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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του/της μαθητή/τριας/ομάδας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1   

2   

3   

…   

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

A Time to Speak: Charles Morgan’s speech ‘revisited’ (www.teachingtolerance.org)  

Main research question: 

• What can we learn from past as well as contemporary terrorist incidents which are likely to help us 

become more active citizens today? 

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ  

Human Rights, terrorism, racism, bombing, on/bystander 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

To understand the civil rights movement and connect it to contemporary events such as the Isis bombing in 

different European capitals (the Bataclan attack in Paris, Barcelona, e.t.c…)  

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

School textbooks, curriculum (EPS – XG)  
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1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (όπως συμφωνήθηκαν και περιγράφηκαν κατά την ανάληψη  της 

εργασίας): 

• Understand the significance of Morgan’s speech as part of the civil rights movement 

• Make the connection that modern historical events and issues are directly tied to past events 

• Assess when is the right time to take action or to speak up 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

� 1
ο
 στάδιο -Διαδικασία: 

• Δημιουργία ομάδας (αν υπάρχει): Χρησιμοποιείστε τυχαίο χωρισμό (με παιχνίδι) ή σκόπιμο 

χωρισμό ανάλογα με το πώς πιστεύετε ότι μπορούν να συνεργαστούν  

• Διαβάστε τον σκοπό/τίτλο/θέμα/ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σας: Προτείνεται οι 

συνάδελφοι των Γαλλικών να κάνουν τη σύγκριση ανάμεσα σε παλαιότερα συμβάντα 

τρομοκρατίας (π.χ. Ροβεσπιέρος στη Γαλλική Επανάσταση) και το Μπατακλάν ή το Charlie Hebdo 

• Μελετήστε το υλικό που σας παραδόθηκε: 

• The Children’s March Teacher’s guide available on 

http://www.tolerance.org/sites/default/files/kits/Childrens_March_Teachers_Guide_web_0.pdf  

• www.teachingtolerance.org  

• Charles Morgan’s speech available on you tube - 

https://www.youtube.com/watch?v=7KCP8yZgxW4     

• https://charliehebdo.fr/  

• http://www.coe.int/en/web/compass/home  (French) 

• http://www.bbc.com/news/world-europe-34827497   

• https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-

completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died  

More sources (for other topics as well) 

• Φωτόδεντρο  

• Αίσωπος  

• Κπγ (κείμενα ενότητας 1 για περιπτώσεις σχολείων με επίπεδο Β1, Β1+) 

• British Council www.teachingenglish.org.uk  

• BBC English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/  

• Council of Europe – Human Rights  http://www.coe.int/en/  

• Teaching tolerance and Diversity  www.teachingtolerance.org  

• University of Oregon  https://aei.uoregon.edu/  
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• US Department of State https://eca.state.gov/about-bureau/organizational-structure/office-

english-language-programs  

• Voice of America learning English http://learningenglish.voanews.com/  

• American English https://americanenglish.state.gov/  

• Κάντε μία δική σας περίληψη ή συμπέρασμα, για το υλικό που έχετε στα χέρια σας, μην ξεχνάτε 

ποιο είναι το ερευνητικό σας ερώτημα.  

• Γράψτε ένα μικρό κείμενο για να συνδέσετε την επίθεση στην Αλαμπάμα της Αμερικής το 1963 ή 

ακόμη πιο παλιά (Γαλλική επανάσταση κ.λ.π…) με την επίθεση στο Μπατακλάν (ή το περιοδικό 

Charlie Hebdo) του Παρισιού το 2105 (Αγγλικά ή Γαλλικά) 

• Αποφασίστε μετά τη μελέτη του υλικού σας, πώς εξυπηρετείται ο σκοπός της εργασίας από το 

υλικό που έχετε στα χέρια σας. Τι επιπλέον χρειάζεστε, αν χρειάζεστε; 

• Εργασία στο εργαστήριο Η/Υ; 

• Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη (του Σχολείου, της περιοχής ή γειτονικού σχολείου); 

• Συζήτηση;  

• Άλλο; 

• Διαμορφώστε μια πρώτη ιδέα για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή και τις καινούργιες 

έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε. Σκεφτείτε και, κατόπιν, συζητήστε με τον/την 

διδάσκοντα/ουσα για τις επισυνάψεις που προτείνετε να γίνουν. 

• Π.χ. για τους συναδέλφους των Αγγλικών: Συγγραφή & απαγγελία λόγου για το συμβάν του 

Μπατακλάν ανάλογο με το λόγο του Charles Morgan  ή έκθεση φωτογραφίας/βίντεο κ.λ.π… 

• Π.χ. για τους συναδέλφους των Γαλλικών: Έκθεση φωτο/βίντεο κ.λ.π… (πολυμεσικές εφαρμογές) 

για συμβάντα της Γαλλικής Επανάστασης & του Μπατακλάν ή του Charlie Hebdo ή δύο σύντομα 

skits, ένα να διαδραματίζεται στη Γαλλική Επανάσταση και ένα στο Παρίσι 

• Γράψτε τουλάχιστον τρεις καταληκτικές ιδέες για τα παραδοτέα σας. 

• Θεατρικά 

• Απαγγελία λόγου 

• Έκθεση φωτο/βίντεο/γκράφιτι 

• Αποφασίστε το είδος του παραδοτέου  της ερευνητικής αναφοράς (ένα διήγημα/ένα 

ποίημα/ένα πείραμα/ένα πόστερ/μια περιγραφή/ένας διάλογος/μια αντιπαράθεση/μια 

κατασκευή/μια συλλογή/άλλη καλλιτεχνική σύνθεση κ.ά. 

Περιγραφή: 

 Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 1
ο
 στάδιο υλοποίησης της εργασίας: θα 

σας βοηθούσε αν προσπαθούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα: τι κάνατε/τι αποτυπώσατε/πού 

καταλήξατε/πώς θα συνεχίσετε. 

Παράδειγμα: 
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Κατά τη διάρκεια του 1
ου

 μέρους της εργασίας μας, μελετήσαμε το υλικό/τις πηγές και συζητήσαμε (αν 

πρόκειται για ομάδα) μεταξύ μας και με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μας τις ιδέες μας. Παρουσιάσαμε τις 

ιδέες μας στις υπόλοιπες ομάδες ή τους συμμαθητές μας που θα έκαναν μόνοι τους εργασία (ακόμη και άλλα 

θέματα) και μας είπαν τη γνώμη τους αλλά μας έδωσαν και ιδέες… 

• 2
ο
  στάδιο -Διαδικασία:   

• Ξεφυλλίστε ξανά το υλικό σας και εντάξτε τυχόν επιπλέον υλικό που προσκομίσατε… 

• Αναδιαμορφώστε ή επαναξιολογήστε την ιδέα σας για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή και τις 

καινούργιες έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε και θέλετε να εντάξετε στην τελική σας 

παρουσίαση/εργασία… 

• Μάλλον θα καταλήξουμε στα μίνι θεατρικά (skits) 

• Περιγράψτε την τελική ιδέα για τα παραδοτέο σας: Η τελική ιδέα μας είναι ένα μικρό θεατρικό όπου 

κάποιος πολίτης απαγγέλει ένα λόγο (γραμμένο από εμάς) παρόμοιο με αυτόν του Charles Morgan το 

1963 στον οποίο τονίζει τον ‘τυφλό’ χαρακτήρα της βίας με παράλληλη δραματοποίηση από τους 

συμμαθητές μας κομματιών του λόγου αυτού 

• Αποφασίστε τι από το υλικό που έχετε στα χέρια σας θα συμπεριλάβετε στο έργο σας και διαμορφώστε 

τις βιβλιογραφικές σας αναφορές. 

• Αποφασίστε οριστικά το είδος του παραδοτέου, εάν χρειάζεται. 

• Διαβάστε τους πλαγιότιτλους ή τις επισημάνσεις που έχετε κάνει έως τώρα. 

• Διαβάστε το συμπέρασμα στο οποίο είχατε καταλήξει. 

• Συνθέστε τις απόψεις και πληροφορίες – χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσικές φόρμες – και 

παραθέστε με τον κατάλληλο τρόπο τις πηγές σας. 

• Ολοκληρώστε την ερευνητική αναφορά (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) και παρουσιάστε την, στην τάξη σας, μαζί με 

τυχόν επιπλέον δημιουργίες σας (επίσης ενταγμένες στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). 

• Παραδώστε την ερευνητική αναφορά  (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)  μαζί με τυχόν επιπλέον δημιουργίες σας (επίσης 

ενταγμένες στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). 

Περιγραφή: 

 Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 2
ο
 στάδιο της διαδικασίας: θα σας 

βοηθούσε αν προσπαθούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα: πώς ξεκινήσατε τη μελέτη/τι βήματα κάνατε/ποιο 

είδος εργασίας εκτελέσατε (πραγματεία/θεατρικό παιχνίδι/ποίημα/κατασκευή/πείραμα/πεζογράφημα/κ.ά.).  

Καταγράψαμε σημεία από το υλικό που μελετήσαμε και καταλήξαμε στην παρουσίαση ενός θεατρικού κατά τη 

διάρκεια του οποίου θα συγγράψουμε ένα λόγο παρόμοιο με αυτόν που απήγγειλε ο Charles Morgan το 1963 

μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Εκκλησία των Βαπτιστών στο Birmingham της Alabama στις Η.Π.Α. Ο λόγος 

αυτός θα γραφεί από εμάς τους μαθητές και θα προσομοιώσουμε την απαγγελία του στο Μπατακλάν, χώρο 

ψυχαγωγίας του Παρισιού, όπου το 2015 έγινε τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτών που παρακολουθούσαν 

μια συναυλία. Παράλληλα με την απαγγελία του λόγου, θα υπάρχει δραματοποίηση σεναρίου που θα έχει 

συγγράψει η ομάδα μας αλλά και μουσική υπόκρουση.  
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) 

Κάθε ομάδα (ή άτομο) που έχει αναλάβει ΔΕ παραδίδει και μία «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ». Ακολουθεί 

μία προτεινόμενη ΔΟΜΗ της Καταγραφής της Ερευνητικής Αναφοράς (σε όποια μορφή και αν γίνει η 

τελική παρουσίαση, κυρίως, βεβαίως, σε κειμενική) 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιγράφει με συντομία την ερευνητική περιοχή (π.χ. όπως καθορίζεται από το 

Διδακτέο Αντικείμενο και την Ενότητα στην οποία έχει ενταχθεί), το/τα αναδυόμενο/α 

ερευνητικό/ά ερώτημα/ερωτήματα, τη γενική περιγραφή της μεθοδολογίας και τα 

συμπεράσματα. 

2. Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες 

στο σχολείο, ΕΠΣ - ΞΓ 

ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΜΗ:   

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γενική περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της διδακτέας ύλης στο οποίο 

εντάσσεται το ερευνητικό ερώτημα, ώστε να υποστηριχθεί η θέση του ερωτήματος που θα 

απαντηθεί με την Εργασία. Αρκεί, π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα Διδακτικά Εγχειρίδια. 

Απαντάται στο σημείο 2. Του προηγούμενου μέρους (3. Ερευνητική Αναφορά) 

4. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ και σύνδεσή του με το πλαίσιο, όπως αυτό 

περιγράφηκε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  Το Ερευνητικό Ερώτημα πρέπει να είναι ερώτηση!!! 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πως είναι δυνατό, η μελέτη τρομοκρατικών γεγονότων του παρελθόντος να μας βοηθήσουν να 

γίνουμε καλύτεροι πολίτες; 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της έρευνας  

Βιβλιογραφική αναφορά: Τι μας λέει το υλικό μας; (ειδικά ο λόγος του Charles Morgan)  

Ερευνητικά εργαλεία:  μπορεί να γίνουν συνεντεύξεις του μαθητή που απήγγειλε το λόγο, των 

μαθητών που συμμετείχαν στο θεατρικό αλλά και συμμαθητών από άλλες ομάδες μετά την 

παρουσίαση του θεατρικού 

 Αντίκτυπος: Ανάλυση (σύμφωνα με το λόγο του Charles Morgan) αλλά και το λόγο που 

συγγράφουν οι μαθητές για το πώς τελικά μπορεί να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία εναντίον 

τρομοκρατικών ενεργειών  

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, παραθέτοντας 

αναφορές στο ερώτημα, που έχουν εντοπιστεί, πιθανές ιστορικές αναφορές, πιθανές 

διασυνδέσεις του ερωτήματος με άλλα κομμάτια της ύλης ή με άλλα αντικείμενα. Αναφορές στα 
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3. και 5. θα πρέπει να γίνουν στην Βιβλιογραφία που χορηγήθηκε, αλλά και σε ό,τι επισυνάψουν 

οι μαθητές/μαθήτριες.  

Εδώ μπορούν να αξιοποιηθούν άρθρα εφημερίδων που αναφέρονται στην επίθεση στο 

Μπατακλάν (αλλά & στο Charlie Hebdo) 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την ερευνητική διαδικασία, που υποστηρίζει η βιβλιογραφία που έχει 

συλλεχθεί και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί. (άρθρα για την επίθεση στην Αλαμπάμα και 

στο Παρίσι…) 

7. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ, όπου εκφράζονται οι απόψεις του/της/των 

συντάκτη/συντάκτριας/συντακτών γι’ αυτό που πραγματοποιήθηκε ως έρευνα/διερεύνηση, αλλά 

και πιθανές προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις   Αναστοχασμός: Τι έγινε τι δεν έγινε, τι  θα 

μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά… παρουσίαση θεατρικού στο σχολείο και σε άλλους 

χώρους της πόλης… 

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Καταγράψτε τη βιβλιογραφία που τελικά χρησιμοποιήσατε για τη διεξαγωγή της εργασίας. Η βιβλιογραφία 

παρουσιάζεται ως εξής: 

Βιβλιογραφία 

1. ΒΙΒΛΙΟ 

Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος. 

2. ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός Παλαμάς,  Διαβάζω, τ. 446, 117-124. 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ 

Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. Η δεκαετία 1944-1954. Στο Γ. Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος 

Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν  Έλληνας. Εννέα μελέτες.  Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24 

 

 

 


