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1. Γνωστικό 
Αντικείμενο/α 

1. Πρόκειται για διαθεματικό σενάριο που 

υλοποιείται στα πλαίσια της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σε πολιτιστικό Πρόγραμμα και 

εμπλέκει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μουσική, 

Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Γλώσσα, 

Εικαστικά, Θεατρική αγωγή.

2. 25 μαθητές, από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, 

που παραμένουν μετά το πέρας του διδακτικού 

ωραρίου. Ανομοιογενές τμήμα μαθητών 

διαφορετικής καταγωγής και διαφορετικού 

πολιτισμικού, κοινωνικού και γνωστικού 

υπόβαθρου.

2. Προφίλ 

μαθητικού 

κοινού



Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Η αναγκαιότητα για διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι πλέον στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει 

πλευρές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης της Κύπρου μέσα από μορφές 

τέχνης, όπως το τραγούδι , ο χορός, η δραματοποίηση και η ζωγραφική. Περαιτέρω 

επιχειρείται η συνειδητοποίηση από πλευράς μαθητών  των κοινών χαρακτηριστικών των 

παραδοσιακών τραγουδιών Ελλάδας και Κύπρου στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης καθώς η θεματική των  τραγουδιών  που έχουν επιλεγεί, αναδεικνύει στοιχεία 

που συνδέουν τους λαούς και τους πολιτισμούς. Επιπλέον  οι μαθητές έρχονται σε επαφή 

με τα συναισθήματά τους με την εφαρμογή της μεθόδου flocking, δηλαδή 

δραστηριότητας που διδάσκει στους μαθητές να ερμηνεύουν την ποίηση και το τραγούδι 

μέσα από την κίνηση, προωθώντας έτσι -εκτός από τις γνωστικές- και τις συναισθηματικές 

και ψυχοκινητικές δεξιότητες των μαθητών(Bloom, 1956). Συγκεκριμένα, οι μαθητές με τη 

σειρά τους δημιουργούν κινήσεις(δραματοποιούν)τις επιμέρους έννοιες/εικόνες των 

ποιημάτων βιώνοντας έτσι στο μέγιστο τη δύναμη των κειμένων(Drama & Dance 

Educators, Ontario, 2019).





Βιωματική Μάθηση και διδακτικές τεχνικές

• Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή 

με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (project), την παρατήρηση 

(observation) αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές εξειδικευμένες δραστηριότητες 

όπως μερικές από τις παρακάτω:

• τις συνεντεύξεις (interviews)

• τα παιχνίδια (gaming)

• την χρήση της “παιχνιδοποίησης” (gamification)

• την αφήγηση ιστοριών (story-tellling)

• τα παιχνίδια ρόλων (role-playing)

• το τραγούδι (singing)

• Το χορό(dancing)

• την χρήση της Δημιουργικής γραφής (creative writing)

• τις Εικαστικές δημιουργίες (task based drawing)



➢ Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται, να 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να επικοινωνούν. Το μάθημα κρίνεται από το αποτέλεσμα, 

δηλαδή από τί και πώς μαθαίνουν οι μαθητές και όχι από τι θυμούνται.

➢

Οι δεξιότητες που διδάσκονται, αναπτύσσονται και αποκτώνται μέσα από την βιωματική 

μάθηση είναι δεξιότητες που επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και όρια 

της τάξης και του βιβλίου.

➢ Τελικός στόχος είναι να δείξουμε στους μαθητές μας πως να μαθαίνουν (learn to learn) και 

πως να σκέφτονται (how to think) αντί του “παραδοσιακού” τί να σκέφτονται. Οι 

διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην βιωματική μάθηση συμβάλλουν 

στην κατανόηση του εαυτού μας (Καμαρινού,1998), αλλά και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας συνολικά.



Βιωματική μάθηση και Καινοτόμες Δράσεις

Οι ανομοιογενείς τάξεις(ποικίλα μαθησιακά και γνωστικά προφίλ του μαθητικού 

κοινού, ετερογενή πολιτισμικά background, οικονομική κρίση αλλά και κρίση 

αξιών, έλλειψη κινήτρων μάθησης και σχολική διαρροή….) επιβάλλουν τη χρήση 

και την ενσωμάτωση των καινοτόμων δράσεων στην καθημερινή πρακτική. 

Πολλές φορές ενσωματώνονται στη διδασκαλία κάποιων  μαθημάτων στα 

πλαίσια του κρυφού αναλυτικού προγράμματος.

Με τον όρο καινοτόμες δράσεις αναφερόμαστε σε κάθε είδους δράση που 

πραγματοποιείται με ποικίλους διδακτικούς στόχους και μεθοδολογία 

υλοποίησης, εναλλακτικό περιεχόμενο και τύπο αξιολόγησης και 

διαφοροποίηση από την κλασσική μέθοδο διδασκαλίας. 
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ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ. ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΩΣ 
ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ. ΚΑΝΕ ΜΕ ΝΑ ΒΙΩΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ 

ΚΑΤΑΛΑΒΩ.

Κινέζικη παροιμία





Γνωστικοί Στόχοι

• να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο και να 

αντιληφθούν την στενή σύνδεση με την ελληνική αλλά και την 

αρχαία ελληνική γλώσσα

• να κατανοήσουν την ανάγκη κάθε λαού να διαφυλάττει το 

ιδιόλεκτο του 

• να αντιληφθούν τη σύνδεση του γλωσσικού ιδιώματος με την 

«ταυτότητα» του λαού αυτού

• να γνωρίσουν την αξία του παραδοσιακού τραγουδιού και την 

αμεσότητά του



Συναισθηματικοί στόχοι

• να γνωρίσουν σύγχρονους κύπριους εκφραστές του τραγουδιού 

(συγκεκριμένα τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τον Δημήτρη Μεσημέρη) και να 

ερευνήσουν στο διαδίκτυο την βιογραφία και το έργο τους 

• να μάθουν τα βήματα του Κυπριακού Συρτού και της Κυπριακής Σούστας και να 

αναγνωρίσουν τις παρόμοιες κινήσεις  με τους αντίστοιχους ελληνικούς χορούς

• να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκάλεσαν τα τραγούδια(να 

δραματοποιήσουν την ιστορία του Αη Γιώργη και του Δράκου, να 

ζωγραφίσουν, να τραγουδήσουν με συνοδεία μουσικών οργάνων οι ίδιοι τα 

τραγούδια αυτά,)

• να εκφράσουν κινησιολογικά το συναίσθημά τους (χορεύοντας 

παραδοσιακούς χορούς και χορογραφώντας οι ίδιοι τα ποιήματα) 



Τεχνολογικοί στόχοι

• να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού 
εγγραματισμού δημιουργώντας 
εμπλουτισμένα κείμενα word και 
powerpoint

• ν ’ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική
εργασία για την επίτευξη κοινού σκοπού

• να θέτουν οι ίδιοι στόχους προς 
επίτευξη από τα ερεθίσματα που 
παίρνουν

• ν’ αναλάβουν την ευθύνη της γνώσης 
τους

• να αποκτήσουν δεξιότητες μετα-
γνώσης, του τρόπου που μαθαίνουν

• να γίνει εφικτό να εκφραστούν οι 
πολλαπλές πλευρές της νοημοσύνης 
των μαθητών μέσα από τη διαδικασία 
μάθησης

• να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε 
σχέση με τα αισθήματα των κατοίκων 
της Κύπρου και να καλλιεργήσουν την 
ενσυναίσθηση

• να παίξουν παιχνίδια ρόλων 

• να εδραιωθούν εσωτερικά κίνητρα 
μάθησης 

• να δοθεί η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να έλθουν σε επαφή με 
το ‘κρυφό’ αναλυτικό πρόγραμμα 
χτίζοντας ουσιαστική σχέση με τους 
μαθητές

• να απολαύσουν την ερμηνεία των 
τραγουδιών από εξαιρετικούς 
ερμηνευτές

• να απολαύσουν τη διαδικασία 
απόκτησης γνώσης έξω και πέρα από 
τα στενά όρια του αναλυτικού 
προγράμματος.



1η δραστηριότητα/η γλώσσα μου-η ταυτότητά 
μου

Περιγραφή: 

Οι μαθητές ακούν κάποιο σύντομο απόσπασμα διαλόγου στην Κυπριακή που 

τους ξαφνιάζει και τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πως ο λαός της Κύπρου έχει 

τη δική του διάλεκτο που τόσο μοιάζει μα και τόσο διαφέρει από τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές μας.

Οι μαθητές διαβάζουν ένα απόσπασμα από το blog της Ερυκίνης(μιας 

Κυπριοτοπούλας) για τη χρήση της κυπριακής διαλέκτου και στη συνέχεια 

συζητούν στις ομάδες τους τις απόψεις και τα συναισθήματα της Ερυκίνης

σχετικά με τη χρήση της διαλέκτου. Οι ομάδες συζητούν στην ολομέλεια τις 

απόψεις της Ερυκίνης για τη γλώσσα που χάνεται και εκφράζουν και τις δικές 

τους απόψεις για το θέμα. Στη συνέχεια οι μαθητές επικεντρώνονται στο να βρουν 

την έννοια συγκεκριμένων λέξεων, δοκιμάζοντας να δουν αν οι υποθέσεις τους 

έχουν νόημα στο περιβάλλον που εμφανίζονται οι λέξεις. 



Πού εστιάζουμε

Στην αγωνία της Ερυκίνης για τη γλώσσα που χάνεται

Στην περηφάνεια που αισθάνονται οι λαοί για το 
γλωσσικό τους ιδίωμα

Στις στρατηγικές αποκωδικοποίησης του νοήματος των 
λέξεων και τη στενή σχέση(ρίζα –ετυμολογία) με την 
Ελληνική και την Αρχαία Ελληνική



2η δραστηριότητα/Του Αη Γιωρκού και του Δράκου



Ο διδάσκων έχει ενημερώσει τους μαθητές ότι θα 

ακούσουν το τραγούδι στην κυπριακή διάλεκτο και ότι 

το τραγούδι αφηγείται μια ιστορία που οι μαθητές θα 

πρέπει να διηγηθούν. Μετά το άκουσμα του 

τραγουδιού ,στην ολομέλεια, συνθέτουν την ιστορία. 

Στην συζήτηση προκύπτει πιθανά ή και με τη βοήθεια 

του διδάσκοντα ,ο συσχετισμός της ιστορίας του Αη

Γιώργη και του Δράκου με την ελληνική παράδοση και 

θρησκευτικότητα ώστε οι μαθητές να κάνουν τις 

απαραίτητες συνδέσεις σχετικά με τις λαϊκές δοξασίες. 

Ακούν το τραγούδι του Αη Γιώργη στους παρακάτω 

συνδέσμους όπου παρουσιάζονται παραλλαγές της 

ιστορίας συνυφασμένες με την ελληνική παράδοση και 

τις κατά τόπους δοξασίες. Οι μελοποιημένες 

παραλλαγές και οι σχετικές εικονογραφήσεις 

λειτουργούν σαν έναυσμα και έμπνευση για τους 

μαθητές για τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια που 

θα ακολουθήσουν



Τα τραγούδια μας



Εργαστήρια(τύποι, προϋποθέσεις)

Η περαιτέρω διάχυση του 
project στο σύνολο των 
μαθητών του σχολείου 

θα αποφασισθεί από τα 
παιδιά

Τα εργαστήρια 
οργανώνονται και οι 

μαθητές δουλεύουν στην 
επόμενη συνάντηση 
συμμετέχοντας στην 

ομάδα της επιλογής τους 

Φτιάχνουμε εργαστήρια 
ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των 
μαθητών μας, τα ταλέντα 

τους, τί θέλουν να 
κάνουν.

Συμμετέχουν σε όποιο 
εργαστήρι θέλουν, 

αλλάζουν εργαστήρι την 
επόμενη φορά , αν το 

επιθυμούν.

Εκφράζονται μέσα από την 
τέχνη, την κίνηση και το 
συναίσθημά τους. Δεν 

νιώθουν υποχρεωτικότητα
συμμετοχής…μπορούν απλά 

να παρακολουθούν!!!

Μπορούν, ανά πάσα 
στιγμή να 

πειραματιστούν…..

Τα εργαστήρια μπορούν 
να πραγματοποιούνται 
ταυτόχρονα καθώς στο 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

συμμετέχουν 4 
εκπαιδευτικοί 

οι μαθητές δουλεύουν μόνοι 
τους και δε διστάζουν να 

«εκτεθούν».



Τα εργαστήρια μας

Εργαστήρι 
βιντεοσκόπ

ησης

Εργαστήρι  
κυπριακής 
δημοτικής 

ποίησης/pr
oject

Χορευτικό 
εργαστήρι: 
μαθαίνουμε 
κυπριακό 
συρτό και 
σούστα

Εργαστήρι 
γευσιγνωσί

ας: 
φτιάχνουμε 
χαλουμόπιτ

α

Θεατρικό 
εργαστήρι: 

δραματοποιο
ύμε τη σκηνή 
με τον δράκο 

και την 
πριγκίπισσα 

Εργαστήρι 
ζωγραφικής: 
φτιάχνουμε 

γέφυρες 
αγάπης και 
πολιτισμού 
Ελλάδας-
Κύπρου

Εργαστήρι 
μουσικής: 
τραγουδάμ

ε 



3η δραστηριότητα/Τριανταφυλλένη



Οργάνωση δραστηριότητας

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες της αρεσκείας τους με βάση τα 

ενδιαφέροντά τους και αναλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η 

έρευνα για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, η ερμηνεία του τραγουδιού, η 

δομή του, η συγγραφή ποιήματος, η χορογράφηση του 

τραγουδιού, το τραγούδισμά του.  

Η καινοτομία συνίσταται στο ότι οι μαθητές έχουν τον απόλυτο 

συντονισμό των δράσεων ακόμη και την αντικατάστασή τους από 

άλλες δικές τους δράσεις σχετικές με το μελοποιημένο ποίημα. 

Καλούνται να οργανώσουν σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα(μιάμισης ώρας) την οργάνωση των ομάδων τους, την 

επιλογή της δράσης τους, την υλοποίηση όλων των σταδίων και 

την παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος. 



Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων

Ακούστε τον Αλκίνοο Ιωαννίδη , έναν εξαιρετικό κύπριο ερμηνευτή να τραγουδά την 

«Τριανταφυλλένη» στον ακόλουθο σύνδεσμο https://video.link/w/mDRdd

Στη συνέχεια χωριστείτε σε ομάδες των τριών/τεσσάρων και υλοποιήστε τα ακόλουθα σε 

μορφή διαφανειών powerpoint.( Ιδανικά κάθε ομάδα ασχολείται με ένα από τα παρακάτω. 

Αν οι δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας μπορείτε να προτείνετε 

δική σας δραστηριότητα σχετική με το μελοποιημένο ποίημα. Αν κάποιο θέμα το 

αναλάβουν πλέον της μιας ομάδας θα ετοιμάσουν τη δική τους ανεξάρτητη ομαδική 

εργασία).

https://video.link/w/mDRdd


• Παρουσιάστε τον Αλκίνοο Ιωαννίδη σε 

εμπλουτισμένο κείμενο 100 λέξεων /οι 

πληροφορίες πρέπει να αντληθούν από 2 

διαφορετικές πηγές του διαδικτύου, τις οποίες 

και θα αναφέρετε

• Βρείτε την έννοια των κυπριακών λέξεων που 

δυσκολεύεστε στην ερμηνεία τους και φτιάξτε 

μικρό γλωσσάρι με τις λέξεις και τη 

μετάφρασή τους

• Αναλύστε σε κείμενο το ποίημα (για τί μιλάει, τί 

συναισθήματα σας δημιουργεί, το θέμα είναι 

διαχρονικό, υπάρχει ομοιοκαταληξία……) 

• Προετοιμάστε μια μικρή χορογραφία 3-5 

λεπτών σύγχρονου χορού δικής σας 

έμπνευσης που θα βιντεοσκοπήσετε και θα 

συμπεριλάβετε στο ppt



• Γράψτε σύντομο ποίημα εμπνευσμένοι από το θέμα 

του τραγουδιού

• Ζωγραφίστε 1 με 2 εικόνες δικής σας έμπνευσης 

σχετικές με το θέμα του ποιήματος.

• Ερμηνεύστε το τραγούδι/Για μια πιο σύγχρονη 

εκδοχή παρακολουθήστε τη δεκαεννιάχρονη

Κατερίνα Καμπανέλλη στη συμμετοχή της στο ‘the 

voice’ στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://video.link/w/2PRdd

• Κάντε σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο για τη μουσική 

παιδεία που παίρνουν τα παιδιά στην Κύπρο με 

αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς 

αξιόλογους κύπριους καλλιτέχνες που κάνουν 

καριέρα στη χώρα μας. Παρουσιάστε τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε κείμενο( 

εμπλουτισμένο ή μη) περίπου 200 λέξεων/ οι 

πληροφορίες να αντληθούν από 3 διαφορετικές 

πηγές τις οποίες θα αναφέρετε.

https://video.link/w/2PRdd


Πώς θα βοηθήσουμε;

Υπενθυμίζουμε την ανάγκη 
διαχείρισης του χρόνου, όπου 

χρειάζεται

Ενθαρρύνουμε τις 
πρωτοβουλίες των παιδιών και 

μοιραζόμαστε τον 
ενθουσιασμό τους

Βοηθάμε ν’ αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες, να  λύσουν 

οργανωτικά θέματα , ν’ 
αναλάβουν τις συνέπειες των 

ενεργειών και αποφάσεων 
τους. 



Αποτίμηση

Το σενάριο αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα καθώς ενισχύει

• την αυτενέργεια των μαθητών,

• την ανάληψη πρωτοβουλίας 

• την ενασχόλησή τους βιωματικά με δημιουργικές δραστηριότητες πέρα από τα 

στενά όρια των αναλυτικών Προγραμμάτων.

Είναι ευέλικτο καθώς 

• κάποιος μπορεί να υλοποιήσει μία ή όλες τις δραστηριότητες

• να παραλλάξει το χρόνο ολοκλήρωσής τους με βάση τις ανάγκες του 

μαθητικού του κοινού(όπως προβλέπεται στις καινοτόμες δράσεις). 



Ελλάδα-
Κύπρος-
Ομογένεια

Χτίζουμε 

εκπαιδευτικές 

γέφυρες
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