
 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας για μαθητές  
Η Ιστορία Τώρα: Πίσω από Τοίχους – Μαζί_Χωριστά 

 

Βήμα 1:  Ασχοληθείτε με το θέμα 

Πρόσφατα, αντιμετωπίζουμε νέα εμπόδια λόγω της κατάστασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
(lockdown)  εξαιτίας της πανδημίας. Με τους συνομηλίκους σας, συζητήστε τα μέτρα ασφαλείας 
που ελήφθησαν για να παραμείνουν οι πολίτες στο σπίτι. Αναστοχαστείτε στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

o Πώς μοιάζει η καθημερινή ζωή σε αποκλεισμό (lockdown); 
o Τι άλλαξε στην καθημερινότητά σας; Πώς αισθάνεσαι γι 'αυτό? 
o Αντιμετωπίζετε άλλες αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, στη σχολική ζωή και στην κοινωνική 

ζωή γενικότερα; 
o  Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων πίσω από τους δικούς σας τέσσερις 

τοίχους; Στη γειτονιά σας ή στην κοινότητά σας; 
o Ανταλλάξτε εμπειρίες σχετικά με τον αντίκτυπό των αλλαγών αυτών στη ζωή σας. 

 

Βήμα 2: Ψάξτε για ένα θέμα και γράψτε τη δική σας ιστορία 

Επιλέξτε ένα θέμα από αυτά που υπάρχουν στο Παράρτημα που σχετίζεται περισσότερο με τις δικές 
σας εμπειρίες σας και εργαστείτε σε μικρές ομάδες (3-4 μαθητές): 

1. Αποφασίστε ποιο είναι το μήνυμα θέλετε να μεταδώσετε στους άλλους 
2. Τραβήξτε μερικές φωτογραφίες για το πώς μοιάζει η καθημερινότητά σας από την 

απαγόρευση κυκλοφορίας  (lockdown) 
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που συνδέονται περισσότερο με το μήνυμά σας 
4. Γράψτε τις σκέψεις σας και δημιουργήστε ένα κείμενο για την ιστορία σας 
5. Καταγράψτε το μήνυμά σας (Η φωτογραφική ιστορία κάθε θέματος θα είναι διάρκειας ενός 

λεπτού και θα περιλαμβάνει πέντε έως δέκα φωτογραφίες καθώς και επιπλέον κείμενο, ήχο 
ή βίντεο) 

6. Γράψτε σχετικά hashtags για την ιστορία σας 
7. Επιλέξτε έναν «Insta-Admin», ο οποίος έχει πρόσβαση στο κανάλι (@shiftingwalls_eu) και 

στη συνέχεια μπορεί να ανεβάσει όλο το περιεχόμενο (φωτογραφία και σύντομη ιστορία) 

 

  



  

Βήμα 3: Παρουσιάστε τις ιστορίες σας στις υπόλοιπες ομάδες  

Αναστοχαστείτε τις ιστορίες που παρουσιάζονται από άλλες ομάδες και απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

➢ Πώς ήταν να λες την ιστορία σου; Πώς ήταν να ακούς άλλες ιστορίες; 

➢ Βρήκατε ομοιότητες; Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ίδια κατάσταση; Πώς 
βίωσαν άλλοι άνθρωποι την απομόνωση; Μήπως κάποιοι άνθρωποι βίωσαν πιο έντονα την 
απομόνωση και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια μέσα στους τέσσερις τοίχους τους; 

➢ Τι μπορείτε να κάνετε για να τους υποστηρίξετε; 

 

Παράρτημα 

Θέματα 

o Μέσα στους τοίχους μου: Η καθημερινότητα αλλάζει στο σπίτι μου λόγω της κατάστασης του 
αποκλεισμού (lockdown) 

o Μέσα σε ψηφιακούς τοίχους: Το σχολείο αλλάζει με την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

o Μαζί_Χωριστά: Αλλαγές στην καθημερινότητα στη γειτονιά μου 

o Τείχη και αποκλεισμός (lockdown): Απομόνωση και ανισότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


