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Βιωματικό 

εκπαιδευτικό 

εργαστήριο στο πλαίσιο 

του μαθήματος της 

Έκφρασης Έκθεσης (Α΄ 

Λυκείου) 
 

Τίτλος εργαστηρίου: “Εκεί που 

ήσουν ήμουν..!” 
 

Τα τμήματα Α7 και Α5 του 4ου 

Λυκείου Χαλκίδας 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

– Συν-εμψυχώτρια 

Πανούση Κατερίνα 

 

 

 

Εμψυχωτής: Τσαπέλης Αθανάσιος, ΠΕ06, Συνιδρυτής πλατφόρμας 

Edushorts (εκπαιδευτικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από ταινίες 

μικρού μήκους) 
 

 
 

Έχοντας ολοκληρώσει την ύλη του μαθήματος της Έκφρασης-

Έκθεσης, οργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με 

αφορμή τη θεματολογία «Γηρατειά» και «Γέλιο», την 

τελευταία εβδομάδα μαθημάτων πριν το Πάσχα (11/04 για το 

Α7 και 13/04 για το Α5 αντίστοιχα). 

 

Παίξαμε ένα παιχνίδι με φωτογραφίες επωνύμων από όταν 

ήταν παιδιά και όπως είναι σήμερα, για να θυμηθούμε ότι ο 

χρόνος περνάει γρήγορα για όλους!  

 

Είχαμε έμπνευση από μια δύσκολη ταινία! Είδαμε τη 

βραβευμένη μικρού μήκους ταινία “Boo!” (2012). Μία 

ανατρεπτική ταινία για την τρίτη ηλικία, που στο τέλος δεν 

ξέρεις αν θες να κλάψεις ή να γελάσεις… και ποικίλες ήταν 

και οι αντιδράσεις των παιδιών. Αναλογιστήκαμε τι είδους 

ζευγάρι ηλικιωμένων είναι αυτό και αν τυχαίνει να 

γνωρίζουμε τέτοια ζευγάρια…! Φυσικά τρέξαμε, γελάσαμε, 

αστειευτήκαμε με σωματικά παιχνίδια και χορευτικούς 
αυτοσχεδιασμούς! 
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 Η δράση τελείωσε με:  
  

 

 

 

Μία ευχή, να αξιοποιούμε σε τέτοιο βαθμό το χρόνο που φεύγει, 

ώστε η ζωή κάθε μέρα να είναι γεμάτη εμπειρίες, καλές πράξεις 

και πολύ γέλιο. 
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Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, με χαρά και θετική διάθεση.  

 

Θερμές ευχαριστίες στον διευθυντή κ. Χρήστο Κακαβά, ο 
οποίος έδωσε την άδεια για να πραγματοποιηθεί αυτή η δράση. 
Επίσης, στη συνάδελφο κ. Σταυρούλα Χρηστέα, καθώς και 
στους μαθητές του τμήματος Γ3, για την παραχώρηση της 
αίθουσάς τους με την υλικοτεχνική υποδομή. 

 

 Δόθηκαν σκίτσα σε μορφή παζλ, προκειμένου οι μαθητές να 

χωριστούν σε ομάδες, να αναζητήσουν τα κομμάτια της εικόνας 

και να συζητήσουν για το τι δείχνει η εικόνα και πως μπορεί να 

νιώθει το θύμα. 

 Στη συνέχεια δραματοποίησαν τα δύο από τα τέσσερα σενάρια 

των σκίτσων. 

 


