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δα Μαθητές –
ή να διαλέξε

αθητών, οι οπ
– Μέντορες 
ματισμό & Δη

 ποιοί από τ
λληλοι  για το
οίθηση για να
σε μία ομάδα
κατάρτιση α

στάμενου πρ
σμού, τελειοπ
θηκόντων εξω
ματισμού;  

επιλογή των
είτε όλοι μα
ση του Εκπα
ο των εργαλε
τε το Powerp

Δημιουργικό

α 

έπει να επιλέ
ας. Καθώς η 
τές ηλικίας 7
ετε εκπαιδευ
πορείτε να τ
γα με τις ανά

σους εκπαιδε
δίδουν το μά
ομάδα με ζυ

κάποια άλλη
ρείτε να δια
– Μέντορες 
ετε μία διαφ
ποίοι θα γίνο
(Tech Traine
ημιουργικότ

ους μαθητές
ο ρόλο αυτό.
α πραγματοπ
α μικρότερων
αυτή να απο
ογράμματος
ποίησης δεξ
ωσχολικής λ

ν μελών της 
αζί για τη ενό
αιδευτή. Εκτυ
είων για κάθ
point, και ξεκ

ότητα 

έξετε την 
ενότητα 
7‐8 ετών, σα
υτές ηλικίας 
το 
άγκες σας.  

ευτές 
άθημά τους 
υγό αριθμό 

ενότητα του
τηρήσετε τη
(Tech 

φορετική 
ουν οι 
ers) για τον 
ητα.  

ς σας είναι ο
. Έχουν αρκε
ποιήσουν έν
ν μαθητών; 
τελέσει μέρο
ς 
ιοτήτων, ή 
λέσχης 

μπορείτε να
ότητα 
υπώστε ένα 
θε εκπαιδευτ
κινάμε! 

Εκπαι

Μέντο

ας 
 9 

υ 
ην 

οι  
ετή 
να 

ος 

α 

τή, 

Ο
T

Σ

Σ
Μ
π
π

Χ
Σ
ε
ε
π
Μ
σ
ε
δ
ω
ε
λ

Π
Ε
Μ
κ
Π

ιδεύοντ

ορες (Te

Οι δεξιότητες
Trainers ύστε

Σκοπός 

Στην ενότητα
Μέντορες (Te
παραδίδουν 
προγραμματ

Χρονική διάρ
Συνιστούμε ν
ενότητα αυτή
εκπαιδευτές
πληροφορίες
Μπορείτε να
σχολικές ώρε
ενότητες την 
διαλειμμάτω
ωραρίου. Ανα
επιλογές διά
λεπτομέρειες

Προαπαιτού
Εκτυπώστε έν
Μαθήματος 
κάθε εκπαιδε
Προγραμματ

ας τους

ech Trai

ς που θα βελ
ερα από την 

α αυτή θα διδ
ech Trainers)
ένα μάθημα
ισμό σε μικρ

ρκεια 
να αφιερώσε
ή, ώστε να δ
αρκετό χρόν
ς και να «δέσ
 το χωρίσετε
ες, ή να μοιρ
ώρα του φα

ων ακόμη  κα
ατρέξτε στη 
ρκειας ενοτή
ς. 

μενα 
να αντίγραφ
και του ενημ
ευτή, και προ
ισμός & Δημ

Σ ε

Οδηγός

ς Μαθητ

iners) 

λτιώσουν οι 
εκπαίδευσή

δάξετε τους 
) σας πώς να
α σχετικά με 
ρότερους μα

ετε περίπου 
ώσετε στους
νο να αφομο
σουν» σαν ο
ε σε 2 μέρη κ
ράσετε το χρό
αγητού ή των
ι εκτός σχολ
σελίδα «Δια
ήτων» για πε

φο του Σχεδίο
μερωτικού εν
οβάλετε το P
μιουργικότητ
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αφορετικές 
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Επισκό

Σύντομη π

κατάρτιση

 

 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα

Εισαγωγή  

Εξέταση σχεδίο

μαθήματος 

Βασικοί κανόν

Εισαγωγική 

δραστηριότητα

Επιλογή δραστ

Συμπληρωματ

Δραστηριότητε

Ανατροφοδότη

Ολοκλήρωση 

ματισμός & Δ

όπηση τ

περιγραφή τ

ης των Tech 

α   Π

Δ

σ

ου  Μ

μ

νες  Ε

Μ

ε

α 

Α

σ

ε

π

τηριότητας   Χ

π

α

ικές 

ες 

Σ

σ

ηση  Τ

μ

Ε

ε

Δημιουργικό

της επιμ

των χρονικώ

Trainers.  

Περιγραφή 

Δραστηριότητε

συζήτηση σχετι

Μοιράστε το σχ

μία γενική εικό

Επαναλάβετε το

Μαθητές – Μέν

ενότητας 

Αρχίστε την εισ

συζητήστε με το

ερωτήσεις που 

παρακινήσουν 

Χωρίστε τις 4 δ

προετοιμαστού

ανατροφοδότη

Συζητήστε τις σ

στους μαθητές 

Τρόπος με τον ο

μπορούν να λά

Επόμενα βήματ

ερωτήσεις/ανη

ότητα 

μορφωτ

ών ορίων που

ς για να "σπάσ

ικά με το «Προγ

χέδιο μαθήματ

να 

ους βασικούς κ

ντορες (Tech Tr

σαγωγική δραστ

ους  Μαθητές –

μπορούν να υπ

να μιλήσουν 

ραστηριότητες

ύν και να παρου

ση και την επιλ

συμπληρωματικ

οποίο οι  Μαθη

βουν ανατροφο

τα &  καθορισμ

συχίες των  Μα

τικής συ

υ πρέπει να 

σει ο πάγος", επ

γραμματισμός 

τος και ανατρέξ

κανόνες που πρ

rainers) στους μ

τηριότητα και τ

– Μέντορες (Te

ποβάλουν στου

ς στην ομάδα τω

υσιάσουν στην 

λεγμένη δραστη

κές δραστηριότ

ητές – Μέντορε

οδότηση από τ

μός των συναντ

αθητών – Μεντ

υνάντησ

τηρηθούν σ

πεξήγηση καθη

& Δημιουργικό

ξτε σε αυτό για 

ρέπει να εξηγήσ

μαθητές στην α

τη «δημιουργία

ech Trainers)  ιδ

υς μαθητές για 

ων μαθητών, ώ

υπόλοιπη ομά

ηριότητα 

τητες που θα δώ

ες (Tech Trainer

τους μαθητές 

ήσεων. Απαντή

τόρων (Tech Tra

σης  

στο πλαίσιο τ

Εκτ

κόντων, 

ότητα» 

25 

να έχετε  10 

σουν οι  

αρχή της 

10 

α ιδεών», 

δέες για 

να τους 

10 

στε να 

δα την 

30 

ώσετε  10 

rs)  10 

ήστε στις 

ainers). 

20 

Σ ε

Οδηγός

των ενοτήτω

τιμώμενη διάρ

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 

λεπτά 
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Διαφο
διάρκ
Εάν δεν έχε
απαιτούντα
να προσαρ
από τις παρ
πρόγραμμά
2 ωριαίες ε
Μπορείτε ν
διάρκεια το
λήξη του σχ
Ενότητα 1: 

◯ Ει

◯ Εξ

◯ Βα

◯ Ει

◯ Ζη
αν
δρ
εν

Ενότητα 2: 

◯ Αν
δι
τη

◯ Πα
με

◯ Συ
λε

◯ Αν

◯ Ολ
 
1 ωριαία ε
Αν σας πιέζ
μόνο από τ
προετοιμά
Trainers) κα
σπάσει ο π

◯ Ει

◯ Εξ

◯ Βα

◯ Ει

◯ Ετ
ή 

◯ Πα
πα

◯ Συ

◯ Αν

◯ Ολ
 
 
 
 

ματισμός & Δ

ορετικές
ειας ενο
ετε στη διάθε
αι για την ενό
ρμόσετε την εν
ρακάτω επιλο
ά σας. 
ενότητες 
να οργανώσετ
ου διαλείμμα
χολικού ωραρ

σαγωγή (25 λ

ξέταση σχεδίο

ασικοί κανόνε

σαγωγική δρα

ητήστε από το
νά ζεύγη για ν
ραστηριότητα
νότητας 2 (5 λ

νακεφαλαίωσ
ιάθεσή τους λ
η δραστηριότη

αρουσιάσεις κ
ε τη δραστηρι

υμπληρωματι
επτά) 

νατροφοδότη

λοκλήρωση (1

ενότητα 
ζει ο χρόνος, μ
τις δραστηριό
σουν οι Μαθη
αι παραλείψτ
πάγος»: 

σαγωγή (5 λε

ξέταση σχεδίο

ασικοί κανόνε

σαγωγική δρα

τοιμάστε 1 δρ
ως ομάδα (5 λ

αρουσιάστε τ
αρατηρήσεις (

υμπληρωματι

νατροφοδότη

λοκλήρωση (1

Δημιουργικό

ς επιλογ
οτήτων 
εσή σας τις δύ
ότητα κατάρτι
νότητα, χρησι
ογές που ταιρ

τε δύο ενότητ
ατος για φαγητ
ρίου. 

λεπτά) 

ου συνάντηση

ες (10 λεπτά) 

αστηριότητα (

ους μαθητές ν
να προετοιμά
α πριν την ένα
λεπτά) 

ση. Οι μαθητές
λίγα λεπτά να 
ητά τους (5 λε

και ανατροφο
ιότητα (20 λεπ

κές δραστηριό

ση (10 λεπτά)

15 λεπτά) 

μπορείτε να ε
ότητες την οπο
ητές ‐ Μέντορ
τε τη δραστηρ

πτά) 

ου μαθήματος

ες (5 λεπτά) 

αστηριότητα (

αστηριότητα,
λεπτά) 

η δραστηριότ
(10 λεπτά) 

κές δραστηριό

ση (5 λεπτά) 

10 λεπτά) 

ότητα 

γές 

ύο ώρες που 
σης, μπορείτε
ιμοποιώντας μ
ιάζει στο 

τες κατά τη 
τό ή μετά τη 

ς (10 λεπτά)

(10 λεπτά) 

να εργαστούν 
σουν τη 
ρξη της 

ς έχουν στη 
κάνουν πρόβ
επτά) 

οδότηση σχετι
πτά) 

ότητες (10 

) 

επιλέξετε μία 
οία θα 
ρες (Tech 
ριότητα  «για ν

ς (5 λεπτά) 

(10 λεπτά) 

, είτε ανά ζεύγ

τητα και τις 

ότητες (5 λεπτ

ε 
μία 

βα 

ικά 

να 

γη 

πτά) 

4
Μ
σ
σ
Ε

Ε

Ε

Ε

Ο

1

Ζ
ε
δ
γ
π
δ

4 20λεπτες ενό
Μπορείτε να ο
στα διαλείμμα
σχολικού ωρα
Ενότητα 1: 

◯ Εισαγ

◯ Εξέτα

◯ Βασικ
Ενότητα 2: 

◯ Εισαγ

◯ Επιλο
(10 λε

Ενότητα 3: 

◯ Δρασ
λεπτά

◯ Συμπλ
Ενότητα 4: 

◯ Ανακε

◯ Ανατρ
λεπτά

Οδηγός

1. Συστάσε

Ζητήστε από 
εαυτό του. Γι
διευκολύνετε
γνωριστούν κ
που παρατίθ
δική σας. 

ότητες 
οργανώσετε σ
ατα ή στα κενά
ρίου..  

γωγή) (10 λεπτ

αση σχεδίου σ

κοί κανόνες (5

γωγική δραστη

ογή και προετο
επτά) 

τηριότητες κα
ά) 

ληρωματικές 

εφαλαίωση ερ

ροφοδότηση κ
ά) 

Εκπαίδ

ις (20 λεπτά)

τον καθένα 
ια να "σπάσε
ε τα μέλη της
καλύτερα, επ
ενται παρακ

Σ ε

Οδηγός

συντομότερες
ά ή μετά τη λή

πτά) 

συνάντησης (5

5 λεπτά) 

ηριότητα (10 

οιμασία δρασ

αι ανατροφοδ

δραστηριότη

ργασίας (10 λ

και ολοκλήρω

δευσης  

ά) 

να παρουσι
ει ο πάγος" κ
ς ομάδας να
πιλέξτε από 
κάτω, ή προτ
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◯ Ανακ

ομάδ

- Ε

έ

κ

◯ Ολοκ

με μί

την α

προγ

να το

φωτο

υπογ

βρίσκ

εκπαί

2. Εισαγ

Δημιο

◯ Τι γνω

τον π

μέχρι

κάπο

δρασ

◯ Τι σκέ

ακού

Onlin

αυτή 

Όλα

Στα

δίν

καρ

μπο

θέλ

ακο

μπρ

τελ

ανα

ότι 

δώ

για

οι  

μπρ

ματισμός & Δ

οινώστε του

δα των Tech T

Εξηγήστε του

έχουν επιλεχ

καθήκοντά τ

κληρώστε την

ία δραστηριό

αίσθηση της 

ράμματος Be

ους ζητήσετε

ογραφία, ή ν

ράψουν το έ

κεται στο τέλ

ίδευσης 

γωγή στο Προ

ουργικότητα

ωρίζουν ήδη

προγραμματι

ι τώρα στο σ

οιος από αυτ

στηριότητες π

έφτονται οι 

γοντας τη φ

ne» και τι σχέ

με τον προγ

α στη φόρα 

α μέλη της ομ

νετε ένα σακο

ραμέλες. Ο κ

ορεί να πάρε

λει και να τις

ουμπήσει στ

ροστά του. Μ

λειώσουν όλο

ακοινώνετε σ

πρέπει ο κα

σει τόσες πλ

α τον εαυτό τ

καραμέλες π

ροστά του 

Δημιουργικό

υς ότι αποτελ

Trainer 

υς τι σημαίν

χθεί και ποιά

τους. 

ν εισαγωγική

ότητα που θα

κυριότητας τ

e Strong Onl

ε να βγάλουν

να συμπληρώ

έντυπο δέσμ

λος του οδηγ

ογραμματισ

 (5 λεπτά) 

η οι εκπαιδευ

ισμό; Τι έχου

σχολείο; Κάνε

ούς εξωσχολ

προγραμματ

μαθητές 

ράση «Be St

έση μπορεί ν

γραμματισμό

μάδας 

ουλάκι με 

καθένας 

ει όσες 

ς 

το τραπέζι 

Μόλις 

οι, 

στην ομάδα 

αθένας να 

ληροφορίες 

του, όσες και

που έχει 

ότητα 

λούν την 

ει αυτό: γιατ

ά είναι τα 

ή αυτή ενότη

α τους δώσε

του 

ine. Μπορεί

ν μία ομαδικ

ώσουν και να

μευσης που 

γού 

σμός & 

υτές για 

υν μάθει 

ει 

λικές 

τισμού;  

rong 

να έχει 

ό; 

ι 

Δώσε πά

Η ομάδα 

κύκλο. Έν

έχει τη μπ

άλλο μέλ

δίνει το ό

της πάσα

να πετά τ

τον τρόπο

πρέπει να

την οποία

διαδικασ

χρησιμοπ

μπάλες κ

επιταχύν

τελειώνε

τί 

ητα 

ει 

ίτε 

κή 

α 

3

◯

◯

◯

4

◯

άσα 

δημιουργεί 

να μέλος της

πάλα, την πε

λος της ομάδ

όνομά του απ

ας.  Η ομάδα

την μπάλα κα

ο μέσα στον

α θυμάται τη

α δόθηκαν ο

σία επαναλαμ

ποιούνται κα

και ο ρυθμός

εται. Το παιχ

ι, όταν γίνει 

◯ Θεωρού

τους με 

Πώς μπο

ενδιαφέ

μαθητώ

3. Ανάλυση τ

◯ Συζητήστε
ενότητας:

◯ Εξηγήστε 
παρακάτω
μάθησης,
συζήτηση
κατ’ οίκον
και ανατρ

◯ Συζητήστε
ενότητας:
χρονικό π
διασφαλίσ
αυτών; 

4. Βασικοί κα

◯ Εξηγήστε 
του προσω
υπάρξουν

έναν 

ς ομάδας 

ετά σε 

δας και μαζί 

ποδέκτη 

συνεχίζει 

ατ’ αυτόν 

 κύκλο και 

η σειρά με 

οι πάσες. Η 

μβάνεται, 

αι δύο νέες 

 

χνίδι 

χαοτικό. 

ν σημαντική

τον προγραμ

ορούν να προ

έρον των μικρ

ν για το θέμα

του σχεδίου 

ε τους εκπαδ
  
ότι κάθε ενό
ω δομή: 1) ει
2) εισαγωγι
, 3) δεκάλεπ
ν συμπληρωμ
οφοδότηση 
ε τους εκπαδ
 τι θέλουν να
λαίσιο που δ
σουν την επί

ανόνες (10 λ

ότι αν και θα
ωπικού σε π
ν θέματα συμ

2  Αλήθειε

Κινηθείτε  

της ομάδα

δώσουν 3 

εαυτούς το

στοιχείο π

ψευδές κα

πρέπει να 

μέχρι το τέ

σημειώνου

το πιθανό 

και ο τελευ

τον καθένα

ψέμα που 

βραβεύσετ

ομάδας πο

περισσότε

Σ ε

Οδηγός

ή την ενασχό

μματισμό; Γι

οκαλέσουν τ

ρότερων 

α αυτό; 

μαθήματος

δευτικούς στ

ότητα ακολο
ισαγωγή και 
ική δραστηρ
πτη δραστηρ
ματική δρασ

δευτικούς στ
α επιτύχουν
διαθέτουν; π
ίτευξη των σ

λεπτά) 

α υπάρχει έν
περίπτωση πο
μπεριφοράς,

ες 1 Ψέμα 

γύρω από τ

ας και ζητήστ

στοιχεία για

ους. Πείτε το

πρέπει να είν

αι δηλώστε ό

το αποκαλύ

έλος. Όλοι π

υν σε ένα φύ

ψέμα. Μόλι

υταίος, ζητή

α να αποκαλ

είπε. Μπορ

τε το μέλος τ

ου μάντεψε τ

ερα ψέματα!
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όλησή 

ιατί; 

το 

ς (10 λεπτά)

τόχους της 

υθεί την 
στόχοι 
ιότητα και 
ιότητα, 4) 
στηριότητα 

τόχους της 
μέσα στα 

πώς θα 
στόχων 

να μέλος 
ου 
, θα πρέπει 

α μέλη 

τε τους να 

α τους 

ους ότι 1 

αι 

ότι δεν 

ψουν 

ρέπει να 

ύλλο χαρτί 

ις μιλήσει 

στε από 

λύψει το 

είτε να 

της 

τα 

 

2 

ς
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A
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να τηρ
οποίοι 
ενότητ

◯ Ο καθ
απαντ
επιθυ

◯ Ο καθ
◯ Δεν επ
5. Συζήτησ

Δημιουργ

◯ Ζητήσ

(Tech

διπλα

ό,τι γ

προγ

τι είν

σχολε

μέλη 

◯ Έπ

το

δι

ση

χρ

Μ

το

στ

το

πρ

◯ Ο

μπ

πε

Εν

γε

απ

επ

Ρω

δρ

έν

ματισμός & Δ

ηθούν ορισμ
ι πρέπει να τ
τας. Για παρά
θένας έχει το
τήσει σε μία 
μεί 
θένας έχει το
πιτρέπονται 
ση του θέμα

γικότητα  

στε από του

h Trainers)  ν

ανό τους για

γνωρίζουν σχ

γραμματισμό

ναι; Κάνουν σ

είο; Συγκρίνε

 των υπόλοι

πειτα, ζητήστ

ους  για τον π

ιαδικασίας «

ηκώστε το χέ

ρησιμοποιήσ

Μέντορες (Tec

ους. Πρέπει ν

το θρανίο κα

ους, αν πιστε

ρογραμματισ

◯ Διασκ

◯ Δυσνό

◯ Ενδιαφ

◯ Άχρησ

◯ Χρήσι

◯ Περίπλ

◯ Κάτι ά

ι Μαθητές –

πορούν να σ

ερισσότερες

νημερώστε τ

ενικώς η δημ

πό έναν εθελ

πέλεξε τη συ

ωτήστε τους

ραστηριότητ

ναρξη του μα

Δημιουργικό

μένοι βασικο
εθούν πριν τ
άδειγμα: 
ο δικαίωμα ν
ερώτηση αν

ο δικαίωμα ν
οι φωνές 

ατος Προγρα

ς Μαθητές –

να συνεργασ

α 2 λεπτά, κα

χετικά με το 

ό. Μπορούν ν

σχετικό μάθη

ετε τις απαν

ιπων ομάδων

τε την ειλικρ

προγραμματ

κατεβάστε τ

έρι» που θα 

σουν και οι Μ

ch Trainers) 

να βάλουν το

αι να σηκώσο

εύουν ότι ο 

σμός είναι… 

εδαστικός 

όητος 

φέρων 

στος 

μος 

λοκος 

άλλο 

– Μέντορες (T

σηκώσουν το

 από μία φο

τους ποια απ

μοφιλέστερη

λοντή να εξη

γκεκριμένη 

 αν θεωρούν

τα αυτή καλή

αθήματός το

ότητα 

οί κανόνες,ο
την έναρξη τ

α μην 
ν δεν το 

α ακουστεί

αμματισμός &

– Μέντορες 

τούν με το 

αταγράφοντα

να εξηγήσου

ημα στο 

τήσεις με τα

ν. 

ρινή γνώμη 

τισμό μέσω τ

το κεφάλι, 

Μαθητές – 

στο μάθημά

ο κεφάλι του

ουν το χέρι 

Tech Trainer

 χέρι τους 

ρές. 

πάντηση ήτα

 και ζητήστε

ηγήσει γιατί 

απάντηση. 

ν τη 

ή για την 

ους. 

ι 
της 

& 

ας 

υν 

α 

της 

ά 

υς 

rs) 

αν 

ε 

6

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯ Προβ

προγ

διαφ

τους 

Train

◯ Έπειτ

«Δημ

ζητώ

περισ

για ν

μάθη

 

6. Επιλογή δρ

◯ Εξηγήστε 
δραστηριό
διαθέσιμε
οποίες οι 
την αγαπη
online gam
δραστηριό
πάρει μία
ομάδα θα
προετοιμά
δραστηριό

◯ Χωρίστε τ
στην καθε
Ζητήστε α
λεπτά στη
δραστηριό

◯ Κάθε υπο
παρουσιά
ομάδα θα
συμμετάσ

◯ Στα τελευ
ομάδα να
δραστηριό
την προετ

◯ Ζητήστε α
για το τι π
βελτιωθεί
επιλογής τ

◯ Για καθεμ
σε κάθε δ
από τους 
ότι θα ήτα

βάλετε  τον ο

γραμματισμο

άνεια και επ

Μαθητές – 

ners) 

τα, διατρέξτε

μιουργία Ιδεώ

ντας τους να

σσότερα επιπ

α τα έχουν υ

ημά τους: 

ραστηριότητ

ότι υπάρχου
ότητες προγ
ες στο σχέδιο
εκπαιδευτές
ημένη τους. Α
mes από το C
ότητας από τ
 γεύση από τ
α χωριστεί σε
άσει και να ο
ότητα η καθε
την ομάδα σε
εμία από μία
από την ομάδ
ην προετοιμα
ότητας. 
‐ομάδα διαθ
άσει τη δραστ
α υποδυθεί τ
σχει στις δρα
ταία 10 λεπτ
 διευκρινίσε
ότητας, και τ
τοίμασε και τ
ανατροφοδότ
πήγε καλά, τι
ί, και ποιά ήτ
των εκπαιδε
μία από τις ερ
ραστηριότητ
εκπαιδευτές
αν οι επιθυμ

Σ ε

Οδηγός

ορισμό του 

ού στην επόμ

παναλάβετέ 

Μέντορες (T

ε τη δραστηρ

ών» μαζί του

α βρουν όσα

ιπλέον παραδ

υπόψη τους 

τας (30 λεπτ

υν τρεις κύρι
ραμματισμο
ο μαθήματο
ς μπορούν ν
Αποτελούν σ
Code.org και
το Kodable.c
τις δραστηρ
ε υπο‐ομάδε
οργανώσει α
εμιά. 
ε υπο‐ομάδε
α δραστηριότ
δα να αφιερ
ασία της 

θέτει 5‐7 λεπ
στηριότητα . 
τους μαθητές
αστηριότητες
τά, ζητήστε α
ει το σκοπό τ
τον τρόπο με
την οργάνωσ
τηση από τη
ι θα μπορού
ταν η δραστ
ευτών. 
ρωτήσεις πο
τα, ζητήστε π
ς για το ποιε
μητές απαντή
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μενη 

τον μαζί με 

Tech 

ριότητα 

υς, 

α 

δείγματα 

στο 

τά) 

ιες 
ού 
ς, από τις 
α επιλέξουν 
συνδυασμό 
ι offline 
com. Για να 
ιότητες, η 
ες για να 
από μία 

ες Αναθέστε 
τητα. 
ώσει 10 

πτά για να 
Η υπόλοιπη 
ς και θα 
ς. 
από κάθε 
της 
ε τον οποίο 
σε.  
ην ομάδα 
σε να 
ηριότητα 

ου τέθηκαν 
προτάσεις 
ς θεωρούν 
ήσεις; 

3 

ς
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7. Παρακο

δραστηριο

◯ Σκεφτε
δώσου
δραστη
σύνολο
ζητήσε
κάνουν
αποτελ
τους; 

8. Ανατρο

◯ Tο σχέδ
τέλος κ
ανατρο
(Tech T
αυτό; 

◯ Μία ιδ
σημειω
σηκώθ
ενθουσ
τον πρ
ενότητ

◯ Οι εκπα
από το

 

10. Ολοκλ

◯ Ρωτήστ
σε κάπ

◯ Μόλις 
ημερομ
ότι οι Μ
δραστη

 

 

 

 

ματισμός & Δ

ολούθηση (f

οτήτων (5 λε

είτε πώς θα θ
υν ανατροφο
ηριότητες – θ
ο των απαντ
ετε από τους
ν, ή οι εκπαιδ
λέσματα της

 

οφοδότηση α

διο της συνά
και μία ενότη
οφοδότηση ο
Trainers). Πώ

έα είναι να γ
ωθεί ο αριθμ
θηκαν. Για πα
σιασμό που 
ογραμματισ
τα αυτή;»  
αιδευτές μπ
ους μαθητές 

λήρωση (10‐

τε τους Μαθ
ποια σημεία τ
νιώθουν έτο
μηνία, ώρα, 
Μαθητές – Μ
ηριότητας γι

Δημιουργικό

follow‐up) τω

επτά) 

θέλατε οι μα
οδότηση σχετ
θα ταξινομή
ητικών φύλλ
ς εκπαιδευτέ
δευτές θα σ
 διαδικασίας

από μαθητές

άντησης περ
ητα για να λά
οι Μαθητές –
ώς θα ήθελαν

γίνει μία ερώ
μός των χεριώ
αράδειγμα «
έμαθε περισ
μό ύστερα α

ορούν επίση
να γράψουν

20 λεπτά) 

θητές – Μέντ
της κατάρτισ
οιμοι να ανα
ομάδα μαθη

Μέντορες (Te
ια τους μαθη

Οι ε
ζεύ
χ

ικα

ότητα 

ων 

αθητές να 
τικά με τις 
σετε το 
λων, θα 
ς να το 
υζητήσουν τ
ς με τις ομάδ

ς (10 λεπτά)

ιλαμβάνει στ
άβουν 
– Μέντορες 
ν να το κάνο

ώτηση και να
ών που 
ποιος νιώθε
σσότερα για 
από την 

ης να ζητήσο
ν μία φράση 

τορες (Tech T
σης. 
αλάβουν τη δ
ητών και το χ
ech Trainers)
ητές αν χρεια

εκπαιδευτές 
ύγη – περιμέ
χωρίστε τους
ανότητες και

τα 
δες 

 

το 

ουν 

α 

ει 

ουν 

9

◯

◯

◯

Trainers) εάν

διεξαγωγή το
χώρο όπου θ
) έχουν εκτυπ
αστεί. 

 θα κάνουν το
ένετε έως το 
ς σε ζεύγη με
ι τα επίπεδα 

 

ανατροφο
κολλήσου
φωτογραφ

9. Αντιμετώπ

◯ Αφιερώσ

ότι οι Μα

κατανοού

περιεχόμ

παραδώσ

◯ Εάν τους

ίσως  καλ

ερωταπα

εκπαίδευ

(Tech Tra

μοιραστο

απαντήσ

κάτι είνα

στο ενημ

την απάν

◯ Νιώθουν

μάθημα σ

τι μπορεί

εσείς συμ

αναστάτω

ν είναι όλα σ

ου μαθήματο
θα κάνουν το
πώσει επαρκ

ο 20λεπτο μά
 τέλος της κα
ε βάση τις δια
ετοιμότητας

 

οδότησης σε
υν στον τοίχο
φία με αυτό.

πιση ανησυχ

στε λίγο χρόν

αθητές – Μέν

ύν τα καθήκο

μενο του μαθ

σουν.  

βλέπετε  δισ

λή ιδέα μίας 

αντήσεων στο

υσης, όπου ο

ainers) θα μπ

ούν τη γνώση

ουν τις ερωτ

αι ασαφές, μπ

μερωτικό έντ

ντηση στο δια

ν αυτοπεποίθ

σε μικρότερο

ί να τους προ

μβουλές αν δ

ωση στην τά

σαφή ή εάν θ

ος σε ζεύγη, 
ο πρώτο του
κή αριθμό αν

άθημά τους σ
ατάρτισης κα
αφορετικές 
ς στην ομάδα

Σ ε

Οδηγός

ε ένα post‐it 
ο, να βγάλου
. 

χιών (10 λεπ

νο για να δια

ντορες (Tech

οντά τους κα

θήματος που

στακτικούς, 

 σειρά 

ο τέλος της  

οι Μαθητές –

πορέσουν να

η τους και να

τήσεις των ά

πορείτε να α

τυπο ή να αν

αδίκτυο. 

θηση να κάν

ους μαθητές

οβληματίζει 

δε μιλά κανε

άξη, κλπ. 

θέλουν να επ

δώστε τους 
ς μάθημα. Β
ντιγράφων τ

σε 
αι 

α. 
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και αφού το
υν μία 

τά) 

ασφαλίσετε 

h Trainers) 

αι το 

υ θα 

θα ήταν 

– Μέντορες 

α 

α 

άλλων. Αν 

ανατρέξετε 

αζητήσετε 

ουν 

ς; Σκεφτείτε 

και δώστε 

είς, υπάρχει 

πανέλθετε 

μία 
Βεβαιωθείτε 
των φύλλων 

4 

ς
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Α
στ

ματισμός & Δ

Για να δι
με το τι θ

 Τι ερωτή
αρχίσουν

 Τι τακτικ
λόγο; Αν
πάρετε μ

 Ποιός μπ
αναστάτ

 Ποιές τα

Αν  δε  θ
Μέντορε

 Κάνουν 
όπως «π

 Χωρίσου
στην ομα

 ζητήστε 
μαθητές

 Έχουν έν
θα  δια
συγκεκρ
πεις περ

Αν παρίστασθ
τους μαθητές
μάθημα, ευ

Δημιουργικό

ιευκολύνετε τ
θα μπορούσε

ήσεις θα μπορ
ν μία συζήτη
κές θα μπορο
ατρέξτε στο π
μερικές ιδέες
πορεί να τους
ωση; 
κτικές μπορο

έλει  κανείς  α
ες (Tech Train

μία τελείως τ
ποιο είναι το α

υν  την ομάδα
αδική συζήτησ

τους  να  περ
ς μπορούν ακό

να κουτί  στ6η
βαστούν  στο
ιμένοι, ρωτώ
ρισσότερα για

θε στο μάθημ
ς και να εξηγ
υχαριστώντα

ότητα 

Κ

το μάθημα, μ
ε να τους ανη

ρούσαν να υπ
ση;  
ύσαν να χρησ
πλαίσιο «τακ

ς βοηθήσει α

ούν να χρησιμ

Τακτικές διε
από  την  ομάδ
ers) θα μπορο

υχαία ερώτησ
αγαπημένο σα

α σε  ζεύγη,  γι
ση 

ριγράωουν  μ
όμη και να γρ

ην έδρα για ν
ο  τέλος  Ζη
ντας τους: «Ε
αυτό;» 

μα με τους εκ
ήσετε τι είνα
ς τους Tech T

Καλή τύχ

 

μιλήστε στην 
ησυχήσει: 

ποβάλουν στ

σιμοποιήσου
κτικές διευκό

αν η ομάδα τω

μοποιήσουν γ

ευκόλυνσης τ
δα  των  μαθητ
ούσαν να… 

ση, προκειμέν
ας παιχνίδι στ

ια  να συζητήσ

με  μια  λέξη  π
άψουν τις απ

α ρίχνουν μέσ
τήσουν  από
Ενδιαφέρον α

 
κπαιδευτές, θ
αι το πρόγραμ
Trainers και ε

 

χη! 

ομάδα εκπα

την ομάδα μα

υν εάν κανείς
λυνσης της σ

ων μαθητών δ

για να κλείσο

της συζήτησης
τών  να  πάρε

νου να σπάσο
τον υπολογιστ

σουν μεταξύ 

πώς  νιώθουν
παντήσεις σε έ

σα οι μαθητέ
ό  τους  μαθ
υτό, γιατί το λ

θα ήταν μία κ
μμα. Έπειτα, 
επαναλαμβάν

ιδευτών σας 

αθητών για να

δε θέλει να π
συζήτησης» γ

δημιουργεί 

ουν τις ομαδι

ς 
ι  το  λόγο,  οι 

ουν την αμήχα
τή;»  

τους πριν  επ

εκείνη  τη  σ
ένα φύλλο χαρ

ς  ερωτήσεις, 
ητές  να  γίν
λες;» «Μπορε

καλή ιδέα να
μπορείτε να 
νοντας τα κεν

Σ ε

Οδηγός

σχετικά 

α 

πάρει το 
για να 

ικές συζητήσ

Μαθητές 

ανη σιωπή 

πανέλθουν 

στιγμή.  Οι 
ρτί  

 οι οποίες  
νουν  πιο 
είς να μου 

α τους συστήσ
ολοκληρώσε
ντρικά σημεί
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εις; 

σετε 
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Ε

Φροντίστε ν
Μέντορες (T
μαθήματα, 
να αντεπεξέ
περίπτωση 
δάσκαλο τη
οδηγού υπά
καλύπτει ό,
μάθημα. 
Αποφασίστ
λάβει την α
που συμμετ
επανέλθει μ
τις εργασίες
Όταν ολοκλ
ομάδας, μπ
βεβαίωση σ
οδηγού για 
σκληρή του

ματισμός & Δ

Επόμεν

να συνοδεύσ
Tech Trainer
για να βεβα
έλθουν στα κ
που θα υπά
ης τάξης, στο
άρχει σημείω
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