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1. Γραπτή συζήτηση - Μέρος Α' (1/2)

 
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ζευγάρια ή τριάδες. 

 
Σε κάθε ζευγάρι / τριάδα δίνεται ένα μεγάλο χαρτί σε μέγεθος αφίσας, μαρκαδόροι και post-its. 

 
Κάθε μαθητής/τρια χρησιμοποιεί μαρκαδόρο διαφορετικού χρώματος, 

ώστε να είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς την ροή της συζήτησης. 
 

Κάθε ζευγάρι / τριάδα επιλέγει τυχαία μια κάρτα με την εικόνα ενός αντικειμένου (κάρτες Α'). 
 

Η κάρτα τοποθετείται στο κέντρο του χαρτιού και χρησιμοποιείται 
για να τροφοδοτήσει τη συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται γραπτώς και σιωπηλά. 

 
Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται ότι θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν 

στην ομαδική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της δραστηριότητας. 
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1. Γραπτή συζήτηση - Μέρος Α' (2/2)

 
Τα ζευγάρια / τριάδες κοιτούν την εικόνα σιωπηλά και στη συνέχεια, την σχολιάζουν 

και αρχίζουν να ρωτούν και να απαντούν στα σχόλια των άλλων γραπτώς, πάνω στην αφίσα. 
 

Η γραπτή συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από το αντικείμενο και το θέμα στο οποίο εντάσσεται 
(εκτοπισμός/μετανάστευση), αλλά μπορεί να κατευθυνθεί και προς άλλα θέματα. 

 
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι πρόκειται για αντικείμενα τα οποία πήραν 
μαζί τους μετανάστες και πρόσφυγες κατά τη φυγή τους από το σπίτι και την πατρίδα τους. 

 
Οι μαθητές/τριες μπορούν να ζωγραφίζουν γραμμές προκειμένου να ενώνουν ερωτήσεις,

 απαντήσεις και σχόλια. Επίσης, μπορούν να γράφουν πάνω στην αφίσα ταυτόχρονα. 
 

Οι μαθητές/τριες ερωτώνται εάν έχουν τυχόν απορίες πριν την έναρξη της γραπτής συζήτησης, 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να σπάσουν τη σιωπή κατά τη διάρκειά της. 

 
Διάρκεια: 10-15 λεπτά
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2. Γραπτή συζήτηση - Μέρος Β’ 

 
Στο Β' μέρος, δίνονται λίγες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα 
-είδος αντικειμένου, διαδρομή, χρονολογία μετακίνησης (κάρτες Β')- 

και οι μαθητές/τριες συνεχίζουν τη γραπτή συζήτησή τους. 
 

Διάρκεια: 10-15 λεπτά
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3. Περίπατος στη Γκαλερί 

 
Οι μαθητές/τριες κολλούν τις αφίσες στους τοίχους. 

 
Παραμένοντας σιωπηλοί/ες φεύγουν από τις ομάδες τους και περπατούν στον χώρο, 
προκειμένου να διαβάσουν τι έχουν γράψει οι υπόλοιποι/ες στις δικές τους αφίσες. 

 
Μπορούν να έχουν μαζί τους μαρκαδόρους τους, 

και να γράφουν σχόλια και ερωτήσεις στις άλλες αφίσες. 
 

Στο τέλος, πρέπει να κοιτάξουν τα νέα σχόλια 
που ενδεχομένως έχουν γραφτεί στις δικές τους αφίσες.  

 
Διάρκεια: 10-15 λεπτά
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4. Και η σιωπή σπάει

 
Όλη η ομάδα συζητά ελεύθερα για τα αντικείμενα και για τα σχόλια 

που οι μαθητές/τριες έγραψαν και διάβασαν στις αφίσες. 
 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη των ιστοριών 
που διηγούνται τα αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως ερεθίσματα. 

 
Διάρκεια: 10-15 λεπτά
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http://www.interaliaproject.com
https://outcasteurope.eu

 
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα "Τα αντικείμενα διηγούνται τις ιστορίες των 'Άλλων'" 

επανασχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ψηφιακού πολιτισμού "(Re)Collecting Outcast Europe" 
με την οικονομική στήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 
 
 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα "Τα αντικείμενα διηγούνται τις ιστορίες των 'Άλλων'"
συνιστά προσαρμογή της εκπαιδευτικής στρατηγικής "Σιωπηλή Συζήτηση", 

η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Historiana Labs: 
http://labs.historiana.eu/2017/05/silent-conversation/. 

 
Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται από την Inter Alia με άδεια: 

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνής
 
 
 

Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el 

 

http://www.interaliaproject.com/
https://outcasteurope.eu/
http://labs.historiana.eu/2017/05/silent-conversation/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el
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Κάρτα Α'

 
Οι άνθρωποι που εξαναγκάζονται να φύγουν, αφήνουν πίσω ζωές και υπάρχοντα, 

διακινδυνεύουν και τα καταφέρνουν να φτάσουν σε ένα ασφαλές μέρος.
Ωστόσο, σε αυτό το ταξίδι δεν μένουν όλα πίσω... 

 
Πολλές φορές οι άνθρωποι κατορθώνουν να πάρουν μαζί τους 

τα απαραίτητα, τα σημαντικά, τα ιερά, τα οικογενειακά, τα προσωπικά. 
Συνήθως, αυτά τα αντικείμενα είναι χρηστικά, 

δηλαδή εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνουν να σώσουν τις ζωές τους. 
Άλλες φορές πάλι, είναι και κάτι παραπάνω. 

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για αντικείμενα τα οποία φέρουν 
ιστορίες, πολιτισμικές αξίες, αναμνήσεις και εμπειρίες. 

Τα αντικείμενα είναι πηγή δύναμης γι’ αυτούς που τα κουβαλούν μαζί τους. 
Από τις απαρχές του πολιτισμού, τα αντικείμενα προστατεύουν, 
καθώς ενσωματώνουν τη δύναμη και τη σοφία των προγόνων, 

αλλά και τις ευχές και τα όνειρα της κοινότητας.
 

Τέτοια αντικείμενα είναι “μαγικά”, καθώς μας μιλούν και μας λένε ιστορίες.
Εμείς έχουμε την ευκαιρία να τις ακούσουμε και να μάθουμε από αυτές 

για το κοινό μας παρόν και μέλλον.
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Άλλες φορές πάλι, είναι και κάτι παραπάνω. 

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για αντικείμενα τα οποία φέρουν 
ιστορίες, πολιτισμικές αξίες, αναμνήσεις και εμπειρίες. 

Τα αντικείμενα είναι πηγή δύναμης γι’ αυτούς που τα κουβαλούν μαζί τους. 
Από τις απαρχές του πολιτισμού, τα αντικείμενα προστατεύουν, 
καθώς ενσωματώνουν τη δύναμη και τη σοφία των προγόνων, 

αλλά και τις ευχές και τα όνειρα της κοινότητας.
 

Τέτοια αντικείμενα είναι “μαγικά”, καθώς μας μιλούν και μας λένε ιστορίες.
Εμείς έχουμε την ευκαιρία να τις ακούσουμε και να μάθουμε από αυτές 

για το κοινό μας παρόν και μέλλον.
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β' 

 
Αντικείμενο: Κλαδευτήρι

Προέλευση: Ολλανδία 

Διαδρομή: Βουλγαρία - Ολλανδία 

Έτος μετακίνησης: 2008
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:  
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Δίσκος σερβιρίσματος

Προέλευση: Πρώην Γιουγκοσλαβία (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Διαδρομή: Βοσνία Ερζεγοβίνη - Σερβία 

Έτος μετακίνησης: 1995
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:  
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Βιβλίο: Jacksonian America

Προέλευση: Βόρεια Μακεδονία 

Διαδρομή: Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 

Έτος μετακίνησης: Άγνωστο
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα: 
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Τηλεόραση

Προέλευση:  Ανατολική Γερμανία

Διαδρομή: Γερμανία - Ανατολική Γερμανία – πρώην Γιουγκοσλαβία (Κροατία) – Σερβία 

Έτος μετακίνησης: 1995
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα: 
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Βάζο με τον χάρτη της Γιουγκοσλαβίας

Προέλευση: Πρώην Γιουγκοσλαβία (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Διαδρομή: Βοσνία Ερζεγοβίνη - Γερμανία - Σερβία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1993
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενα: Παιδικά παπούτσια

Προέλευση: Πρώην Γιουγκοσλαβία (Κροατία)

Διαδρομή: Κροατία - Σερβία 

Έτος μετακίνησης: 1995
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Κασέλα

Προέλευση: Ιράκ

Διαδρομή: Ιράκ - Ρωσία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1910-1915
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Ρόπτρο

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Φωτογραφική μηχανή

Προέλευση: Αφγανιστάν

Διαδρομή: Αφγανιστάν - Ιράν - Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: Τέλη δεκαετίας 1990
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενα: Σκουλαρίκια

Προέλευση: Αφγανιστάν

Διαδρομή: Αφγανιστάν - Ιράν - Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 2016
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Ασημένια θήκη χαπιών

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Προικοσύμφωνο

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Τούβλο

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: Γύρω στα 1920
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Κάρτα κατάδικου

Προέλευση: Τσεχοσλοβακία

Διαδρομή: Δεν ισχύει 

Έτος μετακίνησης: Δεν ισχύει 
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Δερμάτινο πορτοφόλι

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Ρολόι τσέπης

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922 
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Τηγάνι

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα - Τσεχία - Νόβι Σαντ - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1910 – 1960 
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Σκεύος σερβιρίσματος

Προέλευση: Τουρκία

Διαδρομή: Τουρκία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1922
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενα: Κουκλάκια

Προέλευση: Πρώην Γιουγκοσλαβία (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Διαδρομή: Βοσνία Ερζεγοβίνη - Τσεχία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 1992
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 





 
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 'ΑΛΛΩΝ'

 
Κάρτα Β'

 
Αντικείμενο: Χαρτονόμισμα

Προέλευση: Συρία

Διαδρομή: Συρία - Τουρκία - Ελλάδα - Γερμανία - Ελλάδα

Έτος μετακίνησης: 2016
 

Σκάναρε και μάθε περισσότερα:
 


