυτϐ το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προτεύνει μερικϋσ πηγϋσ 
ςχετικϊ με το θϋμα και να απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ τουσ . 
 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να μϊθουν τισ αρχϋσ τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ 
 να γνωρύζουμε τισ διαπροςωπικϋσ αξύεσ επικοινωνύασ 
 Να κατανοόςουμε τουσ γενικούσ κανόνεσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη διαπροςωπικό 

επικοινωνύα 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι ςημαύνουν οι αρχϋσ επικοινωνύασ; 
 
 

 Ποιεσ αρχϋσ επικοινωνύασ γνωρύζετε; 
 
 

 Ϊχετε ακοϑςει για τισ αξύεσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ; Αν ναι, παρακαλώ παραθϋςτε τα 
παραδεύγματα. 
 

 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 

αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη: “Γενικού κανόνεσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη 

διαπροςωπικό επικοινωνύα. Αρχϋσ καλόσ και ςωςτόσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ”. 

Μια ςϑντομη ιςτορύα θα διαβαςτεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ και κατϐπιν θα τουσ ζητηθεύ να 
απαντόςουν ςε μια ερώτηςη ςχετικϊ με το περιεχϐμενο τησ ιςτορύασ. Σο ερώτημα εύναι πιθανϐ να 



      
 

μην εύναι αυτϐ που περιμϋνουν οι μαθητϋσ. 

κοπόσ: Να υπογραμμύςουμε ϐτι αυτϐ που μασ ζητεύται δεν εύναι πϊντα αυτϐ που 

περιμϋνουμε/νομύζουμε. Πόροι: Η εκπαιδευτικό ιςτορύα που παρουςιϊζεται παρακϊτω.  

1. Πεύτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐτι θα τουσ διαβϊςετε μια ςϑντομη ιςτορύα για ϋνα τρϋνο και ϐτι 
πρϋπει να δώςουν ιδιαύτερη προςοχό καθώσ θα τουσ ζητόςετε να απαντόςουν ςε μια ερώτηςη 
ςχετικϊ με την κατϊςταςη που περιγρϊφεται. υμβουλϋψτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐτι μπορεύ να 
χρειαςτεύ να κρατόςουν ςημειώςεισ καθώσ τουσ διαβϊζετε την ιςτορύα. 

2. Διαβϊςτε την ακϐλουθη ιςτορύα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ: 

Ϊνα τρϋνο φεϑγει απϐ το ςταθμϐ με 3 επιβϊτεσ και ςταματϊ ςτη Λϊριςα ϐπου παραλαμβϊνει 5 
ακϐμα. τη ςυνϋχεια ςταματϊ ςτη Καρδύτςα και 2 επιβϊτεσ κατεβαύνουν. Η επϐμενη ςτϊςη εύναι η 
Θεςςαλονύκη και 23 νϋοι επιβϊτεσ επιβιβϊζονται. Σο τρϋνο κϊνει την επϐμενη ςτϊςη του ςτην 
Καβϊλα , ϐπου 21 κατεβαύνουν και κανεύσ δεν επιβιβϊζεται. Σο τρϋνο προχωρϊει μϋχρι να φτϊςει 
ςτον Βϐλο, ϐπου 3 επιβϊτεσ ανεβαύνουν. Οι επϐμενεσ ςτϊςεισ εύναι το Πόλιο ϐπου 6 ϊτομα 
επιβιβϊζονται και 4 αποβιβϊζονται, το Αγρύνιο ϐπου κανεύσ δεν ανεβαύνει η κατεβαύνει, και η Θόβα 
ϐπου 24 επιβϊτεσ ανεβαύνουν. Η αμαξοςτοιχύα φτϊνει ςτο τϋλοσ τησ διαδρομόσ ςτην Πϊτρα, ϐπου 
ϐλοι οι επιβϊτεσ αποβιβϊζονται. 

3. Αφοϑ ολοκληρώςετε την ανϊγνωςη τησ ιςτορύασ, ρωτόςτε: Πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο; 

4. Εύναι πιθανϐ οι ςυμμετϋχοντεσ να επικεντρώθηκαν περιςςϐτερο ςτον αριθμϐ των επιβατών που 
ϋμειναν ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτον τελικϐ του προοριςμϐ. Ρωτόςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ πϐςοι 
όταν περιςςϐτερο επικεντρωμϋνοι ςε αυτϐ απϐ τον αριθμϐ των ςτϊςεων που ϋκανε το τρϋνο. 

5. Ρωτόςτε αν κϊποιοσ μπορεύ να απαντόςει ςτο ερώτημα πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο. Ρωτόςτε 
επύςησ αν κϊποιοσ μπορεύ να απαντόςει πϐςοι επιβϊτεσ όταν ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτην Πϊτρα. 

6. Η απϊντηςη ςτο ερώτημα ςχετικϊ με το πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο, εύναι 9, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του τελικοϑ του προοριςμοϑ. 

7. Τπόρχαν 37 επιβϊτεσ ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτην Πϊτρα. άςωσ να θϋλετε να αναφϋρετε ϐτι 
αυτϐ το τρϋνο πόγε πολϑ μακριϊ μϋχρι να φτϊςει ςτον προοριςμϐ του ςτην Πϊτρα. 

Αναφορϊ: υζητόςτε γιατύ οι ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να ϋχουν επικεντρωθεύ ςτα λανθαςμϋνα 
κριτόρια ενώ ακοϑνε αυτό την ιςτορύα. Πιθανϋσ απαντόςεισ μπορεύ να εύναι ϐτι απλώσ υποθϋτουν 
ϐτι το ερώτημα θα εύναι πϐςοι επιβϊτεσ ϋμειναν ςτο τϋλοσ τησ διαδρομόσ ςτο τρϋνο. Σονύςτε ϐτι 
ςυχνϊ οι υποθϋςεισ μασ αναγκϊζουν να επικεντρωθοϑμε ςτα λϊθοσ πρϊγματα ϐταν επικοινωνοϑμε 
με τουσ ϊλλουσ και ϐτι πρϋπει να διατηρόςουμε ανοιχτϐ μυαλϐ για τισ πιο ςημαντικϋσ και κρύςιμεσ 
ςυνομιλύεσ και αλληλεπιδρϊςεισ μασ με ϊλλουσ. 

 

 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
το τϋλοσ τησ παρουςύαςησ τησ ενϐτητασ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να 
προετοιμϊςουν την παρακϊτω εργαςύα: 
Περιγρϊψτε ςτο μϋγιςτο 10 ςειρϋσ μια κατϊςταςη ϐπου εςεύσ ό κϊποιοσ φύλοσ/φύλη ςασ χρηςιμοποιόςατε 

την ενςυναύςθηςη (ςυναιςθηματικό κατανϐηςη του ϊλλου) ςτην επικοινωνύα / ςυζότηςη ςασ. Πώσ 

αλληλεπιδρϊςατε; Ποια απϊντηςη δώςατε; 

 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 

 Ομαδικό υζότηςη 

Πρϐκειται για μια εςωτερικό αξιολϐγηςη, η οπούα διεξϊγεται απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα. Θα αξιολογηθοϑν τα επιτευχθϋντα πρϐτυπα γνώςησ που 
καθορύζονται απϐ το πρϐγραμμα. Η αξιολϐγηςη τησ γνώςησ θα πραγματοποιεύται τακτικϊ ςε ϐλο 
το πρϐγραμμα τϐςο γραπτώσ ϐςο και προφορικϊ (αςκόςεισ, καθόκοντα) και μϋςω τησ 
παρατόρηςησ των ϊτομα που εκτελοϑν τισ αςκόςεισ. Οι εκπαιδευτϋσ θα εκτελοϑν εξετϊςεισ και 
αξιολογόςεισ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα, δεν υπϊρχει τελικό εξϋταςη. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Η εποικοδομητικό κριτικό περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο και τα μη λεκτικϊ μηνϑματα ϊλλων 

και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε τον τρϐπο κατανϐηςησ του μηνϑματοσ και την ανταπϐκριςη 

ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη των ςχολύων εύναι βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό 

επικοινωνύα. Μποροϑμε επύςησ να λϊβουμε ανατροφοδϐτηςη απϐ τισ δικϋσ μασ απαντόςεισ μϋςω 

μιασ διαδικαςύασ γνωςτόσ ωσ «αυτο-παρακολοϑθηςησ» (Hargie et al., 2004). Η αυτο-

παρακολοϑθηςη ςυνεπϊγεται να διατηροϑμε επύγνωςη του τι λϋμε και κϊνουμε ςε κοινωνικϋσ 

ςυναναςτροφϋσ και πώσ αυτϐ επηρεϊζει τουσ ϊλλουσ. Αυτϐσ ο τϑποσ ανατροφοδϐτηςησ μπορεύ ςτη 

ςυνϋχεια να χρηςιμοποιηθεύ για να αλλϊξει ό να προςαρμϐςει τη ςυμπεριφορϊ μασ υπϐ το πρύςμα 

των απαντόςεων των ϊλλων. Οι ϊνθρωποι που εύναι καλού ςτην επικοινωνύα εύναι πολϑ καλού ςτην 

αυτϐ-παρακολοϑθηςη, αναλϑοντασ και ρυθμύζοντασ ςυνεχώσ τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςϑμφωνα με 

τον τρϐπο με τον οπούο απαντϊ το ϊλλο ϊτομο. 

το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋρχεται τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ ϐςο και απϐ τουσ 

εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να αςκόςουν 

κριτικό για να βελτιώςουν (αν εύναι δυνατϐν) τισ παρουςιϊςεισ και τη διδαςκαλύα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Κϊνετε ςτουσ μαθητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με την ϋννοια του ςτϐχου χωρύσ να 

ξεφϑγετε, εύναι ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το 

ρυθμϐ και το επύπεδο των πληροφοριών που θα τουσ δοθεύ. 

 Προςπαθόςτε να μην κϊνετε μεγϊλεσ παρουςιϊςεισ που τεύνουν να επικεντρώνονται περιςςϐτερο 

ςτισ λεπτομϋρειεσ και τισ περιγραφϋσ παρϊ ςτισ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ τεύνουν να 

χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ευζλικτοσ και ικανόσ να χρθςιμοποιεί μεκόδουσ ενεργοφσ μάκθςθσ 

και να είναι ςε κζςθ να προςαρμόηει κάποιεσ αςκιςεισ ανάλογα με τθ δομι τθσ ομάδασ (άντρεσ / γυναίκεσ, 

ηευγάρια κλπ.), το επίπεδο μόρφωςθσ και άλλεσ δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εργαςία. 

 
 

 Τποςτηρύξτε τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. Τποςτηρύξτε ενεργϊ το να μιλόςουν για τισ 

εμπειρύεσ τουσ, το να κϊνουν ερωτόςεισ ό ςχϐλιϊ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 10.3: Τεσνικέρ καλήρ επικοινυνίαρ. 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 Επιςκόπηςη 

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Αυτό η ενϐτητα θα δώςει μια βαςικό ειςαγωγό ςτον τομϋα τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ και θα 

επιδιώξει να αυξόςει την αντύληψό ςασ για τισ μορφϋσ επικοινωνύασ, τισ δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και την 

κοινωνικό ό διαπροςωπικό ςυμπεριφορϊ ςασ ςε ςχϋςη με αυτϋσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με δημιουργικό τρόπο, ώςτε οι 

μαθητϋσ να ενδιαφερθούν για τισ πληροφορύεσ που παρϋχονται και να ϋχουν διϊθεςη να ςυμμετϋχουν ςτην 

παρϊδοςη. 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ του κειμϋνου ενημερώνονται και εύναι 
κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να θεωρούν ότι οι φοιτητϋσ εύναι 
διαφορετικού και ότι κϊποιεσ ϋννοιεσ ό εξόγηςη πρϋπει να δοθεύ με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό 
τρόπο για τουσ μαθητϋσ που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, 

προκειμϋνου να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. Πρϋπει να 

δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και να ςυνεργαςτούν 

ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 5:  Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εξηγόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ δύνοντασ απλϋσ 

εξηγόςεισ και να ελϋγχουν τακτικϊ το επύπεδο κατανόηςησ του υλικού (ζητώντασ από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν παραδεύγματα από τη δικό τουσ εμπειρύα για τισ νϋεσ ϋννοιεσ) καθώσ και 

να τουσ επεξηγούν αν εντοπύςουν κϊποια δυςκολύα κατανόηςησ. 

 
 

 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα ςυμφωνόςουν ςε 
θϋματα που θα διευκολϑνουν τη διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για παρϊδειγμα, ςε ςχϋςη με την 
υλικοτεχνικό υποδομό, τισ ανϊγκεσ παρουςύασ, αναπϊντεχα προβλόματα που μπορεύ να προκϑψουν, 
διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτον οδηγϐ του εκπαιδευτό, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων. 
 
Μεθοδολογικό ςύςταςη 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών ςτην εφαρμογό 
του, εξαςφαλύζοντασ την καλϑτερη αποτελεςματικϐτητα του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη 
βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον αναμενϐμενο αντύκτυπο. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με 
τον εκπαιδευτό, δουλεϑοντασ ςε ομϊδεσ, θα εξετϊςει και θα αξιολογόςει τα οφϋλη απϐ την 
παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ. 
 
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει με το περιεχϐμενο τησ ενϐτητασ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη (χρηςιμοποιώντασ μια παρουςύαςη power point) με βϊςη: 
 
 Αρχϋσ γλωςςικόσ ςυμπεριφορϊσ 
 Αρχϋσ αντύληψησ 
  Αρχϋσ επικοινωνύασ 
 Αρχϋσ επιβεβαύωςησ 
 Αρχϋσ γλωςςικόσ ςυμπεριφορϊσ και αποτελεςματικό διαπροςωπικό επικοινωνύα 
 Επύλυςη ςυγκροϑςεων 
 

Καλό διαπροςωπικό επικοινωνύα 
 Αρχϋσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ 
- Δεκτικϐτητα 
- Αυθορμητιςμϐσ 
- Εδώ και τώρα 
- Αυθεντικϐτητα 
- Ενςυναύςθηςη 
- Αποδοχό 
- Θϋρμη 
- Εμπιςτοςϑνη 

 
Σο μϊθημα θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ςχϐλια απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη. 
Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται για αυτϐ το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προτεύνει μερικϋσ πηγϋσ 
ςχετικϊ με το θϋμα και να απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ τουσ . 
 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να μϊθουν τισ αρχϋσ τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ 
 να γνωρύζουμε τισ διαπροςωπικϋσ αξύεσ επικοινωνύασ 
 Να κατανοόςουμε τουσ γενικούσ κανόνεσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη διαπροςωπικό 

επικοινωνύα 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι ςημαύνουν οι αρχϋσ επικοινωνύασ; 
 
 

 Ποιεσ αρχϋσ επικοινωνύασ γνωρύζετε; 
 
 

 Ϊχετε ακοϑςει για τισ αξύεσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ; Αν ναι, παρακαλώ παραθϋςτε τα 
παραδεύγματα. 
 

 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 

αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη: “Γενικού κανόνεσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη 

διαπροςωπικό επικοινωνύα. Αρχϋσ καλόσ και ςωςτόσ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ”. 

Μια ςϑντομη ιςτορύα θα διαβαςτεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ και κατϐπιν θα τουσ ζητηθεύ να 
απαντόςουν ςε μια ερώτηςη ςχετικϊ με το περιεχϐμενο τησ ιςτορύασ. Σο ερώτημα εύναι πιθανϐ να 



      
 

μην εύναι αυτϐ που περιμϋνουν οι μαθητϋσ. 

κοπόσ: Να υπογραμμύςουμε ϐτι αυτϐ που μασ ζητεύται δεν εύναι πϊντα αυτϐ που 

περιμϋνουμε/νομύζουμε. Πόροι: Η εκπαιδευτικό ιςτορύα που παρουςιϊζεται παρακϊτω.  

1. Πεύτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐτι θα τουσ διαβϊςετε μια ςϑντομη ιςτορύα για ϋνα τρϋνο και ϐτι 
πρϋπει να δώςουν ιδιαύτερη προςοχό καθώσ θα τουσ ζητόςετε να απαντόςουν ςε μια ερώτηςη 
ςχετικϊ με την κατϊςταςη που περιγρϊφεται. υμβουλϋψτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐτι μπορεύ να 
χρειαςτεύ να κρατόςουν ςημειώςεισ καθώσ τουσ διαβϊζετε την ιςτορύα. 

2. Διαβϊςτε την ακϐλουθη ιςτορύα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ: 

Ϊνα τρϋνο φεϑγει απϐ το ςταθμϐ με 3 επιβϊτεσ και ςταματϊ ςτη Λϊριςα ϐπου παραλαμβϊνει 5 
ακϐμα. τη ςυνϋχεια ςταματϊ ςτη Καρδύτςα και 2 επιβϊτεσ κατεβαύνουν. Η επϐμενη ςτϊςη εύναι η 
Θεςςαλονύκη και 23 νϋοι επιβϊτεσ επιβιβϊζονται. Σο τρϋνο κϊνει την επϐμενη ςτϊςη του ςτην 
Καβϊλα , ϐπου 21 κατεβαύνουν και κανεύσ δεν επιβιβϊζεται. Σο τρϋνο προχωρϊει μϋχρι να φτϊςει 
ςτον Βϐλο, ϐπου 3 επιβϊτεσ ανεβαύνουν. Οι επϐμενεσ ςτϊςεισ εύναι το Πόλιο ϐπου 6 ϊτομα 
επιβιβϊζονται και 4 αποβιβϊζονται, το Αγρύνιο ϐπου κανεύσ δεν ανεβαύνει η κατεβαύνει, και η Θόβα 
ϐπου 24 επιβϊτεσ ανεβαύνουν. Η αμαξοςτοιχύα φτϊνει ςτο τϋλοσ τησ διαδρομόσ ςτην Πϊτρα, ϐπου 
ϐλοι οι επιβϊτεσ αποβιβϊζονται. 

3. Αφοϑ ολοκληρώςετε την ανϊγνωςη τησ ιςτορύασ, ρωτόςτε: Πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο; 

4. Εύναι πιθανϐ οι ςυμμετϋχοντεσ να επικεντρώθηκαν περιςςϐτερο ςτον αριθμϐ των επιβατών που 
ϋμειναν ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτον τελικϐ του προοριςμϐ. Ρωτόςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ πϐςοι 
όταν περιςςϐτερο επικεντρωμϋνοι ςε αυτϐ απϐ τον αριθμϐ των ςτϊςεων που ϋκανε το τρϋνο. 

5. Ρωτόςτε αν κϊποιοσ μπορεύ να απαντόςει ςτο ερώτημα πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο. Ρωτόςτε 
επύςησ αν κϊποιοσ μπορεύ να απαντόςει πϐςοι επιβϊτεσ όταν ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτην Πϊτρα. 

6. Η απϊντηςη ςτο ερώτημα ςχετικϊ με το πϐςεσ ςτϊςεισ ϋκανε το τρϋνο, εύναι 9, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του τελικοϑ του προοριςμοϑ. 

7. Τπόρχαν 37 επιβϊτεσ ςτο τρϋνο ϐταν ϋφταςε ςτην Πϊτρα. άςωσ να θϋλετε να αναφϋρετε ϐτι 
αυτϐ το τρϋνο πόγε πολϑ μακριϊ μϋχρι να φτϊςει ςτον προοριςμϐ του ςτην Πϊτρα. 

Αναφορϊ: υζητόςτε γιατύ οι ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να ϋχουν επικεντρωθεύ ςτα λανθαςμϋνα 
κριτόρια ενώ ακοϑνε αυτό την ιςτορύα. Πιθανϋσ απαντόςεισ μπορεύ να εύναι ϐτι απλώσ υποθϋτουν 
ϐτι το ερώτημα θα εύναι πϐςοι επιβϊτεσ ϋμειναν ςτο τϋλοσ τησ διαδρομόσ ςτο τρϋνο. Σονύςτε ϐτι 
ςυχνϊ οι υποθϋςεισ μασ αναγκϊζουν να επικεντρωθοϑμε ςτα λϊθοσ πρϊγματα ϐταν επικοινωνοϑμε 
με τουσ ϊλλουσ και ϐτι πρϋπει να διατηρόςουμε ανοιχτϐ μυαλϐ για τισ πιο ςημαντικϋσ και κρύςιμεσ 
ςυνομιλύεσ και αλληλεπιδρϊςεισ μασ με ϊλλουσ. 

 

 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
το τϋλοσ τησ παρουςύαςησ τησ ενϐτητασ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να 
προετοιμϊςουν την παρακϊτω εργαςύα: 
Περιγρϊψτε ςτο μϋγιςτο 10 ςειρϋσ μια κατϊςταςη ϐπου εςεύσ ό κϊποιοσ φύλοσ/φύλη ςασ χρηςιμοποιόςατε 

την ενςυναύςθηςη (ςυναιςθηματικό κατανϐηςη του ϊλλου) ςτην επικοινωνύα / ςυζότηςη ςασ. Πώσ 

αλληλεπιδρϊςατε; Ποια απϊντηςη δώςατε; 

 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 

 Ομαδικό υζότηςη 

Πρϐκειται για μια εςωτερικό αξιολϐγηςη, η οπούα διεξϊγεται απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα. Θα αξιολογηθοϑν τα επιτευχθϋντα πρϐτυπα γνώςησ που 
καθορύζονται απϐ το πρϐγραμμα. Η αξιολϐγηςη τησ γνώςησ θα πραγματοποιεύται τακτικϊ ςε ϐλο 
το πρϐγραμμα τϐςο γραπτώσ ϐςο και προφορικϊ (αςκόςεισ, καθόκοντα) και μϋςω τησ 
παρατόρηςησ των ϊτομα που εκτελοϑν τισ αςκόςεισ. Οι εκπαιδευτϋσ θα εκτελοϑν εξετϊςεισ και 
αξιολογόςεισ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα, δεν υπϊρχει τελικό εξϋταςη. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Η εποικοδομητικό κριτικό περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο και τα μη λεκτικϊ μηνϑματα ϊλλων 

και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε τον τρϐπο κατανϐηςησ του μηνϑματοσ και την ανταπϐκριςη 

ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη των ςχολύων εύναι βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό 

επικοινωνύα. Μποροϑμε επύςησ να λϊβουμε ανατροφοδϐτηςη απϐ τισ δικϋσ μασ απαντόςεισ μϋςω 

μιασ διαδικαςύασ γνωςτόσ ωσ «αυτο-παρακολοϑθηςησ» (Hargie et al., 2004). Η αυτο-

παρακολοϑθηςη ςυνεπϊγεται να διατηροϑμε επύγνωςη του τι λϋμε και κϊνουμε ςε κοινωνικϋσ 

ςυναναςτροφϋσ και πώσ αυτϐ επηρεϊζει τουσ ϊλλουσ. Αυτϐσ ο τϑποσ ανατροφοδϐτηςησ μπορεύ ςτη 

ςυνϋχεια να χρηςιμοποιηθεύ για να αλλϊξει ό να προςαρμϐςει τη ςυμπεριφορϊ μασ υπϐ το πρύςμα 

των απαντόςεων των ϊλλων. Οι ϊνθρωποι που εύναι καλού ςτην επικοινωνύα εύναι πολϑ καλού ςτην 

αυτϐ-παρακολοϑθηςη, αναλϑοντασ και ρυθμύζοντασ ςυνεχώσ τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςϑμφωνα με 

τον τρϐπο με τον οπούο απαντϊ το ϊλλο ϊτομο. 

το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋρχεται τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ ϐςο και απϐ τουσ 

εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να αςκόςουν 

κριτικό για να βελτιώςουν (αν εύναι δυνατϐν) τισ παρουςιϊςεισ και τη διδαςκαλύα. 

 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ.  

 

 Κϊνετε ςτουσ φοιτητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με την ϋννοια του ςτϐχου χωρύσ να 

ξεφϑγετε, εύναι ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το 

ρυθμϐ και το επύπεδο των πληροφοριών που θα τουσ δοθεύ. 

 Προςπαθόςτε να μην κϊνετε μεγϊλεσ παρουςιϊςεισ που τεύνουν να επικεντρώνονται περιςςϐτερο 

ςτισ λεπτομϋρειεσ και τισ περιγραφϋσ παρϊ ςτισ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ τεύνουν να 

χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 



      
 

 Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ευζλικτοσ και ικανόσ να χρθςιμοποιεί μεκόδουσ ενεργοφσ μάκθςθσ 

και να είναι ςε κζςθ να προςαρμόηει κάποιεσ αςκιςεισ ανάλογα με τθ δομι τθσ ομάδασ (άντρεσ / γυναίκεσ, 

ηευγάρια κλπ.), το επίπεδο μόρφωςθσ και άλλεσ δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εργαςία. 

 
 

 Τποςτηρύξτε τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. Τποςτηρύξτε ενεργϊ το να μιλόςουν για τισ 

εμπειρύεσ τουσ, το να κϊνουν ερωτόςεισ ό ςχϐλιϊ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Δνόηηηα 10.4: Λήτη αποθάζευν 

Διϊρκεια: 2 ώρεσ 

 

  Επιςκόπηςη  

Η επιςκϐπηςη παρουςιϊζει εν ςυντομύα την ενϐτητα/υποενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ, τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, και τη ςϑνδεςη με τισ 
υπϐλοιπεσ ενϐτητεσ.  

Αυτό η ενϐτητα θα δώςει μια βαςικό ειςαγωγό ςτον τομϋα τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ και θα 

επιδιώξει να αυξόςει την αντύληψό ςασ για τισ μορφϋσ επικοινωνύασ, τισ δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και την 

κοινωνικό ό διαπροςωπικό ςυμπεριφορϊ ςασ ςε ςχϋςη με αυτϋσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 1: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με δημιουργικό τρόπο, ώςτε οι 

μαθητϋσ να ενδιαφερθούν για τισ πληροφορύεσ που παρϋχονται και να ϋχουν διϊθεςη να ςυμμετϋχουν 

ςτην παρϊδοςη. 

 

 Σημαντικό Σημεύο 2: Παρόλο που οι πληροφορύεσ του κειμϋνου ενημερώνονται και εύναι 
κατϊλληλεσ για την ηλικύα των μαθητών, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να θεωρούν ότι οι φοιτητϋσ εύναι 
διαφορετικού και ότι κϊποιεσ ϋννοιεσ ό εξόγηςη πρϋπει να δοθεύ με πιο απλοποιημϋνο και ςυνοπτικό 
τρόπο για τουσ μαθητϋσ που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 
 

 Σημαντικό Σημεύο 3: Η παρουςύαςη τησ Ενότητασ πρϋπει να γύνει με ςυμμετοχικό τρόπο, 

προκειμϋνου να μπορϋςουν οι μαθητϋσ να ταυτιςτούν με αυτϋσ και να τισ χρηςιμοποιόςουν ςτισ ζωϋσ 

τουσ, ενώ παρϊλληλα να χτύςουν πϊνω ςτισ υπϊρχουςεσ εμπειρύεσ τουσ ςχετικϊ με το θϋμα. 

 Σημαντικό Σημεύο 4: Η δημιουργύα μιασ φιλικόσ και θετικόσ ατμόςφαιρασ εύναι ςημαντικό. 

Πρϋπει να δημιουργηθεύ ϋνα ομαδικό πνεύμα ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να θϋλουν να ςυμμετϊςχουν και 

να ςυνεργαςτούν ςτισ ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 Σημαντικό Σημεύο 5:  Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εξηγόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ δύνοντασ απλϋσ 

εξηγόςεισ και να ελϋγχουν τακτικϊ το επύπεδο κατανόηςησ του υλικού (ζητώντασ από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ να δώςουν παραδεύγματα από τη δικό τουσ εμπειρύα για τισ νϋεσ ϋννοιεσ) καθώσ και 

να τουσ επεξηγούν αν εντοπύςουν κϊποια δυςκολύα κατανόηςησ. 

 
 

 

 



      
 

 Ανϊλυςη Ενότητασ 
Σα περιεχϐμενα τησ Ενϐτητασ παρουςιϊζονται και αναλϑονται περαιτϋρω, περιγρϊφοντασ τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ώςτε 

να υλοποιηθεύ η εκπαιδευτικό ςυνϊντηςη. 

την αρχό τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευϐμενοι θα ςυμφωνόςουν ςε 
θϋματα που θα διευκολϑνουν τη διαδικαςύα εκπαύδευςησ (για παρϊδειγμα, ςε ςχϋςη με την 
υλικοτεχνικό υποδομό, τισ ανϊγκεσ παρουςύασ, αναπϊντεχα προβλόματα που μπορεύ να προκϑψουν, 
διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων) και θα καθορύςουν τα δικαιώματϊ τουσ και τισ υποχρεώςεισ τουσ κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 
 
Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ καθορύζεται ςτον οδηγϐ του εκπαιδευτό, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ των ςυμμετεχϐντων. 
 
Methodological recommendation 
The Μεθοδολογικό ςύςταςη 
Σο κϑριο χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ εύναι η ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών ςτην εφαρμογό 
του, εξαςφαλύζοντασ την καλϑτερη αποτελεςματικϐτητα του ϋργου, την αξιοπούηςη και τη 
βιωςιμϐτητα των αποτελεςμϊτων του και τον αναμενϐμενο αντύκτυπο. Κϊθε εκπαιδευϐμενοσ, μαζύ με 
τον εκπαιδευτό, δουλεϑοντασ ςε ομϊδεσ, θα εξετϊςει και θα αξιολογόςει τα οφϋλη απϐ την 
παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ. 
 
Μετϊ απϐ αυτϋσ τισ ςυζητόςεισ, ο εκπαιδευτόσ θα προχωρόςει με το περιεχϐμενο τησ ενϐτητασ. Ο 
εκπαιδευτόσ θα ξεκινόςει την παρουςύαςη (χρηςιμοποιώντασ μια παρουςύαςη power point) με βϊςη: 
 

 Παρατηρόςιμη ςυμπεριφορϊ κατϊ τη λόψη ςωςτών αποφϊςεων 
 τρατηγικϋσ λόψησ αποφϊςεων 
 Επύδραςη του ςτρεσ ςτη λόψη αποφϊςεων 

 
Σο μϊθημα θα ολοκληρωθεύ με αςκόςεισ, ςχϐλια απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ και αξιολϐγηςη. 
Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται για αυτϐ το θϋμα, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προτεύνει μερικϋσ πηγϋσ 
ςχετικϊ με το θϋμα και να απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ τουσ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 κοπού και τόχοι 

Οι ςκοπού εύναι μια ςυνοπτικό επιςκϐπηςη των ςτϐχων για κϊθε μϊθημα. Σα Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα περιγρϊφουν τη γνώςη και τισ 
δεξιϐτητεσ που θα ϋχουν αποκτόςει οι μαθητϋσ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ςυνϊντηςησ 

 
Οι ςκοπού και οι ςτϐχοι αυτόσ τησ Ενϐτητασ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να μϊθουν πώσ να παύρνουν αποφϊςεισ υπό ςυνθόκεσ ϊγχουσ και ςτρεσ  
 να γνωρύζουν τισ ςτρατηγικϋσ λόψησ αποφϊςεων 
 να κατανοόςουμε τισ επιπτώςεισ των ςωςτών / λανθαςμϋνων αποφϊςεων για τη ζωό μασ 
 να ςυνειδητοποιόςουμε τισ ςυνϋπειεσ των αποφϊςεών μασ για τουσ ϊλλουσ 

 

 υζότηςη/Ερωτόςεισ Έναρξησ 

Η ςυζότηςη ςτοχεϑει ςτο να ειςϊγει τουσ ςκοποϑσ ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ερωτόςεων ςχετικών με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

 Σι εύναι απαραύτητο ϐταν πρϋπει να πϊρετε μια απϐφαςη; 
 

 Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων; 
 
 

 Γνωρύζετε ςτρατηγικϋσ για την λόψη μιασ καλόσ απϐφαςησ; 
 

 Σι εύναι πιο δϑςκολο για εςϊσ ϐταν πρϋπει να πϊρετε μια απϐφαςη; 

 

 Δραςτηριότητα 

Κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ περιγρϊφει δραςτηριϐτητεσ που υποςτηρύζουν τουσ ςκοποϑσ. Η δραςτηριϐτητα προςδύδει ϋνα δημιουργικϐ, 
πρακτικϐ τρϐπο ςτην διδαχό κϊθε υποενϐτητασ.  Εύδη δραςτηριοτότων εύναι: απλό ςυζότηςη, ςυνεργαςύα ςε δυϊδεσ, παιχνύδι ρϐλων, 
καταιγιςμϐσ ιδεών, λϑςεισ προβλημϊτων, γραπτϋσ αςκόςεισ, εξϋταςη ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων, ερωτηματολϐγια, κοκ. Κϊθε 
δραςτηριϐτητα υποςτηρύζεται απϐ ςχετικϐ υλικϐ ϐπωσ φυλλϊδια, flipcharts, οπτικοακουςτικϐ υλικϐ, κοκ 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Παρουςύαςη/ύντομη διϊλεξη 
 
Φρηςιμοποιώντασ ϋναν προβολϋα, δεύξτε ςτουσ μαθητϋσ ςασ την παρουςύαςη του PowerPoint  που 

αποτελεύται απϐ την παρουςύαςη: “Λόψη αποφϊςεων”. 

 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεών 



      
 

Ο εκπαιδευτόσ καλεύ τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν για τη ςημαςύα τησ λόψησ αποφϊςεων. 

Ποιεσ εύναι οι ιδϋεσ και οι ςκϋψεισ τουσ για το τι περιλαμβϊνει μια ςωςτό απόφαςη; 

 Εύδοσ Δραςτηριότητασ: Πύνακασ 

Παράδειγμα: Άρνηςη λόψησ μιασ απόφαςησ 

Εξϊλειψη του προβλόματοσ μϋςω τησ ϊρνηςησ τησ ύπαρξόσ του. Αυτό ςυμβαύνει γενικϊ όταν το ϊγχοσ 

εύναι εξαιρετικϊ υψηλό και δεν μπορεύ κανεύσ να το αντιμετωπύςει. 

Παράδειγμα: Ο καπετϊνιοσ δυςκολεύεται να βρει μύα λύςη όταν ςυνειδητοποιεύ ότι ϋνα ϊλλο πλούο 

πληςιϊζει καταπϊνω του. Αντύ αυτού, βαςύζεται ςτο ότι το ϊλλο πλούο θα αλλϊξει τελικϊ πορεύα από 

μόνο του. Δεν καταλόγει ςε κανϋνα εναλλακτικό πλϊνο. 

Μειονέκτημα: Το πρόβλημα δεν επιλύεται και ο υπεύθυνοσ για τη λόψη τησ απόφαςησ δεν 

επεξεργϊζεται καμύα επιπρόςθετη πληροφορύα που μπορεύ να χειροτερϋψει το ϊγχοσ του. 

Εύναι ποτϋ αυτϋσ οι ςτρατηγικϋσ αποτελεςματικϋσ; 

Μόπωσ όταν δεν ϋχουμε πολύ χρόνο, κϊνουμε την ελϊχιςτη δυνατό προςπϊθεια; Μόπωσ κϊνουμε 

ςυντομεύςεισ που ύςωσ να ϋχουν ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ; Μόπωσ ςε καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ, δεν 

χωρύζουμε τισ ςημαντικϋσ από τισ αςόμαντεσ πληροφορύεσ; 

Δεν ϋχουμε πϊντα αρκετό χρόνο, ό πϊντα εύναι όλα επεύγοντα; 

  Αν η απϊντηςη εύναι ναι, μπορεύ να χρηςιμοποιούμε ςυςτηματικϊ αυτϋσ τισ ςτρατηγικϋσ 

λόψεωσ αποφϊςεων. Αυτό η ςυνόθεια αυξϊνει τον κύνδυνο ενόσ ατυχόματοσ. 

 Εϊν η απϊντηςη εύναι αρνητικό, πρϋπει να καθορύςουμε πόςο ςυχνϊ και γιατύ 

αντιμετωπύζουμε αυτϋσ τισ κρύςεισ. 

 Η λόψη μιασ ςυνειδητόσ απόφαςησ για την επύλυςη ενόσ προβλόματοσ εύναι θετικό. Όταν το 

κϊνουμε αυτό, οι ερωτόςεισ που τϋθηκαν προηγουμϋνωσ περιγρϊφουν τουσ τρόπουσ με τουσ 

οπούουσ μπορούμε να δώςουμε προτεραιότητα ςτισ εναλλακτικϋσ λύςεισ και όχι ςε αυτϋσ τισ 

αρνητικϋσ ςτρατηγικϋσ. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 Επϋκταςη 

Η δραςτηριϐτητα επϋκταςησ ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ςυμπληρώςει την αρχικό δραςτηριϐτητα με περαιτϋρω δουλειϊ εντϐσ τησ τϊξησ ό 
με ϊςκηςη για το ςπύτι.   

 

 Περαιτϋρω δραςτηριότητεσ 
 
 

 Δουλειϊ πιτιού 
το τϋλοσ τησ παρουςύαςησ τησ ενϐτητασ, ο εκπαιδευτόσ θα ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να 
προετοιμϊςουν την παρακϊτω εργαςύα: 

Περιγρϊψτε μια κατϊςταςη όπου ϋπρεπε να αποφαςύςετε και χρηςιμοποιόςατε τουλϊχιςτον δύο 

μεθόδουσ λόψεωσ αποφϊςεων. Πώσ το καταλϊβατε; 

 

 

 

 

 

 

 Αναθεώρηςη/ Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Λύςτα ελϋγχου 
 

 Ομαδικό υζότηςη 

Πρϐκειται για μια εςωτερικό αξιολϐγηςη, η οπούα διεξϊγεται απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ ςτα προγρϊμματα. Θα αξιολογηθοϑν τα επιτευχθϋντα πρϐτυπα γνώςησ που 
καθορύζονται απϐ το πρϐγραμμα. Η αξιολϐγηςη τησ γνώςησ θα πραγματοποιεύται τακτικϊ ςε ϐλο 
το πρϐγραμμα τϐςο γραπτώσ ϐςο και προφορικϊ (αςκόςεισ, καθόκοντα) και μϋςω τησ 
παρατόρηςησ των ϊτομα που εκτελοϑν τισ αςκόςεισ. Οι εκπαιδευτϋσ θα εκτελοϑν εξετϊςεισ και 
αξιολογόςεισ. ϑμφωνα με το πρϐγραμμα, δεν υπϊρχει τελικό εξϋταςη. 

 

 

 



      
 

 υνεργατικό Αξιολόγηςη 

Η αξιολϐγηςη εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο ςε κϊθε ςχϋδιο μαθόματοσ επειδό καταδεικνϑει εϊν και κατϊ πϐςο οι ςκοπού και οι ςτϐχοι 
ϋχουν επιτευχθεύ. 

 

 Ομαδικό υζότηςη 
 
Η εποικοδομητικό κριτικό περιλαμβϊνει τϐςο τα λεκτικϊ ϐςο και τα μη λεκτικϊ μηνϑματα ϊλλων 

και μασ επιτρϋπει να αξιολογόςουμε τον τρϐπο κατανϐηςησ του μηνϑματοσ και την ανταπϐκριςη 

ςε αυτϐ. Η ενεργό ακρϐαςη των ςχολύων εύναι βαςικό δεξιϐτητα ςτην αποτελεςματικό 

επικοινωνύα. Μποροϑμε επύςησ να λϊβουμε ανατροφοδϐτηςη απϐ τισ δικϋσ μασ απαντόςεισ μϋςω 

μιασ διαδικαςύασ γνωςτόσ ωσ «αυτο-παρακολοϑθηςησ» (Hargie et al., 2004). Η αυτο-

παρακολοϑθηςη ςυνεπϊγεται να διατηροϑμε επύγνωςη του τι λϋμε και κϊνουμε ςε κοινωνικϋσ 

ςυναναςτροφϋσ και πώσ αυτϐ επηρεϊζει τουσ ϊλλουσ. Αυτϐσ ο τϑποσ ανατροφοδϐτηςησ μπορεύ ςτη 

ςυνϋχεια να χρηςιμοποιηθεύ για να αλλϊξει ό να προςαρμϐςει τη ςυμπεριφορϊ μασ υπϐ το πρύςμα 

των απαντόςεων των ϊλλων. Οι ϊνθρωποι που εύναι καλού ςτην επικοινωνύα εύναι πολϑ καλού ςτην 

αυτϐ-παρακολοϑθηςη, αναλϑοντασ και ρυθμύζοντασ ςυνεχώσ τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςϑμφωνα με 

τον τρϐπο με τον οπούο απαντϊ το ϊλλο ϊτομο. 

το μϊθημϊ μασ, η ανατροφοδϐτηςη θα προϋρχεται τϐςο απϐ τουσ εκπαιδευτϋσ ϐςο και απϐ τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ να αςκόςουν 
κριτικό για να βελτιώςουν (αν εύναι δυνατϐν) τισ παρουςιϊςεισ και τη διδαςκαλύα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 υμβουλϋσ για Εκπαιδευτϋσ 

Οι ςυμβουλϋσ για τουσ εκπαιδευτϋσ προτεύνουν δημιουργικοϑσ τρϐπουσ για εμπλουτιςμϐ των δραςτηριοτότων ό/και την ενςωμϊτωςη 
τησ δραςτηριϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα. την ενϐτητα των ςυμβουλών, οι προετοιμαςύεσ που διεξόχθηςαν απ’ τον εκπαιδευτό 
ώςτε κϊθε ενϐτητα και τα υλικϊ που θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμα για χρόςη να ςυμπεριληφθοϑν. Σα χϋδια Μαθόματοσ εύναι 
ολοκληρωμϋνα με ϋτοιμα προσ φωτοτυπύεσ φυλλϊδια για τουσ μαθητϋσ και ϊλλα ςυςτατικϊ του μαθόματοσ 

 

 Κϊνετε ςτουσ φοιτητϋσ ερωτόςεισ που ςχετύζονται ςτενϊ με την ϋννοια του ςτϐχου χωρύσ να 

ξεφϑγετε, εύναι ςημαντικϐ να διατηρόςετε την εςτύαςη και να τουσ κϊνετε να αιςθϊνονται ϊνετα με το 

ρυθμϐ και το επύπεδο των πληροφοριών που θα τουσ δοθεύ. 

 Προςπαθόςτε να μην κϊνετε μεγϊλεσ παρουςιϊςεισ που τεύνουν να επικεντρώνονται περιςςϐτερο 

ςτισ λεπτομϋρειεσ και τισ περιγραφϋσ παρϊ ςτισ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ και προτϊςεισ. Οι μαθητϋσ τεύνουν να 

χϊνουν το ενδιαφϋρον τουσ ϐταν ακοϑν λεπτομερεύσ περιγραφϋσ. 

 Αν οι μαθητϋσ ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν επιπλϋον γνώςεισ ςε ςχϋςη με το θϋμα, μπορεύτε να 

τουσ ςυμβουλϋψετε να ψϊξουν για παραπϊνω ςτοιχεύα απϐ ϊλλε πηγϋσ. 

 Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ευζλικτοσ και ικανόσ να χρθςιμοποιεί μεκόδουσ ενεργοφσ μάκθςθσ 

και να είναι ςε κζςθ να προςαρμόηει κάποιεσ αςκιςεισ ανάλογα με τθ δομι τθσ ομάδασ (άντρεσ / γυναίκεσ, 

ηευγάρια κλπ.), το επίπεδο μόρφωςθσ και άλλεσ δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εργαςία. 

 
 

 Τποςτηρύξτε τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. Τποςτηρύξτε ενεργϊ το να μιλόςουν για τισ 

εμπειρύεσ τουσ, το να κϊνουν ερωτόςεισ ό ςχϐλιϊ. 

 
 
 
 

 

 


