
 

 

 

 

Φύλλο εργασίας για μαθητές – Η Πτώση του Τείχους 

Βήμα 1:  Βρείτε έναν αυτόπτη μάρτυρα  

Είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες βρείτε έναν αυτόπτη μάρτυρα από το κοντινό σας περιβάλλον ο οποίος 
είχε την ευκαιρία να βιώσει την εμπειρία του 1989. (Βοήθεια: αυτό το άτομο θα πρέπει να έχει ηλικία πάνω 
από 40 ετών. Ιδανικά οι μαθητές μπορούν να ρωτήσουν τους παππούδες και για τις γιαγιάδες, αλλά 
επίσης μπορούν να ρωτήσουν και κάποιο άλλο γνωστό πρόσωπο ή ακόμη και κάποιον ξένο).  

Ρωτήστε από αυτό το άτομο τα παρακάτω: 

 Πού βρισκόσαστε το 1989? 

 Πώς έμοιαζε η ζωή σας εκείνο το διάστημα? Πώς αισθανόσουν? Βίωσες την Πτώση του Τείχους? 
Εάν ναι, πώς? 

 Υπάρχει κάποια φωτογραφία, ένα αντικείμενο ή μια τοποθεσία που σας συνδέουν με εκείνη την 
εποχή ή έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για εσάς? 

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε γραπτή δήλωση συγκατάθεσης πριν τη συνέντευξη, στην οποία το άτομο 
που παίρνετε συνέντευξη σας επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες από τη συνέντευξη και να 
δημοσιευτούν. 

Τραβήξτε μια φωτογραφία από ένα αντικείμενο/ μία τοποθεσία. (Βοήθεια: Χρησιμοποιήστε ένα 
ουδέτερο φόντο στο παρασκήνιο). 

 

Βήμα 2: Δημιουργήστε μια Ιστορία 

Εργαστείτε σε μικρές ομάδες (3 ατόμων): 

1. Μοιραστείτε αποσπάσματα από την ιστορία του/τις ιστορίες τους και διαβάστε τα μεταξύ σας. 
2. Επιλέξτε από κοινού με τα μέλη της ομάδας τέσσερις δηλώσεις από όλα τα άτομα που πήρατε 

συνέντευξη. 
3. Καταγράψτε τις δηλώσεις τους και δημιουργήστε το κείμενο για την ιστορία σας.  
4. Επιλέξτε τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες- εάν κρίνετε απαραίτητο μπορείτε να τις 

επεξεργαστείτε με δωρεάν εφαρμογές ή λογισμικό.   
5. Καταγράψτε σχετικά hashtags για ετικέτες στην ιστορία (με σχετικές λέξεις κλειδιά). 
6. Επιλέξτε κάποιον από εσάς να αναλάβει το ρόλο του “Διαχειριστή του  Instagram”, ο οποίος θα 

έχει πρόσβαση στο κανάλι (@shiftingwalls_eu) και θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει το υλικό που 
προκύπτει (τη/τις φωτογραφία/ες και τη σύντομη ιστορία σε βίντεο). 

Η φωτο ιστορία για κάθε θεματική μπορεί να έχει χρονική διάρκεια 1 λεπτό και μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
πέντε έως δέκα φωτογραφίες μαζί με το κείμενο (στη φόρμα με τους τίτλους) ή το μουσικό κομμάτι ή το 
απόσπασμα από το βίντεο. 

Καθώς πρόκειται να δημοσιευτεί αυτό το υλικό είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε από πριν την δήλωση 
συγκατάθεσης από τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ώστε να αναρτηθούν στο 
διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένων των δικών τους φωτογραφιών. 


