
Γράψτε την ιστορία, μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου… 

 

 
 

Αυτή η δραστηριότητα είναι περισσότερο σύνθετη από την προηγούμενη. Πρέπει να 

προσπαθήσετε να μπείτε στη θέση κάποιου άλλου, να σκεφτείτε όπως σκέφτεται, να αισθανθείτε 

ό,τι αισθάνεται και να κάνετε ό,τι θα έκανε σε κάποιες δεδομένες συνθήκες. Πριν, όμως, το κάνετε 

αυτό, θα πρέπει να κάνετε κάποιες επιλογές… Θα συζητήσουμε τις επιλογές σας στο φόρουμ που 

ακολουθεί, όπου θα πρέπει να τις έχετε αιτιολογήσει. Γι’ αυτό θα πρέπει να είστε 

προετοιμασμένοι…  

 

ΤΤΤιιι   πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   κκκάάάνννεεετττεεε   βββήήήμμμααα---   βββήήήμμμααα………    
 

1
ο
 βήμα: διαβάζετε ό,τι αφορά το παιχνίδι ρόλων και την τεχνική της δημιουργίας ιστοριών. 

 

2
ο
 βήμα: Διαβάζετε το σενάριο και επιλέγετε τους τρεις επιβάτες που θα συνταξιδέψουν μαζί σας. 

Η επιλογή σας θα πρέπει να είναι ομαδική, συνεπώς θα πρέπει να έχετε συμφωνήσει σε αυτή. 

 

3
ο
 βήμα: Θα πρέπει  να διαλέξετε έναν από αυτούς που απορρίψατε και να γράψετε την ιστορία 

του (τι συνέβη σε αυτόν από τη στιγμή που δεν επιβιβάστηκε στο τραίνο).   

 

1. Η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων 

 

Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική για να προάγουμε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, ή για να 

δοκιμάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, να εξερευνήσουμε κάποια ιδέα κ.λπ. 

 

Πώς θα τη χρησιμοποιήσετε 

Διαλέξτε ένα άτομο, για οποιονδήποτε λόγο (κάποιον που σας αρέσει, που τον θαυμάζετε, που 

έχει σχέση με ένα πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε, κάποιον με εντελώς διαφορετικές ιδέες 

από εσάς κ.λπ.) Προσπαθήστε μπείτε στον χαρακτήρα του και να λειτουργήσετε όπως θα 

λειτουργούσε εκείνος/-η στην κατάσταση  που αντιμετωπίζετε.  

Το να μπείτε στον χαρακτήρα ενός άλλου, σας «νομιμοποιεί» στο να σκεφτόσαστε διαφορετικά. 

Μπορείτε να το εφαρμόσετε και σε ομάδες, όπου ο καθένας μπορεί να αναλάβει διαφορετικό 

ρόλο.  

Και …μην ξεχνάτε, ότι μπορείτε πάντα να το διασκεδάσετε αν το επιθυμείτε!!! 

 

 

 

 

 



2. Ταξίδι με τρένο  

 

 

 

Το σενάριο 

Επιβιβάζεστε σε τρένο για να ταξιδέψετε για μια εβδομάδα από τη Λισσαβόνα στη Μόσχα. 

Ταξιδεύετε σε βαγόνι με τέσσερα κρεβάτια και πρέπει να το μοιραστείτε με τρεις άλλους. Με ποιους 

από τους παρακάτω συνταξιδιώτες σας θα προτιμούσατε να μοιραστείτε το χώρο; 

Οι άλλοι ταξιδιώτες 

1. Ένας Σέρβος στρατιώτης από τη Βοσνία. 

2. Ένας παχύσαρκος Ελβετός χρηματιστής. 

3. Ένας Ιταλός ντισκ τζόκεϊ που φαίνεται πάμπλουτος. 

4. Μια Αφρικανή που πουλάει δερμάτινα. 

5. Ένας νέος, καλλιτέχνης, φορέας του AIDS. 

6. Ένας τσιγγάνος από την Ουγγαρία που μόλις αποφυλακίστηκε. 

7. Ένας Βάσκος εθνικιστής που ταξιδεύει συχνά στη Ρωσία. 

8. Ένας Γερμανός ράππερ που ζει εναλλακτική ζωή. 

9. Ένας Αυστριακός τυφλός ακορντεονίστας. 

10. Ένας Ουκρανός φοιτητής που δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. 

11. Μια μεσήλικη Ρουμάνα που δεν έχει βίζα και κρατάει στην αγκαλιά της ένα παιδί ενός έτους. 

12. Μια Ολλανδή σκληρή φεμινίστρια. 

13. Ένας πιωμένος σκίνχεντ από τη Σουηδία. 

14. Ένας πυγμάχος από το Μπέλφαστ, στο δρόμο για τον τελικό της ομάδας ποδοσφαίρου. 

15. Μια Πολωνέζα ελευθερίων ηθών από το Βερολίνο. 

16. Ένας Γάλλος αγρότης που μιλάει μόνο Γαλλικά και κρατάει ένα καλάθι με δυνατό Γαλλικό 

τυρί. 

17. Ένας Κούρδος πρόσφυγας που ζει στη Γερμανία και επιστρέφει από τη Λιβύη 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Εργαλεία 
 

Για συνεργατική χρήση ενός κειμένου, εμείς σας προτείνουμε τα google docs, εκτός από το wiki 

της ομάδας σας.  

 
Google docs  

 
 

Τα Google Docs είναι ιδανικά για να δημιουργήσετε διαφορετικά είδη από online αρχεία, να τα 

μοιραστείτε και να τα επεξεργαστείτε με άλλους. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Μπορείτε να 

εκτυπώσετε τα αρχεία που δημιουργήσατε, να τα αποθηκεύεστε στον υπολογιστή σας ή να τα 

έχετε online, ώστε να είναι διαθέσιμα από οπουδήποτε θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=en&answer=49008 

 

 

 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι πιο σύνθετο με τους μαθητές σας, σας προτείνουμε κάποια εργαλεία 

με τα οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε τις ιστορίες σας και να έχετε ένα αποτέλεσμα πιο δημιουργικό 

και πιο εντυπωσιακό 

Storybird 

                                                                                                                                          

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε, να μοιραστείτε, να διαβάσετε και να 

εκτυπώσετε μικρές ιστορίες. Το ίδιο το εργαλείο σας δίνει ένα ελκυστικό αποτέλεσμα, ώστε οι 

μικροί μαθητές να θέλουν να διαβάσουν την ιστορία που περιέχει.  

 

http://storybird.com/ 

 

 

 

 

 

http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=en&answer=49008
http://storybird.com/


Flipping book 

 

 
 

Εισάγετε όποιον τύπο εγγράφου έχετε στον υπολογιστή σας (PDF, Word, Excel, Powerpoint) και 

αυτά μετατρέπονται σε ψηφιακό βιβλίο.  
 

http://flippingbook.com/ 

 

Comic Strip Creator 

     

To Comic Strip Creator είναι ένα εργαλείο με το οποίο φτιάχνουμε κόμικς και τα εξάγουμε σε jpg 

format. 

http://www.comicstripcreator.org/ 

 

 
 

http://flippingbook.com/
http://www.comicstripcreator.org/

