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Δημιουργία σχεδιαγράμματος έκθεσης από τους 
μαθητές του τμήματος Β2 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Οι μαθητές του τμήματος Β2 Γυμνασίου 
κλήθηκαν να δημιουργήσουν «νοητικούς χάρτες» 
οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στη συγγραφή της 
επόμενης έκθεσής τους.

 Τα παιδιά χωρίστηκαν σε έξι τετραμελείς ομάδες 
με κλήρωση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
συνεργαστούν τυχαία με οποιουσδήποτε 
συμμαθητές τους. 

 Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα μεγάλο φύλλο Α3 και 
χρωματιστοί μαρκαδόροι για τη σχεδίαση του 
νοητικού χάρτη. 



 Οι τρεις ομάδες πραγματεύτηκαν το θέμα «Οφέλη 
σχολείου» και οι άλλες τρεις το θέμα «Συνέπειες 
εγκατάλειψης» (ενν. του σχολείου).

 Σε κάθε ομάδα είχαν δικαίωμα άποψης όλα τα 
μέλη και δεν απορρίφθηκε καμία από τις ιδέες 
που εκφράστηκαν, καθώς όλες θεωρήθηκαν 
χρήσιμες και σημαντικές.

 Στο τέλος της δραστηριότητας οι νοητικοί κάρτες 
αναρτήθηκαν σε έναν από τοίχους της τάξης, ώστε 
να τους βλέπουν όλοι οι μαθητές.

 Το υλικό που συγκεντρώθηκε από αυτή τη 
διαδικασία οδήγησε στην κατάρτιση ενός 
σχεδιαγράμματος έκθεσης, το οποίο χορηγήθηκε 
στους μαθητές. 



ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Αυτενέργεια των μαθητών στην πραγμάτευση ενός 
θέματος έκθεσης και ελάχιστη παρέμβαση του 
διδάσκοντα.

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αντί της 
τυποποιημένης δασκαλοκεντρικής.

 Δυνατότητα συμμετοχής όλων των μαθητών, ακόμα 
και αυτών που στο παραδοσιακό μάθημα 
ντρέπονται να συμμετάσχουν ή αδιαφορούν.

 Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και 
δημοκρατικής ανταλλαγής απόψεων.

 Δημιουργική έκφραση.



Δείτε τους νοητικούς χάρτες που ετοίμασαν οι 
μαθητές μας:















ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
1η ομάδα:
 Κωνσταντίνα 

Κουκουμτζή
 Γιάννης Κρομμύδας
 Θανάσης Νιαβής

2η ομάδα:
 Κλειώ Κορομπίλια
 Κασσιανή 

Κωστοπούλου
 Μυρτώ Μπαλακώστα
 Χρυσούλα Μπάγκου



3η ομάδα:
 Κωνσταντίνος 

Κωστόπουλος
 Θανάσης 

Μαυρογιάννης
 Μηνάς Μούστος
 Άγγελος Ντελής

4η ομάδα:
 Άννα-Μαρία 

Κυριτσοπούλου
 Κωνσταντίνα Μανώλη
 Νάγια Μαργαρίτη
 Άννα-Μαρία 

Μποσνάκη



5η ομάδα:
 Δήμητρα Κρανά
 Ελένη Λιάπη
 Αντωνία-Ιωάννα 

Μπουραζά
 Γιώργος Ντάφος

6η ομάδα:
 Περικλής 

Κοντορούπης
 Ελένη Κουρτεσιώτη
 Επαμεινώνδας Λαζινός
 Θωμάς Μαλιώρας



Σας ευχαριστώ πολύ!!

Σοφία Κόκκινου

Φιλόλογος


