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Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός... 

• Η πρώτη σας συνάντηση να δίνει την ευκαιρία 
στους εκπαιδευομένους σας να μάθουν κάτι 
για εσάς και για τα άλλα άτομα στην ομάδα 
και να μιλήσουν για κοινές ανησυχίες και 
συναισθήματα.  

• Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες αυτές για 
να κάνετε συνδέσεις με το μάθημά σας κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς.  

 

 



Ρωτήστε... 

• Πού ζεις αυτή τη στιγμή; Που θα ήθελες να 
ζεις εναλλακτικά και γιατί;  

• Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου 
χρόνο; 

• Πες ένα πράγμα που αναμένεις να μάθεις 
από αυτό το μάθημα.  

• Πες μια ανησυχία που έχεις για αυτό το 
μάθημα. 

 

 



Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός 

• Διασφαλίστε το μάθημά σας να γίνεται σε ένα 
κλίμα αλληλοσεβασμού, αποδοχής και 
ασφάλειας.  

• Ξεκινήστε μια βασική λίστα με εισηγήσεις για 
ένα μαθησιακό συμβόλαιο και 
συναποφασίστε με τους εκπαιδευομένους 
σας για αυτό.  

 



«Ο κώδικάς μας» 

• Ακούμε προσεκτικά την άποψη/προοπτική των 
άλλων.  

• Τηρούμε εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικές 
πληροφορίες που μοιράζονται άτομα της 
ομάδας.  

• Αποφεύγουμε να κάνουμε γενικοποιήσεις για 
συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. 

• Μοιραζόμαστε το χρόνο ομιλίας με τους άλλους. 
• Εστιαζόμαστε στη δική μας μάθηση.  
• Ενημερώνουμε την ομάδα αν θα απουσιάζουμε.  

 



Ρωτάτε τις σωστές ερωτήσεις 

• «Πώς μπορώ να κρατήσω 
ξύπνιους τους 
εκπαιδευομένους μου (και 
εμένα) σήμερα;» 

 

• «Πώς μπορώ να εντάξω τα 
ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευομένων/ένα 
επίκαιρο ζήτημα στο 
σημερινό μάθημα;» 

 

 



Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την 
τεχνική του ...σιροπιού 

• «Θα μάθουμε κάτι που είναι 
δύσκολο και ίσως να μην το 
χρησιμοποιήσετε ποτέ στη ζωή 
σας αλλά πρέπει να το 
μάθουμε, γιατί είναι στην ύλη 
μας.»  

• Εάν εσείς δε θεωρείτε κάτι 
αξιόλογο γιατί να το 
θεωρήσουν οι εκπαιδευόμενοί 
σας;  

• Βρείτε συνδέσεις με 
καταστάσεις της ζωής τους.  
 



Δείχνετε ενθουσιασμό! 

• Είναι αλήθεια ότι δεν 
νιώθουμε το ίδιο πάθος για 
ό,τι διδάσκουμε.  

• Πρέπει να πείσετε και να 
«πουλήσετε το προϊόν σας»!  

• Ο ενθουσιασμός είναι 
μεταδοτικός. 
(http://www.youtube.com/wat
ch?v=GA8z7f7a2Pk) 

• Fake it till you make it.  

• Κινηθείτε μέσα στην τάξη!  



Τεχνικές- «άγκιστρα» 

 

 

 

 

 

 

 

Dave Burgess, 2012, “Teach like a Pirate”  



Το κιναισθητικό άγκιστρο 

• Πώς μπορώ να ενσωματώσω 
κίνηση στο μάθημά μου; 

• Μπορούμε να 
ρίξουμε/κυλήσουμε/ κάτι μέσα ή 
έξω από την τάξη;   

• Μπορούμε να σηκωθούμε και να 
κάνουμε μια δραματοποίηση;  

• Μπορώ να ενσωματώσω κινήσεις 
και χειρονομίες των ατόμων από 
τη θέση τους στο μάθημα μου; 



Το κιναισθητικό άγκιστρο 

• Μπορώ να μετατρέψω την τάξη 
σε ένα τεράστιο μετρητή 
απόψεων για συγκεκριμένες 
δηλώσεις ; (χωρισμός τάξης  σε 
διαφωνώ/ συμφωνώ με μια 
γραμμή/τέλα) 

• Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα 
παιχνίδι το οποίο περιέχει 
κίνηση και δράση για να 
ενισχύσω το μάθημα μου;  

• Πώς μπορώ να εγγυηθώ ότι το 
κάθε άτομο θα έχει σηκωθεί 
τουλάχιστον μια φορά από τη 
θέση του κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος;  
 



Το άγκιστρο του «εξερευνητή» 

• Πώς μπορώ να βγάλω τους 
εκπαιδευομένους μου έξω από 
τους τέσσερις τοίχους σήμερα; 

• Πού στο σχολείο υπάρχει το 
κατάλληλο μέρος για την 
παράδοση του περιεχομένου του 
σημερινού μαθήματος (ή για την 
αρχή-κλείσιμο του μαθήματος); 

• Μπορώ να τοποθετήσω κάποια 
αντικείμενα-κλειδιά έξω για να τα 
ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι;  

• Μπορούμε να πάμε κάπου εκτός 
σχολείου για το συγκεκριμένο 
μάθημα;  



Το άγκιστρο του Πικάσο 
• Πώς μπορώ να ενσωματώσω την τέχνη στο μάθημά 

μου;  
• Τι μπορούν να σχεδιάσουν ή να φτιάξουν οι 

εκπαιδευόμενοι μου για να κατανοήσουν έννοιες ή 
να συγκρατήσουν πληροφορίες;  

• Μπορούν να δημιουργήσουν εικονο-λέξεις έτσι ώστε 
ο τρόπος με τον οποίο η λέξη είναι γραμμένη να 
δείχνει την έννοια της;   



Το άγκιστρο του Πικάσο 

• Μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
σχέδιο με σημαντικές πληροφορίες 
για να κάνουν επανάληψη για ένα 
διαγώνισμα;   

• Μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 
παρουσιάσουν κάτι από το υλικό 
μας με μη-γλωσσική 
αναπαράσταση; (πχ. φωτογραφικό 
πρότζεκτ, τρισδιάστατα μοντέλα).  

• Μπορώ να αναθέσω μια 
εναλλακτική επιλογή για εργασία 
που να περιλαμβάνει την τέχνη;  

Η ιστορία της 
Sadako Sasaki 



• Πώς χαρακτηρίζεται 
παγκοσμίως το 
χαμόγελο της Μόνα 
Λίζα με ένα επίθετο; 

• Βρέστε όσα 
περισσότερα 
επίθετα μπορείτε 
για να 
χαρακτηρίσετε ένα 
χαμόγελο.  



Το άγκιστρο του Μότσαρτ 

• Πώς η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημά μου;  
• Ποιο θα ήταν το ιδανικό τραγούδι ή είδος μουσικής για να 

δημιουργήσω την κατάλληλη ατμόσφαιρα στην τάξη;  
• Ποια τραγούδια περιέχουν στίχους σχετικούς με το 

σημερινό μάθημα;  
• Εάν δεν γνωρίζω, μπορώ να ρωτήσω τους 

εκπαιδευομένους μου να βρουν παραδείγματα από 
μουσικές που ακούνε που να είναι σχετικά με το 
θέμα/μάθημα;   

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μουσική καθώς μπαίνουν 
μέσα στην αίθουσα;  



Το άγκιστρο του Μότσαρτ 

• Τι μπορούμε να ακούμε καθώς οι εκπαιδευόμενοι 
δουλεύουν ατομικά ή σε ομάδες πάνω σε κάτι;  

• Μπορώ να χρησιμοποιήσω μουσική για το κλείσιμο του 
μαθήματος και να στείλω τους εκπαιδευομένους μου στο 
σπίτι με μια θετική διάθεση;   

• Μπορώ να προσφέρω μια εναλλακτική εργασία που να 
επιτρέπει στα άτομα να χρησιμοποιήσουν τα μουσικά τους 
ταλέντα;  

• Μπορώ να αφήσω τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν δικά τους τραγούδια/στίχους για να 
δείξουν τι κατανόησαν;  

• Μπορούν να αλλάξουν τους στίχους διάσημων τραγουδιών 
ώστε να ανταποκρίνονται στο θέμα του μαθήματος; 
 



Βενζινάδικο, της Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη 

• Σκεφτείτε ένα θέμα το οποίο διδάσκετε/ένα θέμα που 
σας απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πώς θα 

μπορούσατε να αλλάξετε τους στίχους του γνωστού 
τραγουδιού ώστε να είναι σχετικό με το θέμα αυτό;  

Πχ. «Σεμινάριο» 
Να μπορούσα στα σύννεφα 

Να’χα εγώ σεμινάριο 
Στα συνέδρια οι εισηγητές 
Να τηρούσαν το ωράριο 

  
Οι καρδιές να είναι ανοικτές 

Σ’ένα χώρο που είναι κλειστός.  
 
 



Φέρτε μου απόψεις  
και σπάστε τη σιωπή. 

Κόφτε την ντροπή 
Να ακούτε, να μιλώ.  

 
Που όλη τη χαρτούρα 

την κάναμε ζωή. 
Και ήρθα και νωρίς 
για το διαδικαστικό. 

  
 



 

Να λησμονήσω μπορεί 

μια εργασία να μην γίνει. 

Είμαι φορτίο βαρύ, 

Τα μάτια ο εκπαιδευτής σαν κλείνει.  

 



Το άγκιστρο του χορού και του 
δράματος 

• Μπορώ να δώσω την ευκαιρία στους 
εκπαιδευομένους να εμφανιστούν σε 
βίντεο που συνδέονται με το μάθημα 
μας;  

• Μπορούν να μάθουν και να χορέψουν 
ένα σχετικό χορό στο μάθημα; 

• Μπορούν να μιμηθούν προσωπικότητες 
της ιστορίας σε ένα πάνελ συζητήσεων 
ή σε συνέντευξη;  

• Μπορούν να αναπαραστήσουν ιστορικά 
γεγονότα;  

• Μπορούν να γράψουν ένα σενάριο και 
να γυρίσουν ένα βίντεο ως μέρος μιας 
εργασίας;  

Να σας θυμίσω αυτό 
που είχα πει πριν 

μερικές χιλιάδες χρόνια.. 
Μια από τις τιμωρίες 

του να μην ασχολείσαι 
με τα κοινά είναι ότι 

καταλήγεις να διοικείσαι 
από κατώτερούς σου.  



Το άγκιστρο του χόμπυ 

• Πώς μπορώ να ενσωματώσω τα χόμπυ και 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων μου στο 
συγκεκριμένο υλικό;  

• Πώς μπορώ να ενδυναμώσω το μάθημά μου με 
συνδέσεις που μπορώ να κάνω με το 
περιεχόμενο και τα ενδιαφέροντα τους; 

 



Το άγκιστρο της «πραγματικής ζωής» 

• Πώς μπορώ να τους δείξω τη χρησιμότητα του 
συγκεκριμένου περιεχομένου για τη ζωή;  

• Πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτό που 
μαθαίνουν στη ζωή τους;  

• Μπορώ να δώσω κίνητρα προσφέροντας 
λόγους για να μάθει κανείς κάτι πέραν του 
«θα είναι στο διαγώνισμα/είναι στην ύλη;» 



To άγκιστρο της αυτονόμησης 
• Πώς μπορώ να προσφέρω ευκαιρίες για αυτονομία και 

δυνατότητες επιλογής στους εκπαιδευομένους σε αυτό το 
μάθημα;  

• Μπορώ να αφήσω τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων 
να κατευθύνουν την πορεία του μαθήματος και τη μάθηση 
τους, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουμε το περιεχόμενο που 
πρέπει; 

• Πώς μπορώ να προσφέρω ένα μέρος του ελέγχου που έχω 
και να δώσω στους εκπαιδευομένους την ευκαιρία να 
δείξουν ότι είναι οι ειδικοί του θέματος;   



Το άγκιστρο της επικαιρότητας 

• Ποια επίκαιρα γεγονότα 
συνδέονται με το μάθημά μου;  

• Υπάρχει κάποιο ‘καυτό’ ζήτημα 
της επικαιρότητας το οποίο 
μπορώ να χρησιμοποιήσω για 
να κινήσω το ενδιαφέρον τους;  

• Με ποιο τρόπο μπορώ να 
ενσωματώσω επίκαιρες τάσεις 
μόδας, τηλεόρασης, ταινιών 
στο μάθημά μου; 



Το άγκιστρο του «διακοσμητή» 

• Πώς μπορώ να μεταμορφώσω την 
αίθουσα για να δημιουργήσω την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για αυτό το 
μάθημα; (πχ. να αλλάξω το φωτισμό) 

• Μπορώ να καλύψω ή να διακοσμήσω με 
κάποιο τρόπο τους τοίχους/πινακίδες/το 
πάτωμα;  

• Πώς μπορώ να ανακατατάξω τα 
θρανία/τις καρέκλες για να κάνω πιο 
αποτελεσματικό το μάθημα; 

• Εάν έκανα ένα πάρτυ με ειδική θεματική 
πώς θα άλλαζα το χώρο; 



Το άγκιστρο του «τρέιλερ» 

• Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω 
το ενδιαφέρον διαφημίζοντας 
ένα μάθημα μέρες πριν;  

• Εάν έκανα ένα τρέιλερ του 
μαθήματος που 
προγραμματίζω, τι θα 
περιείχε;  

• Εάν ήθελα να «πουλήσω» το 
μάθημά μου τι θα έκανα 
ακριβώς και πότε θα το έκανα; 



Το άγκιστρο του πίνακα/οθόνης 

• Τι μπορώ να γράψω/προβάλω στον πίνακα το 
οποίο θα τραβήξει αμέσως την προσοχή των 
εκπαιδευομένων μόλις μπουν στην τάξη;  

• Τι τύπος μηνύματος θα δημιουργήσει 
συζήτηση πριν καν ξεκινήσει το μάθημα; 

• Πώς μια δυνατή/αμφιλεγόμενη εικόνα μπορεί 
να δεθεί με το περιεχόμενο του μαθήματος;  



Χρησιμοποιήστε ατάκες... 

    «Τα φετουτσίνι αλφρέντο είναι ουσιαστικά 
μακαρόνια με τυρί για τους μεγάλους.» 

Mitch Hedberg 

 

    «Το πιο επικίνδυνο φαγητό είναι η τούρτα του 
γάμου.»   

James Thurber 

 



Χρησιμοποιήστε ατάκες... 

«Ο οικονομολόγος είναι ένα άτομο που ορίζει 
το προφανές με ακατανόητους όρους.» 

Alfred A. Knopf 

       

    «Πληθωρισμός είναι όταν πληρώνεις 15 
δολάρια για ένα κούρεμα των 10 δολαρίων 
για το οποίο συνήθιζες να πληρώνεις 5 
δολάρια, όταν είχες μαλλιά.» 

Sam Ewing  

 

 

 



Πίνακες του  
Pawel Kuczynski 





 



 





 



 



Το άγκιστρο του μυστήριου κουτιού 
• Πώς μπορώ να εμπλέξω τους 

εκπαιδευομένους στο μάθημα με το να 
κρύψω κάτι σχετικό;  

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα 
κλειστό κουτί ή πακέτο και να προκαλέσω 
αγωνία για την αποκάλυψη του 
περιεχομένου του;  

• Μπορώ να ανοίξω μια τρύπα σε ένα κουτί 
και οι εκπαιδευόμενοί μου να μαντέψουν 
το περιεχόμενό του ψαχουλεύοντας το;  

• Αφού αποκαλύψω το κρυφό αντικείμενο, 
πώς μπορώ να βοηθήσω τους 
εκπαιδευομένους μου να ανακαλύψουν 
τη σχέση που έχει με το σημερινό 
μάθημα;  



Το άγκιστρο «μιας καλής ιστορίας» 
• Τι ιστορία μπορώ να πω η οποία θα τραβήξει τους 

εκπαιδευομένους μου σε αυτό το μάθημα;  
• Μπορώ να δημιουργήσω μια ενδιαφέρουσα ιστορία η 

οποία να ταιριάζει στο μάθημα;  
• Τι τεχνικές χρησιμοποιούν οι μεγάλοι συγγραφείς για να 

ενισχύσουν μια ιστορία; 
• Πώς μπορώ αλλάζοντας τον τόνο/επιτονισμό της φωνής 

μου, τη διάλεκτο να επηρεάσω τον τρόπο που οι 
εκπαιδευόμενοί μου θα ακούσουν μια ιστορία;  



Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας, του 
Χόρχε Μπουκάι 

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2011/07/images.jpg
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   « Όλοι είμαστε λίγο- πολύ σαν τον ελέφαντα 
του τσίρκου. Περιδιαβαίνουμε τον κόσμο 
δεμένοι σε εκατοντάδες παλούκια που μας 
στερούν την ελευθερία. 
 
 

 



     

    Ζούμε πιστεύοντας ότι "δεν μπορούμε" να 
κάνουμε ένα σωρό πράγματα , απλώς επειδή 
μια φορά, πριν από πολύ καιρό, όταν ήμαστε 
μικροί, προσπαθήσαμε και δεν τα 
καταφέραμε. 
 



     

    Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφαντα. 
Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το μήνυμα: 
"Δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δε θα 
μπορέσω." 



    Αυτό σου συμβαίνει. Ζεις μέσα στα όρια της 
ανάμνησης ενός που δεν υπάρχει πια, εκείνου 
που δεν τα κατάφερε. 

 
Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις εάν μπορείς, 
είναι να προσπαθήσεις πάλι με όλη σου την 
ψυχή!» 



 



Το άγκιστρο «ξεκινώ από το τέλος»  

• Σκεφτείτε το CSI. Κάθε επεισόδιο 
ξεκινά με ένα θύμα φόνου και μια 
σκηνή εγκλήματος η οποία 
εξιχνιάζεται στην πορεία.  

• Πώς μπορώ να κινήσω το 
ενδιαφέρον παρουσιάζοντας το 
τέλος μιας ιστορίας στην αρχή 
του μαθήματος; 

• Μπορώ να τους δείξω ένα τελικό 
προϊόν το οποίο θα τους κάνει να 
θέλουν να μάθουν τις δεξιότητες 
για να το καταφέρουν;  
 



 



Το άγκιστρο της τεχνολογίας  
• Μπορώ να τους δώσω την επιλογή να κάνουν 

εργασίες ηλεκτρονικά;  

• Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα μάθημα χωρίς 
κόλλες και πένες;  

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω πλεονεκτικά το 
γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα 
χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα με κάμερες;  

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα social media 
για να ενισχύσω τη μάθηση των μαθητών μου;  

 



Το άγκιστρο της τεχνολογίας 

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία για 
καλύτερη επικοινωνία με τους εκπαιδευομένους μου;  

• Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία 
για να επικοινωνήσουμε με ενήλικες 
μαθητές/εκπαιδευτικούς  από άλλα μέρη του κόσμου;   

 

Πώς μπορώ να εμπιστευτώ 
αυτή την πληροφορία όταν 

χρησιμοποιείτε μια τόσο 
ξεπερασμένη τεχνολογία; 



Το άγκιστρο του σεφ 

• Πώς μπορώ να ενισχύσω το μάθημα 
προσθέτοντας φαγητό και ποτό;  

• Μπορώ να μαγειρέψω κάτι για τους 
εκπαιδευομένους μου για το 
συγκεκριμένο μάθημα;  

• Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το 
φαγητό/ποτό για να ενισχύσω ένα 
επιχείρημα, να δώσω ένα ερέθισμα 
για συζήτηση ή απλά να 
δημιουργήσω μια θετική 
ατμόσφαιρα;  



«Αναμένω από σας να είστε ανεξάρτητοι, δημιουργικοί, με κριτική 
σκέψη και να κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω!» 


