
 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Τα φύλλα εργασίας σχεδιάζονται για έναν αρχαιολογικό χώρο ή ένα μουσείο. Είναι μία 
μέθοδος με την οποία τα παιδιά, συλλέγοντας πληροφορίες, επικεντρώνονται σε ένα μόνο 
θέμα και σε συγκεκριμένα αντικείμενα. 
 
Γενικές αρχές σχεδιασμού ενός φύλλου εργασίας 

Να έχετε σαφείς στόχους 
 Οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ακριβείς στόχους. 

Πριν σχεδιάσετε μια δραστηριότητα, θα πρέπει να θέσετε κάποια ερωτήματα στον 
εαυτό σας, όπως «ποιος είναι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας;», «πώς βοηθάει 
στην κατανόηση του θέματος;», «συνδέεται πραγματικά με τη συγκεκριμένη έκθεση ή 
τα συγκεκριμένα εκθέματα;». 
Παράλληλα οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να είναι 
διασκεδαστικές και ταυτόχρονα οι μαθητές να εξασκούν πλήθος ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων. 

 
Ενθαρρύνετε την παρατήρηση 
 Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται στην προσεκτική παρατήρηση και στην ακριβή 

καταγραφή των πληροφοριών. 
Μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να περιγράψουν ένα αντικείμενο δίνοντας 
έμφαση στο σχήμα, στο μέγεθος και στο χρώμα του. Μπορείτε επίσης να τους 
ζητήσετε να μετρήσουν τις διαστάσεις του ή να υπολογίσουν το μέγεθος και το βάρος 
του (εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να αγγίξουν το αντικείμενο). Με αυτόν τον τρόπο 
αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να μετρούν και να εκτιμούν τις διαστάσεις 
των διαφόρων αντικειμένων. 

 Η παρατηρητικότητα καλλιεργείται μέσω της σχεδίασης και της ζωγραφικής 
απόδοσης.  
Γενικά, τα σχέδια είναι ένα από τα ιδανικά μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού, αλλά 
υπάρχει και ένα πλήθος άλλων μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα οποία 
καλλιεργούν διαφορετικές δεξιότητες των παιδιών. 

 Σχεδιάστε διαφορετικού τύπου ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε να υπάρχει ποικιλία 
στον τρόπο καταγραφής των πληροφοριών (ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, 
σωστό-λάθος, κλπ).  
Η δυνατότητα επιλογής της σωστής λέξης από ένα σύνολο διαφορετικών εμπλουτίζει 
το λεξιλόγιο. Από την άλλη, οι ερωτήσεις ανάπτυξης βοηθούν τους μαθητές να 
εμβαθύνουν σε κάποια ζητήματα και καλλιεργούν το γραπτό λόγο και την έκφραση. 

 
Χρήση των πέντε αισθήσεων 
 Όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να χρησιμοποιούν και 

τις πέντε αισθήσεις: αφή, ακοή, όσφρηση, όραση, γεύση. 
Για παράδειγμα, με αφετηρία αντικείμενα που ανήκουν στην κουζίνα ενός βυζαντινού 
σπιτιού, μπορείτε:  



 

  

α) να διαμορφώσετε μια λίστα δέκα λέξεων σχετικών με τα αντικείμενα και το χώρο, 
τον οποίο τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν. Στη συνέχεια ζητήστε από τα 
παιδιά να βρουν τις δέκα προκαθορισμένες λέξεις,  
β) να ζητήσετε από τα παιδιά να κλείσουν για ένα λεπτό τα μάτια και να «ακούσουν» 
με τη φαντασία τους ήχους που θα σχετίζονταν με το χώρο. Ζητήστε τους να 
σημειώσουν τους ήχους με λέξεις. Μπορούν ακόμη και να εφεύρουν λέξεις που δεν 
υπάρχουν, ώστε να αποδώσουν τους ήχους,  
γ) να προτρέψετε τα παιδιά να «μυρίσουν» με κλειστά τα μάτια για ένα λεπτό και να 
γράψουν τρεις λέξεις για να περιγράψουν τις διαφορετικές μυρωδιές. 

 
Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 Είναι σημαντικό να δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να εξάγουν συμπεράσματα 

από πραγματικά δεδομένα.  
Χρησιμοποιήστε έτσι μια άσκηση παρατήρησης ως βάση για περαιτέρω ανακάλυψη. Η 
πρώτη δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι να ανακαλύψουν πού βρίσκεται ένα 
αντικείμενο, από τι είναι φτιαγμένο ή πόσο ψηλά βρίσκεται. Οι απαντήσεις μπορούν 
να οδηγήσουν σε περαιτέρω δραστηριότητες που προϋποθέτουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ρωτήσετε τα παιδιά σε τι πιστεύουν 
ότι χρησιμεύει το αντικείμενο. Μπορείτε ακόμη να τους ζητήσετε να συγκρίνουν 
αντικείμενα, να βρουν, για παράδειγμα, σε τι διαφέρει ένα αντικείμενο από ένα άλλο 
ή, για μεγαλύτερες τάξεις, να ρωτήσετε ποιες πληροφορίες μας δίνει το αντικείμενο 
για την κοινωνία που το δημιούργησε. 

 
Αντιδράσεις των παιδιών 
 Λάβετε υπ’ όψιν τι θα μπορούσαν να σκεφτούν για ένα αντικείμενο οι μαθητές.  

Για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για τις απόψεις των παιδιών μικρότερης 
ηλικίας ρωτώντας τα αν τους αρέσει ένα αντικείμενο και γιατί, ποιο απ’ όλα τους 
αρέσει περισσότερο όπως και αν έχουν κάτι παρόμοιο στο σπίτι τους. Για 
μεγαλύτερες ηλικίες μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο, να ρωτήσετε για 
παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η μορφή ή το σχέδιο 
ενός αντικειμένου. 

 
Ταύτιση αντικειμένων 
 Παροτρύνετε τους μαθητές να ταυτίσουν τα αντικείμενα, λ.χ. αγγεία, εργαλεία κτλ., 

που συναντούν σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο. 
Αντιπαραθέτουμε εδώ ενδεικτικά δυο διαφορετικούς τρόπους:  
1) μοιράζουμε ένα φύλλο χαρτί με την ερώτηση «Στο χώρο αυτό υπάρχουν (x) 

αντικείμενα. Παρατηρήστε τα και βρείτε τα διαφορετικά είδη τους»,  
2) μοιράζουμε μία κάτοψη του χώρου καθώς και έναν πίνακα με πληροφορίες (σε 

μορφή εικόνων) σχετικά με τα αντικείμενα, για να μπορέσουν τα παιδιά να 
ταυτίσουν τα αντικείμενα που βλέπουν. Στην περίπτωση των αγγείων, για 
παράδειγμα, ο πίνακας μπορεί να παραθέτει με τη μορφή εικόνων στοιχεία για το 
σχήμα, το υλικό, τη χρήση και τη διακόσμηση πέντε ή έξι διαφορετικών τύπων 
αγγείων. Τα παιδιά θα μπορούν να αναγράφουν τις ονομασίες των αντικειμένων 
που έχουν ταυτίσει στα αντίστοιχα σημεία της κάτοψης της αίθουσας. 



 

  

Ο πρώτος τρόπος προϋποθέτει προηγούμενη γνώση επί του θέματος και απαιτεί μια 
μόνο απάντηση, που θα είναι λάθος ή σωστή. Ο δεύτερος τρόπος δεν απαιτεί 
προηγούμενη γνώση κι έτσι οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί να πάρει πρωτοβουλία και 
να επιχειρήσει να απαντήσει. Στόχος είναι οι μαθητές να μάθουν για τα διαφορετικά 
είδη αντικειμένων που μπορεί να υπάρχουν, να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους όπως και να εξοικειωθούν με την εργασία επί του πεδίου με τη 
βοήθεια μιας κάτοψης.  

 
Να είστε ακριβείς 
 Το/α σημείο/α όπου θα βρίσκονται οι μαθητές και όπου θα πραγματοποιούνται οι 

δραστηριότητες θα πρέπει να δίνονται με απόλυτη ακρίβεια (βιτρίνα, έκθεση 
ορισμένων ευρημάτων, κλπ). Δώστε ακριβείς οδηγίες όταν ή αν θα πρέπει να 
μετακινηθούν. 

 Να αποφεύγονται δραστηριότητες με ασαφή στόχο, όπως «κάνε ένα σχέδιο του…» ή 
«κράτησε σημειώσεις για το…», καθώς και ερωτήσεις που απαντούν με ένα «ναι /ή 
όχι». 

 Βεβαιωθείτε ότι οι ιδέες και οι προτάσεις σας είναι κατανοητές από τα περισσότερα 
παιδιά. 

 
Να είστε πρακτικοί 
 Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε εκθέματα ή στα τμήματα της 

αίθουσας στα οποία αναφέρεστε στα φύλλα εργασίας. Για δραστηριότητες που 
προϋποθέτουν παρατήρηση αντικειμένων, ελέγξτε αν τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται 
σε τέτοια θέση, ώστε όλοι οι μαθητές να τα βλέπουν (λαμβάνοντας υπόψη και το 
ύψος των παιδιών, όταν έχετε μικρές τάξεις). 

 Λάβετε υπόψη σας πιθανά προβλήματα έλλειψης χώρου ή συνωστισμού. 
 Διαμορφώστε τα φύλλα εργασίας, ώστε το καθένα να επικεντρώνεται σε ένα 

διαφορετικό σημείο του χώρου /της αίθουσας. Έτσι μικρές ομάδες μαθητών θα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικά σημεία. 

 
Προσθέστε λίγο χιούμορ 
 Κάντε τις επισκέψεις δημιουργικές και διασκεδαστικές, γιατί έτσι αυξάνεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών.  
Υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε. Για 
παράδειγμα, όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του «κατασκόπου» ή του 
«δημοσιογράφου», προσεγγίζουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη δραστηριότητα, γιατί 
εμπλέκονται προσωπικά. Το ενδιαφέρον που δημιουργείται κατά την επίσκεψη μπορεί 
να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο σχολείο. 

 
Μέσα στη σχολική τάξη 
 Ο κύριος λόγος επίσκεψης ενός μουσείου θα πρέπει να είναι η υλοποίηση ενός 

ορισμένου διδακτικού στόχου ή/και η ενίσχυση ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Πριν 
την επίσκεψη θα πρέπει να προετοιμάσετε τους μαθητές σας, αλλά και μετά από 
αυτήν να οργανώσετε δραστηριότητες μέσα στην τάξη. 



 

  

 Μετά την επίσκεψη μπορείτε να σχεδιάσετε διάφορα είδη δραστηριοτήτων για την 
περαιτέρω αξιοποίηση της όλης εμπειρίας. Για παράδειγμα: 

1. Έλεγχος γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψη. Οι μαθητές 
διασκεδάζουν με παιχνίδια όπως τα σταυρόλεξα, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα για την εξάσκηση νέου λεξιλογίου, οι αντιστοιχίσεις, η εύρεση 
ομοιοτήτων και διαφορών. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται ο σχεδιασμός ενός 
επιτραπέζιου παιχνιδιού. Δραστηριότητες όπως οι παραπάνω είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες για παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. 

2. Διάλογος και συζήτηση με επιχειρήματα όπως επίσης και θεατρικό παιχνίδι ή 
δραματοποίηση. Οι πηγές αποτελούν πολύ καλό υλικό για τέτοιου είδους 
δραστηριότητες μέσα στην τάξη. 

3. Γραπτός λόγος όπως η δημιουργία μιας ιστορίας με αφετηρία την επίσκεψη. 
4. Εικαστική δημιουργία όπως κολάζ, ζωγραφική, γλυπτική και παραγωγή 

μακετών. 
5. Δημιουργία έκθεσης ή συλλογής της τάξης. 
6. Άλλες δραστηριότητες όπως η μαγειρική. 

 
Πριν την επίσκεψη φροντίστε για τα παρακάτω: 

 Ρωτήστε εάν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού για την επίσκεψη 
 Μάθετε τις ώρες λειτουργίας του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου 
 Αν απαιτείται η πληρωμή εισιτηρίου, μάθετε πόσο κοστίζει  
 Ρωτήστε τον επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών που δέχεται το Μουσείο 
 Ενημερωθείτε αν επιτρέπεται ή όχι η φωτογράφηση 
 Ενημερωθείτε: 
 αν υπάρχει υποδομή για μαθητές με ειδικές ανάγκες 
 αν υπάρχουν εγκαταστάσεις για κολατσιό 
 αν υπάρχει χώρος στάθμευσης 
 Μάθετε πού βρίσκονται οι χώροι υγιεινής και αν εξυπηρετούν μαθητές με ειδικές 

ανάγκες 
 Καταρτίστε μια λίστα με πράγματα που τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους (π.χ. 

πινακίδα, μολύβι, σβηστήρα, χαράκι, ενδεχομένως και χρωματιστές μπογιές, 
φωτογραφικές μηχανές) 

 Αν πρόκειται τα παιδιά να εργαστούν σε ανοιχτό χώρο, τότε θα πρέπει να τα 
ενημερώσετε ώστε να φορούν κατάλληλα ρούχα 
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