


  Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης  ασχοληθήκαμε με το 

Εκπαιδευτικό Θέατρο. Κατά τη διάρκεια του δράματος συνδυάσαμε τα 

μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Εικαστικών και των 

Αγγλικών. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δράμα διότι βοηθάει 

τους μαθητές να υιοθετήσουν μέσα από έντονο συμβολισμό, θετική 

στάση απέναντι στη διαφορετικότητα (στα παιδιά των μειονοτήτων, 

στα παιδιά με ειδικές ανάγκες) και το ρατσισμό.   

 

      Within the subject of Art ,we dealt with Educational Theatre. 
During the drama lessons, we combined the subjects of Language, 
Mathematics, Art and English. We chose the specific educational 
drama as it helps pupils to adopt a positive attitude to 
differentiation (children from minorities or with special abilities) 
and racism 

 



 Για την επίτευξη των στόχων μας αξιοποιήσαμε συνδυαστικά 

τις τρεις μεγάλες παιδαγωγικές θεωρίες:  

1) τα Έξι σκεπτόμενα καπέλα του De Bono,  

2) τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και  

3)τον Έντεχνο Συλλογισμό  

 (τα οποία διδαχτήκαμε συμμετέχοντας στο αντίστοιχο 

διαδικτυακό μάθημα της ΔΔΕ Δράμας «Learning by six 
thinking hats”) 

     In order to achieve our aims, we utilized the three 
pedagogical theories:  

1. Learning by six thinking hats 

2. Learning by design         

3. Artful thinking  
           (which we were taught by participating in the relative online subject of 

Secondary Education Office in Drama ‘Learning by six thinking hats’ 
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Α. Χαρακτηριστικά 

Χρόνος υλοποίησης: 12 διδακτικές ώρες – 6 διδακτικά δίωρα. 

Διάστημα εφαρμογής: Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013- 

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013  

Τεχνικές  ή άλλες απαιτήσεις: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα 

 

A. Features  

Implementation time:12 school lessons  

Implementation period: Friday 11th January-Friday 15th 
February 2013  

Technical equipment: a computer, a camera and a 
camcorder. 

 

 



 Για την εισαγωγή των μαθητών στην θεωρία των έξι σκεπτόμενων 

καπέλων του De Bono, επιλέξαμε μια δραστηριότητα στην οποία τα 

παιδιά θα έπρεπε να εργαστούν χρησιμοποιώντας μόνο ένα καπέλο: 

 Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και η δασκάλα τους παρουσιάζει ένα 

ουδέτερο καπέλο. Το καθένα ξεχωριστά φορά το καπέλο, φαντάζεται 

κάποιο επάγγελμα και το κάνει αναπαράσταση στους συμμαθητές του. 

 Έπειτα δίνονται στα παιδιά λέξεις από τη θεωρία των έξι σκεπτόμενων 

καπέλων και καλούνται να τις χωρίσουν σε τρεις ομάδες : ρήματα, 

ουσιαστικά, επίθετα, με σκοπό την εισαγωγή τους στη θεωρία καθώς 

και τη σύνδεση αυτής με τη νεοελληνική γλώσσα. 

To introduce the theory of the six thinking hats to our pupils, we 
chose an activity in which the pupils had to work, using only one 
hat:  

 The pupils sit in a circle and the teacher shows a neutral hat. Each 
one of them wears the hat, imagines of a job and acts it out to their 
classmates. 

 Then, the pupils are given words of the theory of six thinking hats, 
which have to share in three groups: verbs, nouns and adjectives 
so as to familiarize themselves with the theory and relate it to the 
modern Greek language. 
 



 Στόχοι: 

1. ανάπτυξη της ικανότητας του αυτοσχεδιασμού. 

2. καλλιέργεια φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης. 

3. εξοικείωση μαθητών με τη χρήση του καπέλου και 
εισαγωγή αυτών στη θεωρία των έξι σκεπτόμενων 
καπέλων του De Bono.  

Aims:  

 1)development of ability to improvise 

 2)use of imagination and creative expression 

 3)familiarization with the use of the hat and 
introduction of pupils to the theory of   

    Six learning hats. 

 



 Παρουσίαση στους μαθητές της θεωρίας των έξι 

σκεπτόμενων καπέλων του De Bono.  

– Ταυτότητα του De Bono. 

– Σημασία της θεωρίας του σε καθημερινά εκπαιδευτικά 

προβλήματα. 

– Σημασία των χρωμάτων των έξι καπέλων. 

Presentation of the theory of the six thinking hats 
of De Bono to pupils.  

 De Bono’s identity  

 The importance of his theory in everyday 
educational problems.  

 The meaning of the colours  

of the six hats. 

 

 



  Παρουσιάζουμε στους μαθητές δύο διαφορετικά 

προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν με τη 

χρήση της θεωρίας των έξι καπέλων σκέψης. 

 Τραυματισμός ενός μαθητή στο διάλειμμα.  

 Βρίσκω ένα τραυματισμένο και εγκαταλελειμμένο ζώο. 

 

    We present two different problems to pupils 
which ask them to solve using the theory of the 
six thinking hats. 

 -Injury of a pupil during the break. 

 -Finding of an injured and abandoned animal. 

 



• Στη συνέχεια, οι τρεις τάξεις έρχονται σε επαφή στον ίδιο χώρο και υλοποιείται 

το εκπαιδευτικό θέατρο.  

• Περιγραφή δράματος: 

Ο Έλμερ είναι ένας ελέφαντας διαφορετικός από τους άλλους. Δεν είναι 

μονόχρωμος αλλά αντίθετα είναι πολύχρωμος, παρδαλός και παράξενος. Το 

πρόβλημα είναι ότι ήθελε να γίνει σαν όλους τους άλλους ελέφαντες. Οι μαθητές 

εργάζονται στην εταιρεία των σπουδαίων βοηθών, όπου βοηθούν όλους εκείνους 

που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Προσπαθούν να βοηθήσουν τον Έλμερ και 

την οικογένειά του να ξεπεράσουν το «πρόβλημα».  

    After that, the pupils of the three classes come 
to the same room and  educational theatre 
takes place.  

 DESCRIPTION OF DRAMA:  

 ELMER is an elephant, which does not look like the others. He is not self 
–coloured, but colourful and looks strange. The problem is, that it wanted 
to be like all the other elephants. The pupils work in the company of 
“important helpers” and help anyone facing a problem. They try to help 
Elmer and its family get over the “problem”. 

 



ΣΤΟΧΟΙ: 

• Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και του ρατσισμού. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα προφορικής επικοινωνίας (ομιλίας- ακρόασης : 

Περιγραφή, εξήγηση, ερμηνεία, επιχειρηματολογία, βελτίωση και εμπλουτισμός 

προφορικού  λόγου) 

• Να καλλιεργήσουν την αισθητική έκφραση και τη θεατρική παιδεία, να αναπτύξουν την 

ικανότητα χρήσης συμβολικών μέσων έκφρασης. 

• Να αναπτυχθούν προσωπικά και κοινωνικά: ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας μέσα σε 

κλίμα συναισθηματικής αποδοχής, ασφάλειας και αυτοεπιβεβαίωσης. 

• Να βελτιωθούν στην ανάγνωση και τη γραφή μέσα από το ημερολόγιο του Έλμερ και τη 

τεχνική «ρόλος στον τοίχο». 

AIMS: 

 -Make pupils realize the meaning of differentiation and racism. 

 -Make them develop ability of spoken language (speaking-
listening:description,explanation,interpretation,argumentation,development of 
spoken language) 

 -Make them grow artistic quality and develop the ability to use symbolic means 
of expression. 

 -Make them more mature personally and socially: learn to co operate and feel 
acceptable, secure and self-reliant. 

 -Make them better at reading and writing skills through Elmer’s diary and the 
technique “role on the wall”. 

 



 Η δομή του εκπαιδευτικού θεάτρου σε συνδυασμό με τις τρεις 

θεωρίες μάθησης. 

1. Γίνεται εισαγωγή στο δράμα με τη βοήθεια του μπλε καπέλου. Οι 

μαθητές μπαίνουν στο ρόλο των Σπουδαίων Βοηθών με σκοπό να 

καθοριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δημιουργούν το χώρο εργασίας 

τους με όλα τα απαραίτητα αντικείμενα και αναπαριστούν ότι εργάζονται. 

      The structure of the educational theatre in combination with the 
three theories of learning.  

 The play starts with the blue hat. Pupils are the important helpers 
who define the specific problem. They create their working place 
with the necessary equipment and work. 

 



2. Στο γραφείο των σπουδαίων βοηθών φτάνει ένα γράμμα από 

τη μητέρα ελεφαντίνα η οποία ζητά τη βοήθεια των 

σπουδαίων βοηθών – Λευκό και κόκκινο καπέλο.  

 

They receive a letter from the mother elephant who asks 
for their help. White and Red hats. 

 

 



 3. Γίνεται συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τους ελέφαντες 

(χαρακτηριστικά, χρώμα, μέγεθος, περιοχές που ζουν). Οι γνώσεις μας ενισχύονται από 

επιπλέον βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου και άλλα που φέρνουν τα 

παιδιά.  

 – ΜμΣ, Βιώνοντας το γνωστό/ Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Λευκό καπέλο 

        

        Meanwhile, there is a discussion among teachers and pupils concerning 
elephants(traits, colour, size,natural habitat).We learn more by the books in the 
library in our school, as well as, the books pupils bring to school from home. 

  

             Six thinking hats-White hat. 

 



4. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο μητέρας ελεφαντίνας εισέρχεται 

στην αίθουσα και τα παιδιά και με τη τεχνική «ανακριτικής 

καρέκλας» ακολουθούν ερωτοαποκρίσεις σχετικές με το 

πρόβλημα. Η μητέρα είναι λυπημένη με αυτό που βιώνει ο γιος 

της και η οικογένειά της.  

Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Κόκκινο καπέλο 

 

     The teacher takes the role of the mother elephant, gets 
into the classroom with the pupils and through the 
technique  of asking and responding refers to the 
problem. She is very sad with what happens in the 
family. 

  

Six thinking hats: Red hat. 

 



5. Οι μαθητές δημιουργούν το περίγραμμα του Έλμερ και στο εσωτερικό 

γράφουν όσα έμαθαν από τη μητέρα για το διαφορετικό ελεφαντάκι. 

Διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας.  

 

The pupils draw the figure of Elmer writing inside what they have 
known by its mother. Reference to the Greek Language subject.    

 



 6. οι μαθητές αποφασίζουν να έρθουν σε επαφή με τον πατέρα ελέφαντα και 

επαναλαμβάνεται η τεχνική της «ανακριτικής καρέκλας». Ο πατέρας ελέφαντας 

είναι υπερήφανος για τη διαφορετικότητα και τις ικανότητες του γιου του. Τα παιδιά 

ανατρέχουν στο περίγραμμα του Έλμερ και συμπληρώνουν εξωτερικά τις απόψεις 

του πατέρα ελέφαντα.  

Έξι σκεπτόμενα καπέλα, Λευκό και κόκκινο καπέλο. 

 

        The pupils decide to come into contact with Elmer’s father using the 
asking and responding  technique again. Father elephant is proud of its 
son’s abilities and the fact that it is different from other elephants. The 
pupils go back to Elmer’s figure writing outside what father elephant has 
told them. 

 Six thinking hats: White and Red hats. 

 



7. Οι μαθητές ομαδικά συνεργάζονται για να αποτυπώσουν στο χαρτί τα 

συναισθήματα του πατέρα ελέφαντα, της μητέρας ελεφαντίνας, των άλλων 

ζώων του δάσους καθώς και του ίδιου του Έλμερ. 

 –ΜμΣ: Αναλύoντας κριτικά, Έξι σκεπτόμενα καπέλα: κόκκινο καπέλο.  

 

The pupils work as a team to depict on the paper the feelings of the 
father, the mother, the other animals’ as well as Elmer’s. 

Learning by design: analyzing critically. Six thinking hats: red hat. 

 



8. Η ομάδα των Σπουδαίων βοηθών λαμβάνει ένα ακόμα γράμμα από τη μητέρα 

του Έλμερ στο οποίο περιέχεται μια σελίδα από το ημερολόγιο του Έλμερ όπου 

φαίνεται η απόφασή του να αλλάξει χρώμα βάφοντας το σώμα του με 

βατόμουρα. Έξι σκεπτόμενα ακαπέλα: Λευκό καπέλο. 

The “important helpers” receive a new letter from Elmer’s mother with a 
page of Elmer’s diary where he writes about his decision to change his 
colour  by painting his body with blackberries. 

                                                                                Six thinking hats: White hat. 

 

 



 9.  Με την «τεχνική των παγωμένων εικόνων» και της «ανίχνευσης σκέψεων» οι 

μαθητές αναπαριστούν  εικόνες πριν και μετά τη μεταμόρφωση του Έλμερ.   

 ΜμΣ: Αναλύοντας λειτουργικά. 

 Through the techniques of “frozen pictures” and “thought  etection”, 
pupils present pictures before and after Elmer’s metamorphosis. 
Learning by design: Functional analysis 

 



10. Ανασκόπηση 

Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε με τους μαθητές το φαινόμενο του ρατσισμού και 

τη έννοια της διαφορετικότητας. Γίνεται επέκταση της συζήτησης σχετικά με τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη σημασία αυτών σε κάθε άνθρωπο.  

ΜμΣ: νοηματοδοτώντας-αναλύοντας με ορολογία (διαφορετικότητα-ρατσισμός). 

Review  

We talk with pupils about racism and being different. We elaborate on 
different traits and their importance to each person. 

Learning by design: Analysis based on terms 



11. Συνάντηση με τον Έλμερ. 

Οι μαθητές καλούνται να συμβουλέψουν τον Έλμερ και να του εξηγήσουν την 

σπουδαιότητα της διαφορετικότητάς του.  

ΜμΣ: νοηματοδοτώντας-αναλύοντας με θεωρία (διαφορετικότητα-

ρατσισμός).  

Meeting Elmer 

 The pupils are invited to advise Elmer and explain him the 
importance of his being different. 

Learning by design: analysis based on theory. 

 



 12. Αναλύουμε, ζωγραφίζουμε, μετατρέπουμε σε αφίσα, 

δημιουργούμε ποιήματα, τραγουδάμε και χορεύουμε το 

τραγούδι «αν όλα τα παιδιά της γης» σε στίχους Γιάννη 

Ρίτσου και μουσική Μίμη Πλέσσα. 

     We analyse, paint, make posters, write poems, sing and 
dance:”if all the children on Earth” .Lyrics by G. Ritsos 
and music composed by M. Plessas. 

 





  Επεξεργασία κειμένου «Δώσε την αγάπη» της Αγγελικής Βαρελά από το ανθολόγιο της 

Α’ Δημοτικού, με αφορμή και την επίσκεψη της ίδιας της συγγραφέα στο σχολείο μας. Το 

κείμενο αυτό διαπραγματεύεται τον ρατσισμό. Το κάθε παιδί αποτυπώνει μια εικόνα ή τη 

σκέψη του σε περίγραμμα μήλου και συνθέτουν τη «μηλιά της αγάπης».  

       Word processing of the text “Give Love” by Angeliki Varela from the book 
of A class, as she was invited to our school. This text deals with racism. 
Every child makes a painting or writes their thoughts on an outline of an 
apple which hang up on a tree, called, ”the apple tree of love”. 

 



 Ασχολούμαστε με σημαντικές αρχαίες φυλές και εντάσσουμε τη δραστηριότητα στα 

πλαίσια της νεοελληνικής γλώσσας Στ΄ δημοτικού στην ενότητα 6 «η ζωή σε άλλους 

τόπους».  

 Κάθε ομάδα βρίσκει πληροφορίες από εγκυκλοπαίδεια και από το διαδίκτυο σχετικά με 

την προέλευσή τους, την ενδυμασία τους, την κατοικία τους, τα ήθη και έθιμά τους και 

τη διατροφή τους. 

  Έπειτα, παρουσιάζει στις άλλες ομάδες τις πληροφορίες και κάνει αναπαράσταση της 

φυλής. 

  Δημιουργούμε την αφίσα σημαντικών αρχαίων φυλών με εικόνες και πληροφορίες. 

We deal with important ancient tribes within the subject of  language in the sixth class. 

Each group finds information from encyclopedias or on the internet concerning their 
homes, clothing, customs and traditions, as well as their nutrition habits. 

Then, each team presents the information to the other teams and represents the tribe. 

Finally, we make a poster of the important ancient tribes with pictures and 
information. 

 



 Ζητάμε από τους μαθητές να φέρουν φωτογραφίες παιδιών 

από όλο τον κόσμο από εφημερίδες και περιοδικά. Τις 

συγκεντρώνουμε και δημιουργούμε ένα κολάζ εικόνων, 

σκέψεων και ποιημάτων. 

     We ask pupils to bring photos of children all over the 
world from newspapers and magazines. We collect 
them all and make a composition of pictures, thoughts 
and poems. 
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http://www.artfulthinking.net/


ΤΕΛΟΣ!!! 
THE END!!!! 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!! 

THANK YOU SO MUCH!!!! 
 


