
 

 



Η πυξίδα δε δείχνει πάντα τον Βορρά 

❖ Η γνωριμία με τον Αλβέρτο… 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955) ήταν φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής ο 

οποίος βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ φυσικής. Διατύπωσε τη 

θεωρία της σχετικότητας. Συμπλήρωσε την ταυτότητα της παιδικής 

του ηλικίας με τη βοήθεια του βιβλίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, ανάλαβε τον ρόλο του διευθυντή του σχολείου του και μάζεψε τις 

παραπάνω πληροφορίες μέσω ενός διαλόγου που γίνεται στο γραφείο του. 

 

Ηλικία:.............................................................................................................................. 

Όνομα μητέρας/επάγγελμα:.......................................................................................... 

Όνομα πατέρα/επάγγελμα:............................................................................................ 

Πόλη διαμονής:.............................................................................................................. 

Διεύθυνση διαμονής: ………………………………………………………………………………………………. 

Εξωτερικά χαρακτηριστικά:....................................................................................... 

Αγαπημένες ασχολίες:.................................................................................................. 

Αγαπημένα μαθήματα:.................................................................................................... 

Άλλοι συγγενείς: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Κύκλωσε στον πρώτο χάρτη το Μόναχο και χρωμάτισε στον δεύτερο 

χάρτη τον ποταμό Ίζαρ. 

 

   

                                                                                                                                      

Ο ποταμός Ίζαρ (Isar) 

διασχίζει το Μόναχο και 

χύνεται στον Δούναβη. 

Έχει μήκος 295 χλμ. και 

είναι ο τέταρτος 

μεγαλύτερος ποταμός της 

Βαυαρίας. 

 

 

 

 



 Ζωγράφισε τη διαδρομή του Αλβέρτου προς το σχολείο δίπλα στον 

ποταμό Ίζαρ, όπως εσύ τη φαντάζεσαι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Αλβέρτος ήταν ένα παιδί με αρκετά παράξενες για την ηλικία του 

συνήθειες. Προσπάθησε να μπεις για λίγο στη θέση του: 

 

Άκουσε το κονσέρτο με αριθμό 3 για βιολί του Μότσαρτ. 

Στη συνέχεια βρες πληροφορίες για τα βιολιά 

Στραντιβάριους. 

 

 

Φτιάξε έναν πύργο με τραπουλόχαρτα! 

 

 

 

                            Ένωσε τις κορυφές του τριγώνου με τις απέναντι πλευρές.     

                             Βρες το σημείο όπου συναντιούνται. Γνωρίζεις πώς  

                             ονομάζεται;     

 

 

Τα στρούντελ είναι παραδοσιακά γλυκά της Αυστρίας, της 

Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας. Έχουν ως κύρια 

συστατικά τη ζύμη, τα μήλα, τις σταφίδες και την κανέλα. Στο 

διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της συνταγής. 

Μπορείς να διαλέξεις μία και να την απολαύσεις! 

 

                    Δοκίμασε να ασχοληθείς με σπαζοκεφαλιές και γρίφους! 



❖ Ο Αλβέρτος στο σχολείο και στην τάξη… 

• Μπορείς να συναισθανθείς πώς νιώθει ο Αλβέρτος όταν βρίσκεται στο 

σχολείο και στην τάξη; Από πού πηγάζουν νομίζεις αυτά τα συναισθήματα; 

Δικαιολογούνται; Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τα διαχειριστεί;  

• Ώρα για ομαδικό παιχνίδι! Μπορείτε να εργαστείτε σε ζευγάρια ή στην 

ολομέλεια της τάξης. Διαλέξετε ένα από τα παραπάνω συναισθήματα και 

δοκιμάστε να το εκφράσετε στους συμμαθητές σας με: κινήσεις/στάση του 

σώματος,  λόγια/σκέψεις, εκφράσεις του προσώπου. 

❖ Ο Αλβέρτος στο σπίτι… 

• Ποιες ασχολίες του Αλβέρτου δείχνουν ότι πρόκειται για μοναχικό και 

ιδιόμορφο χαρακτήρα; Πιστεύεις ότι οι συνήθειές του επηρέασαν με κάποιο 

τρόπο τις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά στο σχολείο; Τί είναι προτιμότερο και 

γιατί: κάποιος να ασχολείται με τα ίδια πράγματα που ενδιαφέρουν την 

πλειοψηφία των συνομηλίκων του ή να ακολουθά τις δικές του προτιμήσεις; 

 

❖ Ο Αλβέρτος στο εργαστήρι του θείου Γιάκομπ… 

• Ο Αλβέρτος στο εργαστήρι του θείου Γιάκομπ καταφέρνει να φτιάξει την πυξίδα 

του. Τι θα συνέβαινε όμως αν δεν μπορούσε να επιδιορθωθεί τελικά; Γράψε έναν 

μονόλογο του Αλβέρτου όταν αντιλαμβάνεται τη μόνιμη ζημιά της πυξίδας του. 



• Ο θείος Γιάκομπ ήταν το πρόσωπο που εμπιστεύτηκε ο Αλβέρτος για να του 

εξομολογηθεί τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σχολείο. Γιατί νομίζεις ότι 

διάλεξε τον θείο του κι όχι κάποιον από τους γονείς του; Υπόθεσε ότι ο Αλβέρτος 

δεν εκμυστηρεύεται σε κανέναν το μυστικό του. Πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο να επηρεάσει την εξέλιξη της ιστορίας; 

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά για κάποια σπουδαία ιστορικά 

πρόσωπα. Μπορείς να ψάξεις στο διαδίκτυο και να βρεις 

σημαντικές πληροφορίες για αυτούς; 

 

Καρλ Γκάους 

Το 1838 ο Γερμανός φυσικός Karl Friedrich Gauss) στο έργο του 

Algemeine Theorie des Erdmagnetismus, χρησιμοποιώντας 

μαθηματική ανάλυση, απέδειξε ότι περισσότερο από το 95% του 

γήινου μαγνητικού πεδίου προέρχεται από το εσωτερικό της Γης! 

 

 

 

Έρλιχ Πάουλ 

 

 

Ουίλιαμ Τόμσον 

 

 



❖ Ψάξε επίσης στο διαδίκτυο και μάθε περισσότερα για:  

➢ Τα πογκρόμ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

➢ Τους Εβραίους και τις διώξεις που δέχτηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. 

 

Μήπως συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά και στη δική μας εποχή; Ανάφερε 

παραδείγματα.  

 

❖ Φτιάξε ένα κρυπτόλεξο που να περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά 

καινούργιες λέξεις που έμαθες διαβάζοντας το βιβλίο. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 



❖ Ο Φρανκ… 

Ο Φρανκ ήταν ένα αγόρι στην τάξη του Αλβέρτου που είχε ηγετική μορφή.  

 

• Ποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του ή συμπεριφορές του τον καθιέρωσαν νομίζεις 

ως αρχηγό; 

• Γιατί τα υπόλοιπα παιδιά συγκεντρώνονταν γύρω από τον Φρανκ; Ήταν στ’ αλήθεια 

τόσο δημοφιλής όσο παρουσιαζόταν στην αρχή της ιστορίας; 

• Μήπως μπορεί να δικαιολογηθεί η επιθετική στάση του Φρανκ, αν ληφθούν υπόψη 

οι συνθήκες στο σπίτι και στην οικογένειά του;  

 

❖ Ο Χανς… 

 Ο Χανς παρουσιάζεται από το πουθενά στη ζωή του Αλβέρτου. 

 

• Νομίζεις ότι η παρουσία του Χανς ωφέλησε ή έβλαψε τον Αλβέρτο; Δικαιολόγησε 

την άποψή σου. 

• Συμπλήρωσε στο σχεδιάγραμμα τα τρία σχέδια που σκέφτηκε ο Χανς. 

                       

• Ποιος ήταν ο σκοπός κάθε σχεδίου; 

• Γιατί ο Χανς χρειαζόταν τον Αλβέρτο για να εκτελέσει τα σχέδιά του;  
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❖ Ο διευθυντής… 

 

Ο διευθυντής σε κάποιο σημείο της ιστορίας αναφέρει: «Προβλέπω ότι δε θα 

μπορέσει να καταφέρει τίποτα στη ζωή του αν συνεχίσει έτσι».  

 

• Γιατί κατά την άποψή σου ο διευθυντής του σχολείου του Αλβέρτου έκανε αυτή τη 

διαπίστωση;  

• Ποια συμπεριφορά ανέμενε ο διευθυντής από τον Αλβέρτο στο σχολείο;  

• Ποιες ήταν οι πραγματικές αιτίες που ήθελε να τον διώξει από το σχολείο; 

•  Με βάση την πραγματική εξέλιξη της ζωής του Αλβέρτου, αποδείχθηκαν σωστές 

ή λανθασμένες οι προβλέψεις του; 

• Διάβασε ακόμη το πιο κάτω απόσπασμα και σχολίασε: 

Το σχολείο, κατά τον Αϊνστάιν, μπορεί και πρέπει να προωθεί την εσωτερική 

ελευθερία του ατόμου και να ενθαρρύνει την ανεξαρτησία της σκέψης ή 

«τουλάχιστον να μην ανακατεύεται με αυτή». Πίστευε ότι συχνά το σχολείο 

παρεμβαλλόταν αρνητικά στην ανάπτυξη της εσωτερικής ελευθερίας μέσω 

αυταρχικών επιρροών και επιβάρυνε τους νέους με υπερβολικά πνευματικά και 

ηθικά βάρη. Έγραψε: «Το χειρότερο πράγμα φαίνεται να είναι ότι τα σχολεία 

προπαντός δουλεύουν με μεθόδους εκφοβισμού, επιβολής δύναμης και τεχνητής 

εξουσίας. Αυτές οι μέθοδοι καταστρέφουν τα σωστά αισθήματα, την ειλικρίνεια και 

την αυτοπεποίθηση των μαθητών, παράγοντας υποτακτικά άτομα...». 

 

❖ Η πυξίδα… 

• Συγκέντρωσε όσες πληροφορίες δίνονται στο βιβλίο σχετικές με την 

πυξίδα:  

Ανακαλύφθηκε από … 

Φτιάχτηκε από …… 

Λειτουργεί σαν ……. 

 



Η πυξίδα –το αγαπημένο αντικείμενο του Αλβέρτου– είναι όργανο που 

βοηθά στον προσανατολισμό του χρήστη, δείχνοντας την κατεύθυνση του 

Βορρά. Με ποιους άλλους τρόπους μπορεί κανείς να προσανατολιστεί; Οι 

εικόνες θα σε βοηθήσουν. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

• Η πυξίδα παρουσιάζεται από την αρχή του βιβλίου κι αναφέρεται με διάφορους 

τρόπους μέχρι το τέλος του. Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην εξέλιξη της ιστορίας; 

Ποιος ο ρόλος της και τι σημαίνει:    

α) για τον πατέρα του Αλβέρτου. 

β) για τον Αλβέρτο. 

γ) για τον Φρανκ. 

 

 



❖ Σχολίασε τις παρακάτω φράσεις: 

1. «Και, κυρίως, πώς γνωρίζει αυτή πού θέλω να πάω εγώ; Γίνεται όλοι οι 

άνθρωποι να θέλουν να πάνε προς την ίδια κατεύθυνση;»  

2.    Ο Αλβέρτος στάθηκε επίσης όρθιος και πολύ αποφασιστικά σήκωσε το 

κεφάλι περήφανα επάνω και είπε: «Κύριε Ζόσεφ... ένα μόνο έχω να σας πω. Η 

πυξίδα δε δείχνει πάντα τον Βορρά». 

3.     «Ο καθένας, λοιπόν, τράβηξε τον δικό του δρόμο, με ή χωρίς πυξίδα, 

κάποτε χάνοντας, κάποτε βρίσκοντας και κάποτε αλλάζοντας την πορεία 

του». 

 

❖ Αλβέρτος Vs Φρανκ 

• Συμπλήρωσε τη σκάλα με τις ενοχλητικές πράξεις του Φρανκ εναντίον του 

Αλβέρτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Γιατί νομίζεις ότι ο Φρανκ παρενοχλούσε τον Αλβέρτο; Έχεις παρατηρήσει κάτι 

παρόμοιο στο σχολείο ή στη γειτονιά σου; 

 

• Στο κορυφαίο σημείο της σύγκρουσης του Αλβέρτου με τον Φρανκ, ο Αλβέρτος 

επιλέγει να μη νικήσει στο στοίχημα. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει αυτό; Εξέτασε 

παράλληλα τη φράση του:  



«Ο σκοπός μας είναι να σταματήσουμε τη βία. Ο Φρανκ είναι ανόητος, το ξέρεις. 

Και οποιοσδήποτε ευφυής βλάκας μπορεί να κάνει τα πράγματα μεγαλύτερα, πιο 

περίπλοκα και βίαια». 

• «Κάποτε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν κακό, 

αλλά εξαιτίας αυτών που κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα». 

Η φράση αυτή ανήκει στον ίδιο τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μπορείς να σκεφτείς 

περιπτώσεις από την καθημερινή σου ζωή ή το σχολείο όπου συνέβηκε κάτι 

παρόμοιο; Πώς αντέδρασες; 

• Ώρα για ανα-παράσταση! Χωριστείτε σε τρεις ομάδες 

(Φρανκ/Αλβέρτος/συμμαθητές). Ο Φρανκ και η παρέα του παρενοχλούν τον 

Αλβέρτο και τον σπρώχνουν στο έδαφος. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούν, 

όμως αυτή τη φορά παρεμβαίνουν για να σταματήσουν την επίθεση. 

• Τι λόγια μπορεί να χρησιμοποιούν τα παιδιά; 

• Πώς αντιδρά τώρα ο Φρανκ; 

• Πώς νομίζετε ότι αλλάζουν τα συναισθήματα του Αλβέρτου σε μια τέτοια 

περίπτωση;  

• Νομίζετε ότι μια τέτοια παρέμβαση έχει αποτελέσματα; 

 

• Είσαι ένας από τους συμμαθητές του Αλβέρτου κι αποφασίζεις μαζί με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές σου να στείλετε μια επιστολή στον διευθυντή του 

σχολείου για να τον πείσετε να μη διώξει ή να τιμωρήσει τον Αλβέρτο. Γράψε όσο 

περισσότερα επιχειρήματα μπορείτε. 

 

• Ο Φρανκ, προς το τέλος του βιβλίου, προσπαθεί να επανορθώσει για τις άσχημες 

πράξεις του, φτιάχνοντας έναν κατάλογο με πράγματα που σκόπευε να κάνει για 

να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του. Σκέψου πέντε τουλάχιστον 

ενέργειες που μπορούσε να είχε σημειωμένες στο χαρτί του: 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Πιστεύεις ότι οι ενέργειες που έχεις σημειώσει θα μπορούσαν να 

διορθώσουν τις σχέσεις του Φρανκ με τα άλλα παιδιά;  

❖ Μπες στη θέση ενός παιδιού που δεχόταν τα πειράγματα του Φρανκ. Πώς 

θα αντιδρούσες αν εμφανιζόταν μπροστά σου και προσπαθούσε να σε βοηθήσει ή 

να γίνει φίλος σου; 

❖ Οι χαρακτήρες των τριών παιδιών αλλάζουν καθώς εξελίσσεται η ιστορία. 

Σημειώστε τις μεταβολές από την αρχή μέχρι το τέλος: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 


