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Β1: Θεσξεηηθό Μέξνο  

 

Δηζαγσγή 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ, κε έκθαζε ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ ην πξφγξακκα εηζάγεη. 

Οη θαηλνηνκίεο απηέο κε ζπληνκία είλαη:  

 Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε θαη γηα ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

 Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

ζρεδηαζηή θαη εκςπρσηή  ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, 

 Ζ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο Σέρλεο κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ,   

 Ζ αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, θαζψο θαη ησλ "νξηδνληίσλ ηθαλνηήησλ" ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ,  

 Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο,  

 Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ),  

 Ζ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (ΜΠΔ, Πιαίζην Αλαθνξάο, 

ΠΗ, 2011). 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ  πεξηιακβάλεη έλα γεληθφ θείκελν κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ησλ 

Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Πεξηιακβάλεη αξθεηά ζρέδηα κε δηδαθηηθά 

αληηθείκελα απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κε πνηθηιία κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα είλαη 45ι, 90ι ή λα 

δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηε κνξθή ζρεδίσλ εξγαζίαο (project) θιπ. Πεξηιακβάλεη 

επίζεο Οδεγφ Μειέηεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη Οδεγφ πεξαηηέξσ κειέηεο. Ζ θηινζνθία 

ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο (ΜΠΔ), ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξνπζηάδνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά 

θείκελα.  

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ επηρεηξήζεθε λα είλαη αλνηθηφ θαη επέιηθην ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ζα δνπιέςεη κε απηφ λα είλαη ζπλδηακνξθωηήο ηνπ πιηθνχ, λα κπνξεί λα ην αμηνπνηεί αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη, ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία κάζεζεο. Σα 

ζρέδηα δηδαζθαιίαο πνπ ζπλζέηνπλ ην παξφλ επηκνξθσηηθφ πιηθφ δελ απνηεινχλ κε θαλέλα 

ηξφπν κηα ζηείξα παξάζεζε δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη. Κνηλή πεπνίζεζή καο είλαη φηη δεηγκαηηθή είλαη εθείλε ε δηδαζθαιία πνπ δελ 

αθήλεη θαλέλα παηδί απ’ έμσ. Χο εθ ηνχηνπ, πξφθεηηαη λα δνχκε ζρέδηα δηδαζθαιίαο πνπ δελ 

είλαη κε θαλέλα ηξφπν ζηαηηθά θαη "θιεηζηά". Αληίζεηα,  ν εθπαηδεπηηθφο σο ζπλδηακνξθσηήο ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαιείηαη λα ηα αμηνπνηήζεη σο βάζε γηα ζπδήηεζε, λα ηα βειηηψζεη ή λα 

ηα αλαδηακνξθψζεη απφ ηελ αξρή.  

Κάζε δηδαθηηθή ψξα θαη δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά «ζηηγκηφηππα» ε θάζε 

ζηηγκηφηππν ζα πξέπεη λα «έρνπκε» φια ηα παηδηά εληαγκέλα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο, άξα ηα παηδηά 

λα έρνπλ θίλεηξν λα αζρνιεζνχλ κε ηελ φπνηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Κάζε θνξά πνπ 

μεθηλάκε κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην βαζηθφ εξψηεκα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα 

απαληήζνπκε είλαη: "Γηαηί ηα παηδηά λα ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα;". Αλ ην 

εξψηεκα απαληεζεί, έρνπκε ήδε θάλεη ην πξψην κεγάιν βήκα πξνο ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  
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Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην εξψηεκα βξίζθεη ηελ απάληεζή ηνπ ζε παξνρή θηλήηξσλ ζε φια ηα 

παηδηά. Απηφ γίλεηαη πνιχ πην εχθνια φηαλ ηα παηδηά εξγαζηνχλ ζε νκαδηθή βάζε θαη ζπλδέζνπλ 

ή δηαπιέμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηε δσή ηνπο ή φηαλ γειάζνπλ ή εθπιαγνχλ. Έλαο πνιχ 

επηηπρεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο ηξφπνο γηα λα πεηχρνπκε ηελ έθπιεμε, είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

ηέρλεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Ζ κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ην ζέαηξν, ε παληνκίκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο δπλαηνχο 

ζπκπαξαζηάηεο καο γηα λα θεξδίζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. Δίλαη πνιχ 

πην εχθνιν λα θεξδίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ελφο παηδηνχ, φηαλ αθνχζνπκε καδί έλα κνπζηθφ 

θνκκάηη ή φηαλ παξαηεξήζνπκε καδί έλα πίλαθα δσγξαθηθήο.  

πλεπψο, απηφ πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ζε απηφ ην επηκνξθσηηθφ εγρείξεκα δελ 

είλαη λα δψζνπκε κεξηθά αθφκε ζρέδηα-ζελάξηα δηδαζθαιίαο ζε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ πνιιά απφ απηά. ηφρνο καο είλαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα ππάξρνληα - θαη θάπνηε 

παγησκέλα -  επηθνηλσληαθά κνηίβα, ηα νπνία ν θαζέλαο καο επηζηξαηεχεη ζηε ζρνιηθή ηάμε, κε 

κφλε πξφζεζε λα κπνξέζνπλ φια ηα παηδηά λα αιιειεπηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα κε 

κείλεη θαλέλα παηδί απ’ έμσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ. 

ην εηζαγσγηθφ απηφ θείκελν παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ζπγθξφηεζεο ησλ ζρεδίσλ 

δηδαζθαιίαο, νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη νη αξρέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη ηελ πξφζεζε θαινχκαζηε λα δηαβάζνπκε ην επηκνξθσηηθφ απηφ 

πιηθφ, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπκε ηειηθά ηα δηθά καο δηδαθηηθά ζρέδηα, λα 

ζηνραζηνχκε θαη λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηηο παγησκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο καο, έηζη ψζηε λα 

εκπιαθνχλ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Β1.1 Σν δηδαθηηθό ζρέδην 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαζεκεξηλά αλαξσηηνχληαη: Ση ζα δηδάμσ; Γηαηί ζα ην δηδάμσ; Πψο ζα ην 

δηδάμσ;  Καη ζην ηέινο: ήηαλ θαιή ε δηδαζθαιία κνπ; Πέηπραλ νη ζηφρνη πνπ αξρηθά είρα βάιεη;  

Πνηα είλαη φκσο ε θαιή/απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; 

Όπσο φινη γλσξίδνπκε απφ ηηο ζπνπδέο καο ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη ζηα Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα ππάξρνπλ πνιιέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία (Brophy, 

2000, Μαηζαγγνχξαο, 2003, Meyer, 2004). Σν βαζηθφ εξγαιείν φκσο πνπ ππνζηεξίδεη κηα θαιή 

δηδαζθαιία είλαη ην ζρέδην καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ελφο ηεθκεξησκέλνπ δηδαθηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (νθφο-Kron, 2010) θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη:  

α. Σν ζέκα/ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο,  

β. Ο ζθνπφο θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη,  

γ. Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, 

δ. Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, 

ε. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο,  

ζη. Ζ  πιηθνηερληθή ππνδνκή/ εθπαηδεπηηθά κέζα, 

ε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Πην αλαιπηηθά:  

α. Σν ζέκα/αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο 

Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζήκεξα βαζίδεηαη ζηα ΑΠ θαη ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη αληιείηαη θπξίσο απφ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. 

Οπσζδήπνηε φκσο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαη άιιεο πεγέο, πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν, ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

β. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο 

Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί κηα γεληθή αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ 

καζήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο φκσο  ησλ ζηφρσλ είλαη κία απαηηεηηθή, δχζθνιε, αιιά πνιχ 

νπζηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Με ηνπο ζηφρνπο 

θαζνξίδεηαη πνην πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο. "Αλ δελ ππάξρνπλ ζαθψο 

θαζνξηζκέλνη ζηφρνη δελ ππάξρεη θαη ζηαζεξή βάζε γηα ηελ επηινγή ή ηε δηακφξθσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ή ησλ κεζφδσλ" (Μager, 1975). Τπάξρνπλ πνιιέο 

ηαμηλνκίεο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, φπσο ηνπ  Gagne, (1985), ηνπ Des Cortes, (1995), κε γλσζηφηεξε 



3 

 

απηή ηνπ Bloom (1956) πνπ αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο  γλσζηηθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη 

ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα.  

Ζ ηαμηλνκία ζηφρσλ φκσο πνπ αθνινπζήζακε ζηε ζπγθξφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ είλαη 

νη ζηφρνη ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηεο UNESCO (1996). Ζ επηινγή έγηλε κε βάζε ηελ 

επηθαηξφηεηα θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο-πνιηηηζκηθέο αλάγθεο, αιιά θαη 

γηαηί κε απηήλ ηελ ηαμηλνκία εξγάζζεθε θαη ε Οκάδα ζπγθξφηεζεο ησλ Νέσλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  

Σα ηέζζεξα επίπεδα είλαη:  

1. ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ ΠΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΤΜΔ 

• Μαζαίλσ πψο λα απνθηψ ηε γλψζε, ζπλδπάδνληαο ηθαλνπνηεηηθά κηα πιαηηά γεληθή παηδεία 

κε ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα. 

• Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ γηα λα κπνξψ λα επσθειεζψ απφ ηηο επθαηξίεο, πνπ ε εθπαίδεπζε 

πξνζθέξεη ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

2. ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ ΠΩ ΝΑ ΔΝΔΡΓΟΤΜΔ 

• Απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ λα θαζηζηνχλ ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα 

αληηκεησπίδνπλ κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ θαη λα εξγάδνληαη νκαδηθά. 

• πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θνηλσληθήο εξγαζίαο. 

• Δλαιιαγή ησλ ζπνπδψλ κε ηελ εξγαζία. 

3. ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ ΠΩ ΝΑ ΤΜΒΙΩΝΟΤΜΔ ΜΔ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ 

• Ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ άιισλ. 

• εβαζκφο ηεο ηζηνξίαο, ησλ παξαδφζεσλ, ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ. 

• Αλαγλψξηζε ηεο αιιειεμάξηεζήο καο απφ ηνπο άιινπο θαη απφ θνηλνχ 

αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξνθιήζεσλ ηνπ κέιινληνο. 

4. ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ ΠΩ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΜΔ 

• Πλεπκαηηθή αλεμαξηεζία θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα ελαξκνληζκέλε κε κηα 

ηζρπξή αίζζεζε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ επηδίσμε ηνπ  Νένπ ρνιείνπ λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο, φπσο: 

θξηηηθή ζθέςε, 

δεκηνπξγηθφηεηα, 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ,  

ζπλεξγαηηθφηεηα, επηθνηλσλία,  

ηθαλφηεηα ρξήζεο πνιιαπιψλ πεγψλ, 

ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 

δηαπνιηηηζκηθή δεμηφηεηα,  

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε,  

κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα "καζαίλσ πψο λα καζαίλσ". 

πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε. 

ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη αλαγθαίν λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνπο 

καζεηέο επεηδή νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα ηνπο επηηχρνπλ.  Θεσξείηαη ινηπφλ 

απνιχησο απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ αξρή θάζε εξγαζίαο, λα αλαθνηλψλεη κε ζαθήλεηα 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζηνπο καζεηέο ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη θαιφ νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη λα ζπλδηακνξθψλνληαη θαη κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνθηνχλ πξαγκαηηθφ λφεκα γη’ 

απηνχο (Vecchi, 2003). χκθσλα κε ηνλ Mager (1975) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζαθείο 

ζηφρνπο, κπνξνχλ ζ’ φια ηα ζηάδηα εθπαίδεπζεο λα απνθαζίζνπλ θαιχηεξα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

είλαη θαηάιιειεο, ψζηε λα θηάζνπλ εθεί πνπ ζέινπλ.   

γ.  Μέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο  

ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα εξγαζίαο πξνάγνληαη νη βησκαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε 

φζν ην δπλαηφλ πην βησκαηηθφ ηξφπν. Αλ ζθεθηνχκε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε έμσ απφ ην 

ζρνιείν, φπνπ νηθνδνκνχκε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γλψζεσλ καο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

γλψζε ζπγθξνηείηαη κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δνθηκέο θαη ιάζε. Δπνκέλσο, ε 

απνκλεκόλεπζε δελ κπνξεί λα είλαη ν βαζηθφο ή ζπρλά ν κφλνο ηξφπνο κάζεζεο πνπ πξνηείλεηαη 
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ζην ζρνιείν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη γηα νξηζκέλα αληηθείκελα κάζεζεο. ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα απνκλεκνλεχνπλ κφλν φ,ηη ρξεηάδεηαη θαη 

θπξίσο απνηειέζκαηα κάζεζεο πνπ νη ίδηνη παξήγαγαλ, φπσο γηα παξάδεηγκα γίλεηαη φηαλ 

μεθηλάκε απφ ηε δηαηζζεηηθή γξακκαηηθή ή ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο γηα λα θηάζνπκε ζηελ 

απνζηήζηζε ηνπ θαλφλα.  

Οη πξνηεηλφκελεο βησκαηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο  πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο κε ηίηιν "Δλαιιαθηηθέο κνξθέο, 

ηερληθέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο", Γ. Υαηδεδήκνπ, ΜΠΔ, ΠΗ, (2011). πλνπηηθά 

αλαθέξνπκε ηηο θπξηφηεξεο:     

oη εξσηήζεηο –απαληήζεηο, 

ε νκαδηθή-δπαδηθή εξγαζία, 

νη ηερληθέο δηαιφγνπ, 

νη βησκαηηθέο αζθήζεηο,  

ην παηρλίδη ξφισλ/δξακαηνπνίεζε,  

ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, 

ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

ηα πεηξάκαηα,  

ε πξνζνκνίσζε, 

ηα ζρέδηα εξγαζίαο (projects),  

ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, 

ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, 

ε εθπαίδεπζε κέζα απ’ ηελ ηέρλε θ.ά. 

 

δ. Σν πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο  

ην δηδαθηηθφ ζρέδην πεξηγξάθεηαη επδηάθξηηα θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. ε θάζε θάζε 

πξνζδηνξίδεηαη ην ππφζεκα, ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, ε εθπαηδεπηηθή ηερληθή θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

κέζα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ επθπή δηακφξθσζε ησλ θάζεσλ δηδαζθαιίαο.  

Οη θάζεηο δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη επθπψο δηακνξθσκέλεο φηαλ: 

 Ζ εξγαζία  είλαη ζπρλή θαη κε ζσζηφ θαη ζπλεπή ξπζκφ. 

 Οη αζθήζεηο δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν ηεο κάζεζεο. 

 Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο(Meyer, 2004). 

Ζ ζαθήλεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνυπφζεζε κηαο απνδνηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο: α) ηε ζαθήλεηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηε δηδαζθαιίαο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρηεί απηή είλαη ε ελαξκφληζε κεηαμχ ηεο αλάιπζεο ηεο 

καζεζηαθήο δνκήο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ καζεζηαθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, β) ηε ζαθήλεηα 

ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο, δειαδή ηελ εζσηεξηθή ινγηθή πνπ δηέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη γ) ηε ζαθήλεηα απνηίκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη κε δεηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο, ζχλνςε ή επαλάιεςε, δηφξζσζε ιαζψλ, γξαπηή 

δηαηχπσζε ζηνλ πίλαθα, θ.α (Meyer, 2004).  

εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο κηαο απνδνηηθήο δηδαζθαιίαο  είλαη ε δηεξεχλεζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη. ηελ θαηεχζπλζε απηή  αλαξσηηέηαη: 

 Πνηεο είλαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κνπ; 

 Πψο κπνξψ λα γλσξίζσ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κνπ γηα ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν; 

 Τπάξρνπλ ζε απηέο παξαλνήζεηο; Πψο κπνξψ λα επηηχρσ ηελ απνκάζεζή ηνπο; 

 Πψο κπνξψ (κε πνηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο) λα κεζνιαβήζσ ζηελ νηθνδφκεζε 

λέαο γλψζεο; 
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ε. Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο ηεο δηδαζθαιίαο  

Ο ρξφλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ε δηδαζθαιία ζπλνιηθά αιιά θαη θάζε θάζε βξίζθεηαη ζε 

αληηζηνηρία κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ην 

αλαιπηηθφ  πξφγξακκα θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη 

κε επειημία ην δηδαθηηθφ ρξφλν πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη πξαγκαηηθφ ρξφλν κάζεζεο γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Ο πξαγκαηηθφο ρξφλνο κάζεζεο είλαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη ν καζεηήο  ή ε καζήηξηα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη εξγαζίαο. Ζ αξρή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη φπνηνο αζρνιείηαη έληνλα κε έλα αληηθείκελν καζαίλεη πεξηζζφηεξν, γηαηί 

εκπιέθεηαη άκεζα ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία (Meyer, 2004).  

 

ζη. Τιηθνηερληθή ππνδνκή/εθπαηδεπηηθά κέζα  

Σα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο είλαη απαξαίηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα θάλεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πην παξαζηαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα. Ο ξφινο θαη ε ρξήζε ησλ Δπνπηηθψλ Μέζσλ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο δηδαζθαιίαο.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ην πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δίηε πινπνηείηαη 

κέζα ζηελ ηάμε είηε ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα ν ρψξνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην καζεηή. Ο 

καζεηήο βηψλεη ην ρψξν δηδαζθαιίαο φπσο ην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν. ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο νη 

καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά, λα ππάξρεη ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ησλ 

ζξαλίσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ θιπ.  Σέινο, πνιχ βαζηθφο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ν 

πεξηκεηξηθφο δηάθνζκνο ηεο ηάμεο. Ο γεσγξαθηθφο θαη ν ηζηνξηθφο ράξηεο, ε αξηζκνγξακκή ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο, ην πιέγκα ηνπ 100, είλαη επνπηηθά κέζα απαξαίηεηα γηα ηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ζθαισζηέο κάζεζεο.  

ε. Αμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη θη αιιηψο 

θαη ρσξίο ηελ "επίζεκε" δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ν εθπαηδεπηηθφο θαζεκεξηλά αλαξσηηέηαη: 

"Σν κάζεκα πήγε θαιά ζήκεξα;" πλερψο θαηαιήγεη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη δηαπηζηψζεηο: Πρ: 

"ν  Έξβη έθαλε κεγάινπο πξνφδνπο ζηε γιψζζα απηή ηε ρξνληά" ή "ν Κψζηαο δελ θαηάιαβε ηειηθά 

ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο, ε Μαξία δελ έκαζε ηίπνηε απφ ηνλ ειεθηξηζκφ…". 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε αμηνιφγεζεο: 

 Γηαγλωζηηθή αμηνιόγεζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ν 

εθπαηδεπηηθφο λα αλαγλσξίζεη ηηο  πξνυπάξρνπζεο  γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζην 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε θάζε θνξά γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηηο αδπλακίεο –ειιείςεηο ηνπ, θαζψο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ, ηα νπνία  αμηνπνηεί γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  

 Γηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηε 

ζπλερή πιεξνθφξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή γηα ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Καηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ν εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη θαη ζπδεηά κε 

ηνπο καζεηέο γηα ηα καζεζηαθά ηνπο επηηεχγκαηα. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ζρεδηάδεη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Σειηθή αμηνιόγεζε. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή απνηηκάηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε 

καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζπγθξίλεηαη κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ εθηηκάηαη ν βαζκφο επηηπρίαο ή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Ζ δηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε πξνθξίλεηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή 

αμηνιφγεζεο επεηδή δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε θαη λα βειηηψζνπκε νπνηαδήπνηε πηπρή 

ηεο δηδαζθαιίαο ηε ζηηγκή πνπ απηή εμειίζζεηαη.  

Ζ αμηνιφγεζε  ζπλδέεηαη επίζεο κε ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, κε ηελ έλλνηα ηεο ζθέςεο 

πάλσ ζηνλ ηξφπν πνπ δξνχκε θαη καζαίλνπκε. Ζ αλάπηπμε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο 

εληζρχεηαη φηαλ ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αμηνινγεί ν ίδηνο ηελ πξφνδφ ηνπ, 

εληνπίδεη ηηο ηθαλφηεηέο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ -φζν πην ζπλεηδεηά γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ηνπο- ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο. Μία πξφηαζε γηα λα θαιιηεξγήζνπκε 
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ζηνπο καζεηέο ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη λα ηνπο πξνηείλνπκε λα θξαηνχλ έλα ηεηξάδην, 

ην ηεηξάδην ζθέςεσλ, γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κάζεζή ηνπο, 

απαληψληαο ζε εξσηήκαηα, φπσο:  

Πνην είλαη ην πην ζεκαληηθφ  πξάγκα πνπ κάζαηε ζην ζεκεξηλφ κάζεκα; 

Ση θάλαηε κε επθνιία; 

Ση ζαο δπζθφιεςε; 

Ση πξνηείλεηε λα θάλεηε γηα λα αληηκεησπίζεηε ηε δπζθνιία ζαο; 

Πνπ κπνξείηε λα εθαξκφζεηε απηφ πνπ κάζαηε ζήκεξα; θιπ.  

Ζ αλάπηπμε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο εληζρχεηαη φηαλ ν 

καζεηήο αμηνινγεί ν ίδηνο ηελ πξφνδφ ηνπ, εληνπίδεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Μία άιιε επίζεο κνξθή αμηνιφγεζεο είλαη ε αμηνιόγεζε από 

ηνπο ζπκκαζεηέο (εηεξναμηνιφγεζε), κέζνδνο πνπ κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ εκπεηξία ηεο 

κάζεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο νκάδεο φπνπ νη καζεηέο ζπδεηνχλ ηε ζπκβνιή ηνπ 

θαζελφο ζηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ εξγαζηψλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο ζα 

δνπλ θαη ζα θξίλνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ, ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζα 

απνθηήζνπλ κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηηο δηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία κέζα ζηελ 

ηάμε λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηεξίδνληαο ηελ άπνςή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο καζεηέο καο λα 

θάλνπλ νη ίδηνη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο, ηη, πνχ, πψο, πφηε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη κηα θαιή δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα επηηεπρηεί 

"κεραληθά", δειαδή σο απνιχησο πξνβιέςηκε – ηερληθή δηαδηθαζία πξνδηαγεγξακκέλσλ 

βεκάησλ. Γηα απηφλ ην ιφγν είλαη ζθφπηκν ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ παξέκβαζε ζηε βάζε ελφο αλνηθηνύ, δπλακηθνύ θαη επέιηθηνπ δηδαθηηθνύ 

ζρεδίνπ, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο απφ ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  

Β1.2. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη εθπαηδεπηηθνί ζην Γεκνηηθφ ρνιείν είλαη ε 

αχμεζε ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Τπάξρνπλ επίζεο ηάμεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ είλαη κεγάινο κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ έληαμή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γη απηφ κηα «θαιή» 

δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ εθείλσλ, 

πνπ ελψ είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ ηάμε ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο έρεη εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα. Γη απηφ, ελψ ιέκε 

ηα ίδηα πξάγκαηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο, φινη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα. Πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηνχληαη σο εμήο: "εγψ δελ θάλσ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ" ή "γηα κέλα 

φινη νη καζεηέο είλαη ίδηνη" ελλνψληαο βέβαηα φηη δηδάζθνληαο ηα ίδηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο δελ 

θάλνπλ δηαθξίζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη θαλέλα πξφγξακκα δελ πεξηέρεη κε ζαθή ηξφπν ηελ ηδέα φηη 

πξέπεη λα καζαίλνπκε ζηνπο καζεηέο πψο λα καζαίλνπλ θαη φηη πξέπεη λα ηνπο νδεγνχκε ζηε 

δεκηνπξγία κηαο κεζφδνπ εξγαζίαο. …Δμάιινπ, θαζψο ν θαζέλαο απφ εκάο, έρεη επεμεξγαζηεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, εληειψο κφλνο ηνπ ην δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο, κπνξεί λα ζθεθηεί φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί….., αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζα γίλεη «απνιχησο θπζηθά». 

Όκσο φινη απηνί πνπ δελ ην θαηφξζσζαλ αληηκεηψπηζαλ ζπρλά ηε ζρνιηθή απνηπρία (Vecchi, 

2003). Καη βέβαηα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν δελ "θέξδηζε" πνιινχο 

αδχλαηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δηέπξεςαλ κεηά ζηε δσή, κε  πην γλσζηφ ην παξάδεηγκα ηνπ 

΄Αικπεξη Ατλζηάηλ.     

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζην ζρνιείν απνηειεί ηνλ θαλφλα, ελψ ε άξλεζή ηεο, έζησ θη αλ έρεη 

θαλείο θαιέο πξνζέζεηο, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ πξνσζεί ηε δηάθξηζε. Σα απνηειέζκαηα 

θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο δηαθέξνπλ απφ καζεηή ζε καζεηή ιφγσ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηθηιία ησλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε, φπσο 

νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, ε θνηλσληθή πξνέιεπζε, νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο, νη ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο θαη ζχιιεςεο ηεο κάζεζεο, ην ελδηαθέξνλ, ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, απηαμία…(De 

Cortes, 1995).  
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Πψο εθαξκφδνπκε ινηπφλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε; 

πγθεληξψλνπκε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο καο. 

Πξνζθέξνπκε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ.  

ηεξίδνπκε ηδηαίηεξα ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο. 

πλεξγαδφκαζηε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ  ζηελ ηάμε καο, 

αληαιιάζζνπκε ζθέςεηο, ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπκε δηδαθηηθά ηνπο 

καζεηέο.  

πλεξγαδφκαζηε κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο.  

Μνξθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ: ε θνηλωληθή νξγάλωζε 

ηεο εξγαζίαο, π.ρ. κνξθή θνηλωληθήο εξγαζίαο πνπ ζα ιάβεη ρψξα (αηνκηθή, δεπγάξηα, νκαδηθή, 

νινκέιεηα), ε αηνκηθή δηαθνξνπνίεζε (βαζκφο επίδνζεο, αλάγθε ελίζρπζεο, πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα θαη θιίζε, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θχιν θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν), ε δηδαθηηθή 

δηαθνξνπνίεζε (ζέκα, επίπεδα ζηφρσλ, κέζα, κεζνδνινγία), ε πξαγκαηηζηηθή (ηπραία, θαηά 

βνχιεζε, θπθιηθή) (Meyer, 2004; νθφο/Kron 2010). Σν λα ιακβάλνπκε ππφςε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζεκαίλεη λα βνεζήζνπκε ηδηαίηεξα ηνλ αδχλαην καζεηή λα θηηάμεη 

ην δηθφ ηνπ ζρέδην κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ  

ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζην ζεβαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ζηελ ηάμε, ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.  

Β1.3. Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ν καζεηήο ζην λέν ζρνιείν 

ην πιαίζην ηνπ λένπ ζρνιείνπ νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή αιιάδνπλ. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζην Γεληθφ θείκελν ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ είλαη: 

θαζνδεγεηήο ζηε κάζεζε,  

ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο - ηάμεο,  

εκςπρσηήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζην καζεηή θαη ζηε γλψζε, 

ζχκβνπινο- παηδαγσγφο, 

ζηνραζηηθφο θαη αλαζηνραζηηθφο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

Ο ζηνραζκφο θαη ηδηαίηεξα ν θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη ζεκείν θιεηδί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

εξγάδεηαη γηα ηελ παηδαγσγηθή επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά θξνληίδεη θαη ηε δηθή ηνπ 

ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ελδπλάκσζε. Η δηδαζθαιία είλαη κηα ζηνραζηηθή θαη αλαζηνραζηηθή 

πξάμε (Pollard, 1994).  Απηφ ζεκαίλεη φηη απέλαληη ζηνπο καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ θπζηθά θαη 

αβίαζηα ηελ ηθαλφηεηα λα παξαηεξνχλ ηνλ θφζκν θαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, ρξεηάδεηαη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζπλερίδεη λα ζέηεη ζπλερψο λέα εξσηήκαηα, λα εξεπλά ζην έξγν ηνπ, λα 

πεηξακαηίδεηαη κε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, λα ζηνράδεηαη θαη λα αλαζηνράδεηαη.  

Να ζηνράδεηαη πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζεκαίλεη λα ζθέπηεηαη ην πψο κία δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά. ηελ θαηεχζπλζε απηή αλαξσηηέηαη: 

Πψο κπνξψ λα ην δηδάμσ απηφ; θαη  

Πψο αιιηψο κπνξψ λα ην δηδάμσ απηφ; 

Ο ζηνραζκφο θαη ν αλαζηνραζκφο, φκσο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηδαζθαιία, 

αιιά λα επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο λνεηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ σο παηδαγσγνχ ζην ζρνιείν (Illeris, 1999). Πρ: λα 

αλαξσηηέηαη: πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο κνπ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ή γηα ηνπο κεηαλάζηεο 

καζεηέο θιπ. Ση ζεκαίλεη γηα κέλα φηη απηφο ν καζεηήο είλαη θηλεηηθά αλάπεξνο ή είλαη Αιβαλφο 

ή είλαη Μνπζνπικάλνο; Πψο αληηιακβάλνκαη εγψ φηη φινη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ ην ίδην ηελ 

ίδηα ζηηγκή; Σα εξσηήκαηα απηά, πνπ ζα ζπδεηεζνχλ πην αλαιπηηθά ζην επηκνξθσηηθφ κέξνο πνπ 

αθνξά ζηηο ζρέζεηο ζηελ ηάμε θαη ζε φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν λα 

γλσξίζνπκε πξώηα απ΄ όια ηνλ εαπηό καο σο εθπαηδεπηηθό. 

Ο ξόινο ηνπ καζεηή 
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Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην γεληθφ θείκελν ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μείδνλνο Δπηκφξθσζεο ν 

καζεηήο πξέπεη λα είλαη λα: 

Πξσηαγσληζηεί ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο,  

Δίλαη ελεξγφο θαη φρη παζεηηθφο αθξναηήο θαη ζπγγξαθέαο ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ,  

Δξεπλά θαη λα αλαθαιχπηεη ηε κάζεζε,  

Απνιακβάλεη ηε κάζεζε, ραίξεηαη ηε δσή ζην ζρνιείν.   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζην ζρνιείν απηφο πνπ καζαίλεη είλαη ν καζεηήο (πξσηαγσληζηήο) 

θαη γη απηφ  ζήκεξα αλαγλσξίδνπκε  φηη  απηφο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Ο καζεηήο δελ ζεσξείηαη πιένλ ν  παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ γλψζεσλ, πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ κεηαδίδεη. Ο εθπαηδεπηηθφο δηακεζνιαβεί αλάκεζα ην καζεηή θαη ηε γλψζε, 

δεκηνπξγψληαο "πεξηζηάζεηο" κάζεζεο, δηεπθνιχλνληαο  ην καζεηή λα κάζεη (Vygotsky, 1978). Ο 

καζεηήο πξέπεη λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο 

γλψζεο. Άιισζηε, καζαίλσ ζεκαίλεη αιιάδσ (Rogers. 1999), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο 

καζαίλνληαο πψο λα καζαίλεη, ηξνπνπνηεί θαη αιιάδεη πξνεγνχκελα λνεηηθά ζρήκαηα.  

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη γηα λα κάζεηο πξέπεη λα ππάξρεηο. Γηα λα ππάξρεηο ζηελ ηάμε 

πξέπεη λα ζε έρνπλ αλαγλσξίζεη σο άηνκν. Γηα λα αλαγλσξηζηεί ν καζεηήο σο άηνκν, πξέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ηνλ αθνχεη θαη λα ηνλ ζέβεηαη (Unesco, 1996).  
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Β1.3 Η δηδαζθαιία ηνπ γιωζζηθνύ καζήκαηνο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζήκεξα είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη µε επάξθεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηνλ γξαπηφ θαη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπο 

(ΓΔΠΠ, 2003). ην πιαίζην απηφ πηνζεηήζεθε έλαο λένο φξνο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

γιψζζαο, ν φξνο γξακκαηηζκφο (κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ literacy σο εγγξακκαηνζχλε), ν 

νπνίνο δελ αλαθέξεηαη απιά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα αλάγλσζε θαη γξαθή, αιιά αθνξά 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή-πνιίηε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη 

θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο επίζεο θαη κε 

γισζζηθά θείκελα, φπσο εηθφλεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θιπ. (Μεηζηθνπνχινπ, 2011).  

Οη επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ επηθνηλσλία (γισζζνινγία, 

θνηλσληνγισζζνινγία, θεηκελνγισζζνινγία θ.ά.) έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο γφληκνπ 

δηαιφγνπ, πξντφλ ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ε δηαπίζησζε φηη ε γισζζηθή δηδαζθαιία πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζην θείκελν. Σν θείκελν απνηειεί ηε κηθξφηεξε  κνλάδα γιψζζαο κε λφεκα (Kress, 

1997). ην πιαίζην απηφ ηα θείκελα πξνο δηδαζθαιία είλαη ηα θείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή 

θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο, έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ γιψζζα λνεκαηνδνηείηαη ζχκθσλα 

κε απηά πνπ πηζηεχεη ην παηδί θαη νη καζεηέο δελ καζαίλνπλ ηε γιψζζα σο έλα ζηαηηθφ πξντφλ πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε δεδνκέλνπο γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο, αιιά σο έλα ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ε απνηειεζκαηηθή ηνπ ρξήζε πξνυπνζέηεη πξνζαξκνγή ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

(Υαηδεζαββίδεο, 2002). 

 Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ην θείκελν ζηεξίδεηαη ζε αξρέο, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν πιαίζηφ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία φπσο ν δεκηνπξγφο 

(ή νη δεκηνπξγνί) ηνπ, ν απνδέθηεο (ή νη απνδέθηεο) ηνπ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο παξαγσγήο θαη 

αλάγλσζήο ηνπ, ή ν ζθνπφο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή πνπ ζπκβαίλεη αλάκεζα 

ζην θείκελν θαη ζην πιαίζηφ ηνπ (πεξηθείκελν) έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ  -

κε θξηηήξην  ην ξφιν πνπ πξφθεηηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ- ζε θεηκεληθά είδε, ηχπνπο ή/θαη ηξφπνπο, θπξίσο, γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο 

ζρεηηθήο αλάιπζεο, κειέηεο θαη ηειηθά αμηνπνίεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηνπο (Γεσξγαθνπνχινπ & 

Γνχηζνο 1999: 54-70). ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ  αξθεηέο πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ. Μία απφ απηέο ηα ηαμηλνκεί ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα 

πεξηγξαθηθά, ηα αθεγεκαηηθά θαη ηα επηρεηξεκαηνινγηθά (Υαηδεζαββίδεο, 2009).   

ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζήκεξα ν καζεηήο δηδάζθεηαη δηάθνξα θεηκεληθά είδε, ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ιφγνπ. Γχν είλαη ηα βαζηθφηεξα είδε ιφγνπ: ν αλαθνξηθφο θαη 

ν θαηεπζπληηθφο ιφγνο. Κάζε είδνο ιφγνπ έρεη εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλδέεηαη κε 

αληηπξνζσπεπηηθά είδε θεηκέλσλ ζην γξαπηφ ιφγν.  

αλαπαξηζηά πξφζσπα, πξάγκαηα, ζπκβάληα θαη θαηαζηάζεηο κε είδε θεηκέλσλ:  

Ο αλαθνξηθόο ιόγνο, Πεξηγξαθή: Δλεκεξσηηθά, εκεξνινγηαθά, ινγνηερληθά θείκελα, 

νξηζκνί, εηδήζεηο, καξηπξίεο θιπ. Αθήγεζε: Παξακχζηα, κχζνη, ινγνηερληθά, αλεθδνηνινγηθά, 

θείκελα, άξζξα εθεκεξίδσλ, εηδήζεηο, εκεξνινγηαθά θείκελα θιπ. 

Ο θαηεπζπληηθόο ιόγνο παξάγεηαη κε ζηφρν λα νδεγήζεη ζε νξηζκέλε ελέξγεηα, ζπκπεξηθνξά 

ή αληίιεςε θαη πξαγκαηψλεηαη σο επηρεηξεκαηνινγία, πξφζθιεζε, νδεγία (ΓΔΠΠ, ΦΔΚ 

303/13/3/2003, η. Α΄, ζ. 3773). ην παξφλ θείκελν ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πην ζπρλά είδε 

θεηκέλσλ, πνπ δηδάζθνληαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη είλαη: Ζ πεξηγξαθή, ε αθήγεζε, ε 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ε νδεγία.  

Ζ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο δίλεη έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο εθείλνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ε θπζηθή γιψζζα θαηαζθεπάδεη ηα λνήκαηα. Ζ γιψζζα δειαδή αληηκεησπίδεηαη σο 

φιν, θαη απηφ πνπ πξνέρεη ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο είλαη ν επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο ηεο 

γιψζζαο. Απφ απηήλ ηελ παξαδνρή πξνθχπηεη φηη ε γιψζζα δελ κπνξεί λα δηδαρζεί 

απνζπαζκαηηθά απφ ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη. Σν δεηνχκελν είλαη ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πεξηζηάζεσλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, κέζα απφ ηηο νπνίεο  νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ, αιιά θαη λα παξάμνπλ ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε, κε απψηεξν 



10 

 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ (Υαξαιακπφπνπινο, & Υαηδεζαββίδεο,  

1997). 

Δζηηάδνληαο ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πην απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα έρεη σο αθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηάθνξα παξαδείγκαηα απφ 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Πξνζπαζεί λα αμηνπνηεί ηελ 

θαζεκεξηλή πεξίζηαζε (επηθαηξφηεηα) σο παξάδεηγκα, ηελ πεξηγξάθεη θαη ζηε ζπλέρεηα  

δεκηνπξγνχλ κε ηα παηδηά ην φπνην θεηκεληθφ είδνο εμππεξεηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. 

Δμεγεί πνηα αθξηβψο γισζζηθά θαηλφκελα παξνπζηάζηεθαλ ή πνηα γισζζηθά θαηλφκελα 

ππεξεηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο δσήο. Πρ νη καζεηέο 

επεμεξγάδνληαη έλα άξζξν κε ζέκα απφ ηελ επηθαηξφηεηα (ι.ρ. ν ζεηζκφο ζηελ Ηαπσλία θά), 

παξνπζηάδνπλ ην δειηίν θαηξνχ ηεο εκέξαο, γξάθνπλ έλα άξζξν γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ, 

εηνηκάδνπλ κία πξφζθιεζε ή κία αθίζα γηα ηε γηνξηή ηεο ηάμεο θιπ.   

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ζηε δηδαζθαιία ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ είλαη φηη φια 

ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο γιψζζαο αληηκεησπίδνληαη θαη δνπιεχνληαη σο κηα ελφηεηα. Γελ 

απνκνλψλνληαη, δειαδή, ην ζπληαθηηθφ, ε νξζνγξαθία ή ε γξακκαηηθή, αιιά αληίζεηα 

ελζσκαηψλνληαη φια ζε κηα εληαία πξνζέγγηζε. ην πιαίζην απηφ, ε γξακκαηηθή δελ λνείηαη σο 

γλψζε (απνζηήζηζε θαλφλσλ) αιιά σο ζπζηεκαηηθή νκαδνπνίεζε ησλ επηκέξνπο γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη πην ιεηηνπξγηθή. Όκσο, ε θαηαλφεζε θαη  ε ζσζηή πιεξνθφξεζε 

γχξσ απφ ηελ νξζή ρξήζε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ δε ζα πξέπεη κε θαλέλα 

ηξφπν λα κπαίλεη ζε δεχηεξε ζέζε. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη γλψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ φπνηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε κε βαζηθφ εξγαιείν θαη νδεγφ ην εγρεηξίδην ηεο γξακκαηηθήο, ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο πνιχηηκν θαη αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν ζηε γλψζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κπνξεί λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ην δπλαηφλ, 

επράξηζηε θαη ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο….κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: λα είλαη ζαθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλε, λα είλαη δσληαλή θαη ελδηαθέξνπζα, λα είλαη επνπηηθή (κε θάξηεο, πίλαθεο, 

ζρεδηαγξάκκαηα…) θαη παξαγσγηθή, λα κπνξνχλ δειαδή νη καζεηέο, κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θαηλνκέλνπ,  λα ην εληάζζνπλ θπζηθά θαη αβίαζηα ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο ιφγν (Μήηζεο, 2004: 

109-110).  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, απφξξνηα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη πνηθηιφηεηαο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην ππεξθείκελν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

λέν ηχπν θεηκέλνπ πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηηο ηζηνζειίδεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο θεηκέλνπ, κε δεδνκέλν φηη βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είλαη νξγαλσκέλν ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηεί 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάγλσζεο, αιιά θαη ζπγγξαθήο (Κνπηζνγηάλλεο 2002: 411). Οη καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έξρνληαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα, κε 

απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ κεγάιε εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν δφκεζήο ηνπο. Ζ δεκηνπξγία 

επνκέλσο λέσλ κνξθψλ ιφγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δχλακε ηεο εηθφλαο καο νδεγεί ζηελ έλλνηα 

ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο (Kress, 1997), ηνπ ζρεκαηηζκνχ δειαδή λνήκαηνο απφ ην καζεηή κέζα 

απφ πνηθηιία πεγψλ θαη φρη κφλν απφ ην δνθηκηαθφ ιφγν, φπσο ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.   

Δπφκελν ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε αθνξά ηα δηάθνξα ζηηγκηφηππα ηνπ 

καζήκαηνο. ε θάζε ζηηγκηφηππν ζα πξέπεη λα έρνπκε φια ηα παηδηά εληαγκέλα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή 

ηνπο, άξα ηα παηδηά λα έρνπλ θίλεηξν λα αζρνιεζνχλ κε ηελ φπνηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

Κάζε θνξά πνπ μεθηλάκε κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην βαζηθφ εξψηεκα ζην νπνίν ζα πξέπεη 

λα κπνξνχκε λα απαληήζνπκε είλαη: "Γηαηί ηα παηδηά λα ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα;". Αλ ην εξψηεκα απαληεζεί, έρνπκε ήδε θάλεη ην πξψην κεγάιν βήκα πξνο ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ηδηαίηεξα νη αιιφγισζζνη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 
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δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ιέμεσλ, ελλνηψλ θαη θάπνηε νδεγηψλ θαη γη απηνχο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα. Χζηφζν, ζε  εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηεο Απζηξαιίαο, ε δηδαζθαιία κε βάζε 

ηα θείκελα ζεσξείηαη σο βαζηθφο γισζζνινγηθφο πφξνο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηδηαίηεξα ησλ 

καζεηψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο έληαμεο ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηελ επηηπρία ηνπο ζην 

ζρνιηθφ ζεζκφ. Ζ εθπαίδεπζε ζηα θεηκεληθά είδε αλαδεηθλχεηαη ζε δήηεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, εθφζνλ νη καζεηέο αζθνχληαη ζηε ρξήζε φισλ ησλ εηδψλ ιφγνπ γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ δνπλ, αιιά θαη  ζε ρψξνπο εμνπζίαο πνπ ζα βξεζνχλ 

κειινληηθά σο πνιίηεο (Kalantzis & Cope, 2000). 

Δπηπιένλ, ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αλ έλα παηδί θνπξαζηεί ή βαξεζεί ή ζέιεη λα θηλεζεί, 

ζα πξέπεη λα ην αληηιεθζνχκε άκεζα κε βαζηθφ νδεγφ καο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Θα πξέπεη 

λα δψζνπκε ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ζηε δξαζηεξηφηεηα αμηνπνηψληαο ηελ ηέρλε θαη 

ηελ αλάιεςε θάπνηνπ ξφινπ κέζα ζηελ νκάδα. Μπνξεί δειαδή π.ρ. έλα ππεξθηλεηηθφ ή 

αιιφγισζζν παηδί, αληί λα γξάςεη έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν, λα ην «παίμεη» σο ζεαηξηθφ 

δξψκελν αζθψληαο έηζη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν θαη θεξδίδνληαο ηελ επηβξάβεπζε θαη ηνπ 

δαζθάινπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα «κπεη» ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ην «δηαθνξεηηθφ» παηδί φηαλ «κπαίλεη» καδί κε κηα νκάδα ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ζ νκαδηθή εξγαζία 

βνεζά ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαζία, ην δηάινγν, ηελ άκηιια 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε απνηέιεζκα λα εληζρχνληαη θαη νη αδχλαηνη καζεηέο (Ηνξδαλίδνπ, & 

Φηεξληάηε, 2000).  

ην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκίζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο λα κελ 

επηθεληξψλεηαη ζην γξαπηφ ιφγν, αιιά λα δίλεη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ αξρή απφ ηελ νπνία εθθηλνχκε είλαη φηη αλ ζέινπκε ην ζρνιείν λα γίλεη 

εληαμηαθφ, ηφηε πξέπεη λα δηδάμνπκε ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζε ΟΛΑ ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο. 

Γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ ηνπ λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο, ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη νξηζκέλνπο θψδηθέο 

επηθνηλσλίαο. Απφ  ζεκαληηθφηεξνπο θψδηθεο πνπ θαιείηαη ην παηδί λα θαηαθηήζεη είλαη νη 

θψδηθεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Πνιίηεο, 2008). Ζ αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο. Όηαλ ην παηδί 

έξζεη ζην ζρνιείν αξρίδεη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία κέζα απφ ηα πνιχπιεπξα νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, φπσο ν ιφγνο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ηα παξακχζηα, νη επηζθέςεηο, νη 

ζπδεηήζεηο θ.ά, πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ ππφβαζξν γηα παξαγσγή ιφγνπ. Οη 

καζεηέο/ηξηεο ζην γισζζηθφ κάζεκα κπνξνχλ κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ ηεο 

Γιψζζαο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ, ηεο δξακαηνπνίεζεο, ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο λα θαιιηεξγήζνπλ πνιχπιεπξα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

Έλαο πνιχ επηηπρεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο ηξφπνο γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά είλαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Ζ κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ε 

γιππηηθή, ν θηλεκαηνγξάθνο, ην ζέαηξν, ε παληνκίκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπο δπλαηνχο 

ζπκπαξαζηάηεο καο γηα λα θεξδίζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. Δίλαη πνιχ 

πην εχθνιν λα θεξδίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ελφο παηδηνχ φηαλ αθνχζνπκε καδί έλα κνπζηθφ θνκκάηη 

ή φηαλ παξαηεξήζνπκε καδί έλα πίλαθα δσγξαθηθήο.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα επηηχρνπκε ζε απηφ ην επηκνξθσηηθφ εγρείξεκα δελ 

είλαη λα δψζνπκε κεξηθά αθφκε ζρέδηα-ζελάξηα δηδαζθαιίαο ζε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

ήδε γλσξίδνπλ πνιιά. Ο ζηφρνο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δεμακελή απφ «δηαθνξεηηθέο» 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, γηα λα δηδάμνπκε ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ 

εηζαγσγή, ηα δηδαθηηθά ζρέδηα είλαη αλνηθηά, επέιηθηα θαη απνηεινχλ έλα βαζηθφ πιηθφ γηα 

δηάινγν θαη ζπλδηακφξθσζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηφρνο καο είλαη  πξνβιεκαηηζηνχκε, λα 

ζπδεηήζνπκε δεκηνπξγηθά, λα αιιειεπηδξάζνπκε ψζηε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα ππάξρνληα - θαη 

θάπνηε παγησκέλα- επηθνηλσληαθά κνηίβα, ηα νπνία ν θαζέλαο καο επηζηξαηεχεη ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, κε κφλε πξφζεζε λα κε κείλεη θαλέλα παηδί απ’ έμσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη ηελ πξφζεζε θαινχκαζηε λα δηαβάζνπκε ην επηκνξθσηηθφ απηφ 

πιηθφ, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα ζηνραζηνχκε θαη λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηηο παγησκέλεο 
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δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο καο, έηζη ψζηε λα εκπιαθνχλ φια ηα παηδηά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

ΑΦΗΓΗΗ 

Ζ αθήγεζε θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, γηαηί δελ απνηειεί απιά κέζν 

έθθξαζεο γηα ηνπο καζεηέο καο, αιιά πάλσ απ’ φια φρεκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο 2001: 344). Ζ εκπεηξία 

καο απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε καο δηδάζθεη φηη ηα παηδηά ραίξνληαη ηδηαίηεξα φρη κφλν φηαλ αθνχλε, 

αιιά θπξίσο φηαλ «ιέλε ηζηνξίεο». Μφλν ιίγν αξθεί λα ζπλαλαζηξαθεί θαλείο  έλα παηδί θαη 

ακέζσο αξρίδεη λα αθεγείηαη πνχ είρε πάεη ην πξνεγνχκελν βξάδπ γηα θαγεηφ κε ηνπο γνλείο ηνπ, 

πψο πέξαζε κε ηελ κηθξή μαδέιθε ηνπ ζην ζπίηη ή ηη ζέιεη λα θάλεη ηα Υξηζηνχγελλα. Απηφ δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ αθήγεζε. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί απηφ ην θεηκεληθφ είδνο είλαη ε νηθνδφκεζή ηνπ γχξσ 

απφ έλαλ ρξνληθφ άμνλα. Ο ρξνληθφο απηφο άμνλαο εθθξάδεηαη θαη απνηππψλεηαη κε ηε ρξήζε 

ξεκάησλ, κε ηελ ελαιιαγή ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ, θαζψο θαη κε ρξνληθνχο ζπλδέζκνπο, 

ρξνληθά επηξξήκαηα θαη ρξνληθέο πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο. Σα ξήκαηα πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα 

αθεγεκαηηθά θείκελα είλαη θπξίσο ξήκαηα δξάζεο, θαζψο θαη ξήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ, απνξξένπλ ή γεληθά ζπλδένληαη κε ηε δξάζε. Παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νπζηαζηηθά θαη επίζεηα, κε ζηφρν λα απνηππψζνπλ εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηε 

δξάζε πνπ απνηειεί ην επίθεληξν ηεο αθήγεζεο. Οη ρξφλνη πνπ αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη νη 

παξειζνληηθνί (παξαηαηηθφο, αφξηζηνο, ππεξζπληέιηθνο θαη ν ηζηνξηθφο ελεζηψηαο).  

Όηαλ νη καζεηέο καο θαινχληαη λα αθεγεζνχλ, νπζηαζηηθά θαινχληαη λα γξάςνπλ κηα 

ηζηνξία. Ζ ηζηνξία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή κπνξεί λα ηελ επηλνήζεη ην 

παηδί. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε θαιή αθήγεζε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα ίδηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία.  

Πξψηα απ’ φια κηα αθήγεζε ρξεηάδεηαη ραξαθηήξεο. Δίλαη νη άλζξσπνη ή ηα δψα ή ηα 

αληηθείκελα πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ ηζηνξία. Μπνξεί λα είλαη ππαξθηά πξφζσπα πνπ ην παηδί 

γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνηεινχλ κέξνο ηεο θαληαζίαο ηνπ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί ή 

ιηγφηεξνη ραξαθηήξεο. 

Μηα αθήγεζε επίζεο, ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πιαίζην, φπνπ ε ηζηνξία ζα ιακβάλεη ρψξα, ζα 

ζπκβαίλεη θαη ζα εμειίζζεηαη. Μπνξεί λα είλαη έλα πξαγκαηηθφ πιαίζην ή θάπνην θαληαζηηθφ. Σν 

πιαίζην κπνξεί λα είλαη έλαο ηφπνο ή πεξηζζφηεξνη, θαη απηφ ζαθψο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο ηζηνξίαο. 

Όιεο νη αθεγήζεηο έρνπλ κηα πινθή, δειαδή ηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο. Αθφκα θαη κηα απιή 

ηζηνξία γχξσ απφ ην ηη έθαλε ην παηδί ην πξνεγνχκελν βξάδπ έρεη κηα πινθή. Ίζσο γχξηζε ζην 

ζπίηη ηνπ κε ην απηνθίλεην ηεο κεηέξαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα έθαλε ηηο εξγαζίεο γηα ην 

ζρνιείν, κεηά λα παξαθνινχζεζε έλα πξφγξακκα ζηελ ηειεφξαζε, λα κίιεζε κε ηνλ παππνχ ηνπ 

ζην ηειέθσλν θαη ηέινο λα βνήζεζε ηνπο γνλείο ηνπ λα εηνηκάζνπλ ην δείπλν. Όια απηά 

απνηεινχλ κέξνο ηεο δξάζεο, ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. 

Σέινο, κηα επηηπρεκέλε ηζηνξία παξνπζηάδεη έλα πξφβιεκα, φπσο επίζεο θαη γεγνλφηα πνπ 

νδεγνχλ ζηε ιχζε ηνπ. Απηά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο λα δξάζνπλ 

θαη λα θηλεζνχλ κέζα ζηελ ηζηνξία. Ίζσο ην παηδί ζηελ παξαπάλσ αθήγεζε λα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη πνην αθξηβψο πξφγξακκα ζα δεη ζηελ ηειεφξαζε θαη λα ρξεηάδεηαη λα ην ζπδεηήζεη 

κε ηνπο γνλείο ηνπ. Απηφ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ιχζε ηνπ κπνξεί λα είλαη λα 

επηιέμεη έλα αγαπεκέλν πξφγξακκα ή λα απνθαζίζεη φηη δελ ππάξρεη θάηη γηα ην νπνίν λα 

ζπκθσλνχλ νη γνλείο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θιείζεη ηελ ηειεφξαζε. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη νη ιχζεηο πνπ νη ραξαθηήξεο ζα πξνηείλνπλ θαη ζα επηιέμνπλ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηζηνξίαο.  

Γεληθά κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αζθεζνχλ ζηελ αθήγεζε, θάλνληαο ηα εμήο:  

-Μπνξνχκε λα ηνπο δεηάκε λα δηεγεζνχλ πψο πέξαζαλ ην αββαηνθχξηαθν ή ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα. 

-Όηαλ δηαβάδνπκε έλα θείκελν παξέα ζηελ ηάμε, κπνξνχκε λα ηα πξνζθαινχκε λα γξάςνπλ 

έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ ηζηνξία. 



13 

 

-Καζψο ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηηο ζρεηηθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα ηνπο 

δίλνπκε καζήκαηα γχξσ απφ ην πψο γξάθεηαη κηα θαιή αθήγεζε. Μπνξνχκε λα γξάθνπκε 

θείκελα ζπιινγηθά σο ηάμε, γηα λα βιέπνπλ ηα παηδηά πψο εηζάγνπκε ηνπο ραξαθηήξεο, πψο 

δεκηνπξγνχκε ηελ πινθή θαη πψο νινθιεξψλνπκε δίλνληαο ηε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη. 

-Δίλαη θαιφ λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα γξάςνπλ κεξηθέο αθεγήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο. 

Μπνξνχκε λα ηνπο δίλνπκε ην βαζηθφ πεξίγξακκα ηεο αθήγεζεο δσγξαθίδνληαο ή πεξηγξάθνληαο 

ηνπο ραξαθηήξεο, ην πιαίζην θαη ηα  ελδερφκελα εκπφδηα. ηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα 

γξάςεη έλα κέξνο κφλν ηεο ηζηνξίαο. 

-Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα βηβιίν σο ηάμε, φπνπ ν θάζε καζεηήο ζα δηαιέμεη θαη ζα εληάμεη 

ην αγαπεκέλν ηνπ αθεγεκαηηθφ θείκελν. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ζ πεξηγξαθή είλαη καδί κε ηελ αθήγεζε έλα απφ ηα πην ζπλήζε είδε γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απφ ην λεπηαγσγείν αθφκε, νη 

καζεηέο/ηξηεο πεξηγξάθνπλ αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, δψα, εηθφλεο απφ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο 

ηζηνξίεο θιπ.  

Ζ πεξηγξαθή είλαη ε αλαπαξάζηαζε κε ιφγν ελφο πξνζψπνπ, ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο 

θαηλνκέλνπ, ελφο θηίζκαηνο, κηαο θαηάζηαζεο θιπ. Αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ 

ρψξνπ θαη νπζηαζηηθά είλαη «ε ηέρλε ηνπ ρψξνπ θαη απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ηη είλαη ην Υ 

αληηθείκελν, θαηλφκελν ή θαηάζηαζε, πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπγθξνηνχλ πψο νξγαλψλεηαη 

ζην ρψξν, πνηα κέζνδν αθνινπζεί ε νξγάλσζή ηνπ" (Μεηζηθνπνχινπ, 2011). 

Ζ πεξηγξαθή δηαθξίλεηαη ζε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή (πξνζσπηθή). Αληηθεηκεληθή είλαη 

ε πεξηγξαθή εθείλε ζηελ νπνία απηφο πνπ πεξηγξάθεη (ν πνκπφο) αλαπαξηζηά ην αληηθείκελν ηεο 

πεξηγξαθήο ρσξίο ππνθεηκεληθέο, αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ρσξίο λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ πξνο ην πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν. ηφρνο ηεο αληηθεηκεληθήο πεξηγξαθήο, ε νπνία 

γξάθεηαη θπξίσο ζην γ΄ πξφζσπν, είλαη ε πηζηή απφδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ/γεγνλφηνο θιπ ρσξίο 

ππνθεηκεληθέο παξεκβάζεηο. Τπνθεηκεληθή είλαη ε πεξηγξαθή,  ζηελ νπνία απηφο πνπ πεξηγξάθεη 

δηαηππψλεη ηαπηφρξνλα θαη πξνζσπηθέο θξίζεηο, απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θιπ. Ζ ππνθεηκεληθή 

πεξηγξαθή γξάθεηαη θπξίσο ζην α΄ πξφζσπν. 

Ζ ζπγγξαθή ηνπ πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ απαηηεί νξγάλσζε, δηαθνξεηηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο 

λα παξνπζηαζηεί έλα θείκελν κε αλάθαηα ζηνηρεία ρσξίο αξρή, κέζε θαη ηέινο. Σν ζπλεζέζηεξν 

κνληέιν νξγάλσζεο ηεο πεξηγξαθήο είλαη ν ιεγφκελνο ζθειεηφο, ν νπνίνο απνηειεί ην δνκηθφ 

εθείλν ζρήκα πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηέο θαη άγλσζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν 

πεξηγξαθήο. Οη ζθειεηνί δείρλνπλ πνηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε ζπκπαξάζεζε θαη απηφ γηαηί ε 

πεξηγξαθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλαο ζηαηηθφο "θσηνγξαθηθφο" ηχπνο απεηθφληζεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ αθήγεζε πνπ είλαη "δπλακηθφο" ηχπνο. 

(Μεηζηθνπνχινπ, 2011) 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ ζθειεηφ αθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα: 

1
ν
 βήκα: πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ. έληαμή ηνπ δειαδή ζηε 

ινγηθή θαηεγνξία πνπ αλήθεη. Πρ. ε πεξηγξαθή ελφο θίινπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

"πξφζσπα". 

2
ν
 βήκα: εζηίαζε ζηελ ππνθαηεγνξία πνπ αλήθεη ην αληηθείκελν πεξηγξαθήο 

(ππνθαηεγνξηνπνίεζε). 

3
ν
 βήκα: πεξηγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ην πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν απφ ηα άιια νκνεηδή αληηθείκελα. Ο ηξφπνο 

παξάζεζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εμαξηάηαη απφ ην αληηθείκελν πεξηγξαθήο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

ρψξν. 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηελ νξγάλσζε ελφο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ είλαη πνιχ ρξήζηκε είλαη 

ε δεκηνπξγία ηζηνγξακκάησλ, ζηα νπνία ηνπνζεηνχκε ηα ζηνηρεία πεξηγξαθήο ζε κηα ινγηθή 

αθνινπζία. Γηα παξάδεηγκα αλ πεξηγξάθνπκε έλα πξφζσπν πεξηγξάθνπκε πξψηα ηα εμσηεξηθά 
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ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη κεηά ηα εζσηεξηθά (ραξαθηήξαο) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηφ καο 

πξνθαιεί. Αλ πεξηγξάθνπκε έλα θηίζκα πεξηγξάθνπκε απφ ηα έμσ (ζρήκα, δηαζηάζεηο, ρξψκα 

θιπ) πξνο ηα κέζα (απηά πνπ βιέπνπκε ζε πξψην πιάλν, ζε δεχηεξν πιάλν θιπ.) 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηζηνγξάκκαηνο γηα πεξηγξαθή πξνζψπνπ είλαη ην παξαθάησ: 

 
 

Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα, δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Ζ 

ζπζρέηηζε κε ην ρψξν εθθξάδεηαη γισζζηθά κε ηνπηθά επηξξήκαηα ή επηξξεκαηηθέο θξάζεηο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε παξαηαθηηθή ζχληαμε θαη νη ρξφλνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ν 

ελεζηψηαο (Ηνξδαλίδνπ, 2006) θαη ν παξαηαηηθφο, δειαδή νη εμαθνινπζεηηθνί ρξφλνη. Γίλεηαη 

επίζεο ζπρλή ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ ξεκάησλ «είκαη» θαη «έρσ» θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα 

νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί θαη ηα επίζεηα, ηα νπνία καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξάγκαηα 

πνπ πεξηγξάθνπλ θαη θάλνπλ ηελ πεξηγξαθή δσληαλή, ζαθή, αθξηβή θαη  παξαζηαηηθή. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Ο επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο δηαθέξεη απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αθήγεζε θαζψο πξφθεηηαη 

γηα κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Ο επηρεηξεκαηνινγηθφο ιφγνο αθνξά ζηελ 

γιψζζα πνπ επεξεάδεη ηνλ δέθηε κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα θαη ππνζηεξίδεη κηα ζέζε ή ηεο 

αμηνιφγεζεο κηαο πεπνίζεζεο σο επηζπκεηήο/ αλεπηζχκεηεο κε ζηφρν ηε κεηαβνιή ηεο γλψκεο, 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνδέθηε (Golder & Coirier, 1996, 

Πνιίηεο, 2008).  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο επηρεηξεκαηνινγίαο αλάινγα κε ην θαηεγφξεκα –ηνλ ηζρπξηζκφ 

πξνο απφδεημε ηεο επίκαρεο ζέζεο  

Καιψληαο ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ θείκελν, νπζηαζηηθά ηνπο 

θαινχκε λα πξνβνχλ ζε κηα δηαδηθαζία δηαιεθηηθή, θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα μεηπιίμνπλ κε 

ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεηκέλνπ θαη ησλ παξαγξάθσλ, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ γεληθφηεξσλ ζπκβάζεσλ γηα ηε δνκή 

ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ (Golder & Coirer, 1996). Οη καζεηέο ζα πξέπεη, δειαδή, λα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπο, ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ηνπο θαη ηε δηαδνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη (Neuman, 2003). 

Δίλαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη θαη ε θαηαλφεζε, αιιά θαη ε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθνχ 

θεηκέλνπ απνηεινχλ δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη εμαγσγήο ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 
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θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ άζθεζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (Fink-Chorzempa et al, 2005) θαη άξα απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ ζην δεκνηηθνχ ζρνιείν νη θπξηφηεξνη 

ζηφρνη αθνξνχλ ζην: 

 λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο φηη ηα επηρεηξήκαηα είλαη ινγηθνί ζπιινγηζκνί 

κε ηνπο νπνίνπο αηηηνινγνχκε ηελ άπνςή καο, γηα λα πείζνπκε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο 

 λα αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θηι.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία  ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ είλαη ε δηαηχπσζε 

επηρεηξεκάησλ  κε ηξφπν θαηαλνεηφ δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηε  δνκή 

ηνπ ιφγνπ. 

 

ΟΓΗΓΙΑ 

Ζ νδεγία είλαη ην είδνο θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ην πψο νη άλζξσπνη πινπνηνχλ θάηη κέζα απφ 

κηα δηαδνρή πξάμεσλ ή βεκάησλ. Πρ: ε εθηέιεζε κηαο ζπληαγήο, ε παξαθνινχζεζε ησλ βεκάησλ 

γηα λα βάινπκε ζε ιεηηνπξγία έλα κεράλεκα ή έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ε νδεγίεο 

παξαθνινχζεζεο ελφο ράξηε θιπ αλήθνπλ ζε απηφ ην είδνο ιφγνπ. Ο ζθνπφο ησλ νδεγηψλ είλαη 

λα δείμνπλ ζε θάπνηνλ ηη λα θάλεη θαη πψο λα ην θάλεη (Knapp & Watkins, 1994:96).   

ηα βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζπλαληάκε θπξίσο: Οδεγίεο παηρληδηνχ, θαηαζθεπψλ, 

πεηξάκαηα, ζπληαγψλ, ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Σα θείκελα πνπ δίλνπλ νδεγίεο αξρίδνπλ κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζπλήζσο ζηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ, θαη αθνινπζνχλ ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη (πξνθαηαξθηηθφ 

ζηάδην) θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ (κέζνδνο). 

Έηζη, ε ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ηνπ θεηκεληθνχ απηνχ είδνπο είλαη ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλε: 

ηφρνο, Τιηθά/Μέζα, Μέζνδνο/Βήκαηα. ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο πεηξακάησλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο ελδέρεηαη λα θαηαγξάθνληαη, ζηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα 

δηαηππψλεηαη έλα ζπκπέξαζκα, αληαλαθιψληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ηε δνκή ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ ελ γέλεη (Αξαπνπνχινπ & Γηαλλνπινπνχινπ, 2001). 

Χο πξνο ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηαδηθαζηηθά θείκελα, απηά αθνξνχλ 

ζηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ θαη ησλ κέζσλ σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ην ρξψκα ή 

ηελ πνζφηεηα (250 γξακκάξηα δάραξε άρλε, ςηινθνκκέλν κατληαλφ, δχν καιαθά κνιχβηα), ζηε 

ρξήζε νξηζηηθήο ελεζηψηα (βάδεη, πεγαίλεη) ή πξνζηαθηηθήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (βάιε, 

ηνπνζέηεζε, γέκηζε) ή θαη ππνηαθηηθήο (λα βάιεηο, λα ξίρλεηο). Πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ε ρξνληθή 

αθνινπζία κε ρξνληθνχο ζπλδέζκνπο θαη επηξξήκαηα ρξφλνπ (ζηελ αξρή, θαηφπηλ, φηαλ), ελψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα πεξηγξαθήο ή δξάζεο ζε ελεξγεηηθή (ξίρλνπκε, βηδψλνπκε, πεγαίλνπκε) 

ή θαη παζεηηθή θσλή (ρξεζηκνπνηείηαη, δεζηαίλεηαη). Σέινο, δίλνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

ην ‘πψο’ ηεο δηαδηθαζίαο (πξνζεθηηθά, κε ην καραίξη), ην ‘πνχ’ ηεο δηαδηθαζίαο (6 εθ. απφ ηελ 

θνξπθή) θαη ην ‘πφηε’ ηεο δηαδηθαζίαο (κφιηο γπξίζεηο ην δηαθφπηε) (Κέθηα 2011, Derewianka, 

1990). Σα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ξήκαηα πεξηγξαθήο θαη δξάζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο 

θαη δηαδηθαζίαο ζε νξηζηηθή ελεζηψηα ή πξνζηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή, πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία κε ρξνληθή αιιεινπρία. Δπίζεο, εληνπίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο ζχληαμεο θαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο νδεγίαο (άκεζε ή έκκεζε) γίλεηαη ε 

κεηαηξνπή.  

Γηα λα γξάςνπλ ηα παηδηά έλα θείκελν κε νδεγίεο πξέπεη λα έρνπλ ην ζέκα, ην ζηφρν θαη λα 

έρνπλ θαηαλνήζεη πψο γξάθνπκε κία δηαδηθαζία κε βήκαηα. Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα είλαη απιέο, 

ζχληνκεο θαη ζαθείο· ην ίδην θαη νη νδεγίεο πνπ δίλεη ν δάζθαινο ζηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ελψ ε 

πινχζηα πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ παηδηψλ κε αθεγεκαηηθέο κνξθέο (αθεγήζεηο ηζηνξηψλ, 

πξνθνξηθέο πεξηγξαθέο θ.ά.) κπνξεί λα επλνήζεη ηελ παξαγσγή αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ κειεηάκε, νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζησπέο πξέπεη λα 

απνηεινχλ παηδαγσγηθή πξνηεξαηφηεηα. ηα κε-αθεγεκαηηθά θείκελα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα 

πην ζχλζεηε ζεκαηνδφηεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θη απηφ είλαη έλα έξγν πνπ 

δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηα παηδηά (Myhill 1999, 2009, Κσζηνχιε 2009).   
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Β1.4 Η δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

Δηζαγσγή 

Με βάζε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2002) ε δηδαζθαιία  ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν δνκείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζε επηά άμνλεο πεξηερνκέλνπ. Απ’ απηνχο, ε 

«Δπίιπζε πξνβιήκαηνο», νη 

«Αξηζκνί θαη πξάμεηο», νη 

«Μεηξήζεηο» θαη ε «Γεσκεηξία» 

εηζάγνληαη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, ε «πιινγή θαη 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ» εηζάγεηαη 

ζηελ Σεηάξηε ηάμε, ελψ νη «Λφγνη 

θαη αλαινγίεο» θαη νη «Δμηζψζεηο» 

εηζάγνληαη ζηελ Έθηε ηάμε (Σχπαο, 

2005). 

ηηο κέξεο καο νη πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Μαζεκαηηθά εζηηάδνπλ κέζα 

απφ ηε δηαζθάιηζε ηζφηηκσλ επθαηξηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνύ, ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζηελ επηθνηλσλία (αθνλίδεο, 2008). Δίκαη ηθαλφο λα «θάλσ 

καζεκαηηθά», ζεκαίλεη φηη κπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ κε άλεζε ηε καζεκαηηθή γιψζζα, λα θηηάρλσ 

θαη λα ιχλσ πξνβιήκαηα, λα θξηηηθάξσ επηρεηξήκαηα θαη λα αλαγλσξίζσ κηα καζεκαηηθή έλλνηα 

κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Streefland, 2000). 

 

ηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

ηηο κέξεο καο «βαζηθφο ζηφρνο ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηνλ 

θφζκν ησλ Μαζεκαηηθψλ κε καζεκαηηθνχο φξνπο … ζηφρνο, επίζεο, είλαη λα δψζνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα επηλνήζνπλ (λα «επαλεθεχξνπλ» ηα Μαζεκαηηθά κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο «καζεκαηηθνπνίεζεο» ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (Κνιέδα, 2008, ζει. 87). 

Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ κε βάζε ην ΑΠ 

(ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2002) είλαη: 

o Ζ απφθηεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. 

o Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο σο κέζν επηθνηλσλίαο.  

o Ζ θαηαλφεζε ζηνηρεησδψλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ. 

o Ζ εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπιινγηζκψλ ζηελ απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία. 

o Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

o Ζ αλάδεημε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θαη πξαθηηθήο ρξήζεο ησλ καζεκαηηθψλ. 

o Ζ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο δηάζηαζεο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο (ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ, ζπκβφισλ θαη ελλνηψλ). 

o Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. 

Ζ πξφθιεζε, γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη θαζεκεξηλά ζηε δηάξθεηα καζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ δηδάζθνληεο θαη καζεηέο, είλαη λα εθπιεξψλνληαη νη παξαπάλσ ζθνπνί ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη ξεηά λα πξνσζεί ηνπο παξαπάλσ 

ζθνπνχο κε βάζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο.  

 

Β1.4.1 Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

Οη αληηιήςεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο άιιαμαλ ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ο  Van De Walle (2007, ζει. 47) 

αλαθέξεη «… ε αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα καζεκαηηθά βαζίδνληαη 

ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ, ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

απνηειεί κηα θαηάθνξε δηαζηξέβισζε ηεο θχζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ». Σα ζχγρξνλα 
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Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη ζηελ απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο γη' απηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο (αθνλίδεο, 2004).  

ηηο κέξεο καο, βαζηθφ εξγαιείν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ε καζεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο δηαπξαγκαηεπφκελνη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηε 

ιήςε κηαο θνηλά απνδεθηήο απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο ηάμεο απφθαζεο ζην εξψηεκα πνπ ζέηεη ε 

δξαζηεξηφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε πξαγκάησζή ηεο ζηελ ηάμε ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ην βαζηθφ ζηφρν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ 

ζπιινγηζκψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ καζεηψλ ζε φιν θαη πην νινθιεξσκέλνπο καζεκαηηθνχο 

ζπιινγηζκνχο θαη πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη καζεηέο ηθαλνί λα πεξηγξάθνπλ, λα 

εξκελεχνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε καζεκαηηθνχο φξνπο ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηνλ θφζκν 

ησλ Μαζεκαηηθψλ (Κνιέδα, 2009, ζει. 87).  

πκκεηέρνληαο ζε κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα εμεξεπλήζνπλ, λα 

δηεξεπλήζνπλ, λα ππνζέζνπλ, λα επηιχζνπλ, λα δηθαηνινγήζνπλ, λα αλαπαξαζηήζνπλ, λα 

δηαηππψζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ, λα επαιεζεχζνπλ, λα εμεγήζνπλ, 

πξνβιέςνπλ, λα αλαπηχμνπλ, λα πεξηγξάςνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Όιεο νη παξαπάλσ 

καζεηηθέο δξάζεηο, φια ηα ξήκαηα, ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο «θαηαλφεζεο» θαη «αλεχξεζεο» 

ιχζεο, κε ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληί γηα απνθιεηζηηθά παζεηηθέο (αθνχσ, αληηγξάθσ, 

απνκλεκνλεχσ θ.ά.) (Van De Walle, 2007, ζει. 48). 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαιήο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα 

(Κνιέδα, 2009, ζει. 87):  

Να είλαη πινχζηα, απζεληηθή, έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη ελδηαθέξνλ θάπνηνο 

λα εκπιαθεί ζηε ιχζε ηνπ. 

Να έρεη ζαθείο θαη ζεκαληηθνχο ζηφρνπο. 

Να ππνθηλεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Να είλαη πξνζηηή ζε θάζε καζεηή, ηνπιάρηζηνλ ζην μεθίλεκα. 

Να επηδέρεηαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. 

Να πξνσζεί ηε ζπδήηεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Μεξηθέο βαζηθέο αξρέο γηα ηε κάζεζε ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε έρνπκε φηαλ ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε ησλ 

καζεηψλ θαη φηαλ εκπιέθνληαη ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  κε ελεξγεηηθφ θαη 

βησκαηηθφ ηξφπν (Λεκνλίδεο, θ.ά., 2006). 

 Όια ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ καζεκαηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν (Van de 

Walle, 2007, ζει. 35). 

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ απαηηεί θαηαλφεζε ηνπ ηη γλσξίδνπλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμαζθάιηζε ηεο 

πξφθιεζεο θα ηεο ππνζηήξημεο γηα λα κάζνπλ (αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, Van de Walle, 

2007, ζει. 35). 

 Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη κηα θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

καζεκαηηθή γλψζε δελ κεηαδίδεηαη, αιιά νηθνδνκείηαη απφ ην παηδί κε βάζε ηηο άηππεο 

γλψζεηο πνπ δηαζέηεη απφ ηηο καζεκαηηθέο θαη κε καζεκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο (Καθνχζε & 

θνπκπνπξδή, 2008, ζει.46, Σδεθάθε, 2007).  

 Ζ κάζεζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο είλαη δηαδηθαζία καθξφρξνλε θαη θηλείηαη ζε 

δηαδνρηθά επίπεδα αθαίξεζεο (Καθνχζε & θνπκπνπξδή, 2007, ζει. 49).  

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο πνπ πξνηείλεηαη ζην 

πιαίζην ησλ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν είλαη απηφο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηεξεύλεζεο, φπνπ ελζαξξχλεηαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 1 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο κε θαηαλφεζε.  

Δπηιέγνπκε κηα βαζηθή καζεκαηηθή έλλνηα ή δηαδηθαζία (π.ρ. ηζνδχλακα θιάζκαηα). 

Καηαγξάθνπκε ηη ζεκαίλεη νη καζεηέο «θαηαλννχλ» ηα ηζνδχλακα θιάζκαηα κε βάζε ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε θαηαλφεζε.  

 

 

Β1.4.2 Μάζεζε κε θαηαλόεζε θαη αλάπηπμε καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο 

«… είζηε ηθαλνί λα βγάιεηε λφεκα απφ φζα θάλεηε –είζηε ηθαλνί/έο λα «θάλεηε» 

καζεκαηηθά; Ζ πην βαζηθή ηδέα ζηα καζεκαηηθά είλαη φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ λφεκα»                              

(Van De Walle, 2007, ζει. 48) 

 

Ζ ζηαδηαθή αλάπηπμε απφ ηνπο καζεηέο ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο πξνυπνζέηεη δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε κε θαηαλφεζε. χκθσλα κε ηελ Κνιέδα (2008, ζει. 196), ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

είλαη ζπγρξφλσο:  

- γλψζε ελλνηψλ (θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ή ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε), 

- δηαδηθαζηψλ (θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ή δηαδηθαζηηθή άλεζε),  

- ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο (ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα),  

- ηθαλφηεηα γηα ηεθκεξησκέλν καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ θαη αηηηνιφγεζε, θαη  

- ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά (παξαγσγηθή δηάζεζε).  

Οη δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε θαηαλφεζε απνηππψλνληαη ζην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί (Κνιέδα 2008, ζει. 197). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1.4.3 Η επίιπζε πξνβιήκαηνο 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, φρη σο 

αλεμάξηεηε ζεκαηηθή πεξηνρή αιιά σο βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε 

δηδαζθαιία βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. ην Γεκνηηθφ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ δίλνληαη φρη κφλν κέζα 

απφ έλα θείκελν αιιά θαη κέζα απφ κηα εηθφλα, έλα πίλαθα ή κηα γξαθηθή παξάζηαζε. Καινχληαη 

επίζεο λα ζθεθηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο (Σχπαο, 2005). 

ηα ζρνιηθά  εγρεηξίδηα  ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ γξάθηεθαλ κε βάζε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ 

(ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2002), νη καζεηέο θαινχληαη (Βακβαθνχζε, 2005):  

- Να επεμεξγαζηνχλ κε ηππηθά πξνβιήκαηα, φπσο πξνβιήκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ιχζεηο ή πξνβιήκαηα ρσξίο αξηζκνχο. 

- Να απνθσδηθνπνηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (εηθφλα, θείκελν, πίλαθα, δηάγξακκα). 

                Ση ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο «θαηαλννύλ» ηνλ πνιιαπιαζηαζκό; 

εκαίλεη φηη: 

- Μπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ έλαλ αξηζκφ απφ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεηηθά κε απηή 

ηελ έλλνηα (επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, θαξηεζηαλφ γηλφκελν, εκβαδφ, θ.ιπ.) 

(ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ).  

- Μπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαηαλνψληαο ην θάζε βήκα 

(ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΝΔΖ). 

- Μπνξνχλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα αλαγλσξίδνληάο ηα σο πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ 

(ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ). 

- Μπνξνχλ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απφθαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ ηξφπνπ ιχζεο 

(ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ). 

- Μπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή (ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ). 

 



20 

 

- Να θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, είηε κε δεδνκέλνπο αξηζκνχο, είηε κε δεδνκέλε 

απάληεζε, είηε ζπκπιεξψλνληαο εξσηήκαηα ζε έλα θείκελν. 

- Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθηίκεζε γηα λα πξνβιέςνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

- Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ. 

- πγρξφλσο, ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηίζεληαη ζε πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη 

νηθείεο ζηα παηδηά θαη έρνπλ λφεκα γηα απηά, ζπλδεφκελα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο.  

ηαδηαθά απφ ηηο κηθξφηεξεο αθφκε ηάμεηο κπνξνχκε λα εηζαγάγνπκε ηνπο καζεηέο ζε έλαλ 

δνκεκέλν κνληέιν βεκάησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια θάζεσλ ή 

βεκάησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο καο 

θαη ησλ καζεηψλ καο είλαη απηφ ηνπ Polya (1998) πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ «Πψο λα ην 

ιχζσ». Έηζη, γηα λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα πάληνηε πξαγκαηνπνηνχκε θάπνηα βήκαηα, φπσο ηα 

παξαθάησ:  

Α. Καηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

- Μειεηνχκε κε πξνζνρή ην πξφβιεκα. Έρνπκε ιχζεη έλα παξφκνην πξφβιεκα; 

- Δάλ λαη πφζν ίδην είλαη κε θάπνην πνπ ήδε έρνπκε ιχζεη. Ση είλαη δηαθνξεηηθφ; 

- Ση άιια γλσξίδνπκε πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ αιιά δελ αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα. 

- Πνηα είλαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο; Πνηα είλαη ηα γλσζηά θαη πνηα ηα άγλσζηα; 

 

 

 

Β. Δπηιέγνπκε ζηξαηεγηθή ή ζηξαηεγηθέο 

- Πψο ιχζακε παξφκνηα πξνβιήκαηα ζην παξειζφλ; 

- Πνηα ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζακε λα αθνινπζήζνπκε; 

- θεθηφκαζηε λνεξά -κε ην κπαιφ καο- αλ απηή ε ζηξαηεγηθή νδεγεί ζε κηα ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

- Δάλ δελ νδεγεί δνθηκάδνπκε λνεξά θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο. 

Γ. Δπηιύνπκε ην πξόβιεκα 

- Δθαξκφδνπκε ηε ζηξαηεγηθή  πνπ επηιέμακε θαη εξγαδφκαζηε γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα. 

Γ. Διέγρνπκε ηε ιύζε καο ή ηηο ιύζεηο καο 

- Ξαλαδηαβάδνπκε ην εξψηεκα (δεηνχκελν) ή ηα εξσηήκαηα (δεηνχκελα) ηνπ πξνβιήκαηνο. 

- Απαληήζακε ζην εξψηεκα ή ζηα εξσηήκαηα; 

- Κάλνπκε αλαθνξά ζηηο ζσζηέο κνλάδεο (κήθνπο - π.ρ. 15 εθ., ρξεκαηηθήο αμίαο – π.ρ. 4 

επξψ, ρξνληθήο πεξηφδνπ-π.ρ. 6 εκέξεο, θ.ιπ.) 

- Δίλαη ε απάληεζε ζην/α εξψηεκα/ηα ινγηθή/έο; 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο είλαη κέξνο ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ 

ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

βνεζά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε βαζχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε. Βνεζά επίζεο 

ηνπο καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σελ επφκελε θνξά, 

φληαο ελήκεξνη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή (ζα είλαη (πηζαλφλ) πην έηνηκνη λα επηιχζνπλ έλα 

παξφκνην ή ιίγν πην απαηηεηηθφ καζεκαηηθφ έξγν. Μεξηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλαληάκε ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζεο: 

- Οξγαλψλνπκε ηα δεδνκέλα καο (δεκηνπξγνχκε έλα ζρέδην, έλαλ πίλαθα, έλα γξάθεκα).  

- Απνθιείνπκε θάπνηεο ιχζεηο θαη/ή πεξηηηέο πιεξνθνξίεο (ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

πεξηπηψζεσλ). 

- Κάλνπκε κηα ππφζεζε (εηθαζία) - ειέγρνπκε - πξνρσξάκε ζε βειηηψζεηο.  

- Λχλνπκε κηα πην απιή πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή εξγαδφκαζηε αληίζηξνθα (απφ ην 

ηέινο πξνο ηελ αξρή).  

- Αλαδεηνχκε κνηίβα (θαλνληθφηεηεο). 

- Υσξίδνπκε έλα πξφβιεκα ζε πεξηζζφηεξα κέξε/ βήκαηα (δηαηχπσζε ελδηάκεζσλ 

εξσηεκάησλ). 

 

Γλσξίδνπκε:  Αλαδεηνχκε: 
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Β1.4.4 Η ζεκαζία ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο θαη ν ζεκαληηθόο ξόινο ηεο γιώζζαο. 

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο 

γιψζζαο σο κέζν επηθνηλσλίαο. ηηο κέξεο καο κάιηζηα ε επηθνηλσλία, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο (Chronaki & Cristiansen, 2005), επηηειεί θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. Ζ Sfard (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία νδεγεί ζηελ νηθνδφκεζε 

λέσλ καζεκαηηθψλ αληηθείκελσλ, θαη σο ηέηνηα δηαδηθαζία, ε επηθνηλσλία δελ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί απφ ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε καζεκαηηθή ζπδήηεζε θαη ε 

πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο  

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Kieran et al., 2003).  

Ρφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε θαηαζηάζεηο 

πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο κε 

λφεκα πνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ (Καθνχζε & θνπκπνπξδή, 2007, ζει. 49): 

Σελ επίιπζε κηαο αληίθαζεο.  

Σε δηθαηνιφγεζε ελφο απνηειέζκαηνο πνπ δεκηνπξγεί έθπιεμε. 

Σελ εμήγεζε κηαο ιχζεο. 

Σελ θαηαλφεζε κηαο δηαθνξεηηθήο ιχζεο. 

Σε ζπδήηεζε αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ. 

Ρφινο ηνπ είλαη επίζεο λα δεκηνπξγεί αβίαζηα γέθπξεο κεηαμχ ηε γιψζζαο ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο γιψζζαο ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ.  

 

Β.1.4.5 Γηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο καζεκαηηθώλ  

Γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ελφο καζήκαηνο Μαζεκαηηθψλ θαιφ είλαη λα ιακβάλνπκε ππφςε 

καο κηα ζεηξά απφ δηαζηάζεηο. Μηα πξφηαζε βεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο δηδαζθαιίαο 

απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Van De Walle, 2007, ζει. 115): 

 

 Βήκα 1: 

Αξρίδνπκε κε ηα 

καζεκαηηθά                             

Αλαγλσξίδνπκε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο.  

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο; 

Βήκα 2: 

θεθηόκαζηε ηνπο 

καζεηέο/ 

καζήηξηέο καο  

πζρεηίδνπκε ηηο έλλνηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο θαη εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ.  

Σα καζεκαηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα βαζκφ δπζθνιίαο αιιά ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηά απφ ηα παηδηά.  

Πνηα είλαη ηα καζεζηαθά πξναπαηηνχκελα; Πνηα απφ απηά έρνπλ 

νηθεηνπνηεζεί ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ νη καζεηέο; 

Πνηεο είλαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε/ηηο 

ζπγθεθξηκέλε/εο έλλνηα/εο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ; 

Βήκα 3: 

Απνθαζίδνπκε γηα 

ηελ βαζηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

εθθίλεζεο  

Δπηιέγνπκε/δηακνξθψλνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα βνεζήζεη 

ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα (έλλνηεο) πνπ επηιέρηεθε 

ζην πξψην βήκα.  

Πψο απηή ε δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή νηθεηνπνίεζε/ 

θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο (ησλ ελλνηψλ);  

Βήκα 4: 

Πξνβιέπνπκε ηη ζα 

ζπκβεί 

Γεκηνπξγνχκε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα 

ηα παηδηά πνπ ίζσο ζα δπζθνιεπηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

- Γηαρείξηζε ησλ ιαζψλ.  

- Ο ξφιν ηεο δηαθνξεηηθήο ιχζεο.  

- Ο ξφιν ηεο καζεκαηηθήο ζπδήηεζεο.  

- Ο ξφινο ηεο ζπλεξγαζίαο.  
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Βήκα 5: 

Απνθαζίδνπκε γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

επηζεκνπνίεζεο 

ηεο γλώζεο  

Δπηιέγνπκε/δηακνξθψλνπκε ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πψο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζηε ζηαδηαθή 

νηθεηνπνίεζε/θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο (ησλ ελλνηψλ);  

Βήκα 6: 

ρεδηάδνπκε ηελ 

«θαηά ηε δηάξθεηα» 

θάζε  

Ση ππνδείμεηο θαη ηη βνήζεηα κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά 

θαζψο εξγάδνληαη;  

θεθηφκαζηε πηζαλέο πξνεθηάζεηο ή ελαιιαθηηθά ζελάξηα.  

Με πνηνπο ηξφπνπο δίλνπλ απάληεζε; (ρξεηάζηεθαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ εηθφλα, έθαλαλ αξηζκεηηθφ ππνινγηζκφ, έθαλαλ 

ιάζνο, ηη πνηφηεηαο ιάζνο έθαλαλ θ.ιπ.).  

Βήκα 7: 

ρεδηάδνπκε ηελ 

«κεηά θάζε»  

Πψο κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ καο;  

Πψο ζα αλαθέξνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ηα παηδηά;  

Ση δξαζηεξηφηεηεο ζα αλαζέζνπκε;  

Ση εξσηήζεηο ζα θάλνπκε;  

 

Β1.4.6 Η αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ άηππσλ ζηξαηεγηθώλ ησλ καζεηώλ  

 Μηα ζεκειηψδεο αξρή ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ζεκαζία ηεο αλάδεημεο κέζσ 

θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρεηξηζκψλ ησλ άηππσλ γλψζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ησλ καζεηψλ. 

ηηο γλψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν πξηλ δηδαρηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή έλλνηα. Οη γλψζεηο απηέο απνηεινχλ ην 

ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ηα παηδηά ζα ζηεξίμνπλ ηε καζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, καζαίλνληαο 

ζπλεηδεηά λα ζπιινγίδνληαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν θαηά ηελ επίιπζε λέσλ καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Καθνχζε & θνπκπνπξδή, 2007, ζει. 47). Δλψ ε Κνιέδα καο πξνηξέπεη «Βαζίζηε 

ηε δηδαζθαιία ζαο πάλσ ζηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ νη καζεηέο θέξλνπλ ζηελ ηάμε. Γηα λα 

απνθαιχςεηε απηή ηε γλψζε επηλνήζηε ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ή ζέζεηε ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο πνπ ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ.  ε απηφ ην ζηάδην νη 

καζεηέο αξρηθά ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο, εηθφλεο, ζχκβνια δηθήο ηνπο επηλφεζεο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα λα 

εμεγήζνπλ ζηνπο άιινπο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζαλ (Κνιέδα, 2008, ζει. 122). 

ηε ζπλέρεηα είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα εκπιέθνπκε ηνπο καζεηέο ζε καζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο άηππεο γλψζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη ζηαδηαθά κέζα απφ θαηάιιειε θαζνδήγεζε λα πξνάγνπκε ηελ θαηαζθεπή 

ησλ επηζπκεηψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ άηππσλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε.  

Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο (πνπ δελ έρνπλ δηδαρηεί ηνλ αιγφξηζκν ηεο δηαίξεζεο αθέξαηνπ κε 

δεθαδηθφ αξηζκφ, αιιά έρνπλ δηδαρηεί ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο) θαινχληαη λα ιχζνπλ ην 

αθφινπζν πξφβιεκα: 

«Ο παππνχο κνπ κνχ έδσζε 10 επξψ. Πφζα κνιχβηα κπνξψ λα αγνξάζσ αλ ην θάζε κνιχβη 

θάλεη 1,2 επξψ;» 

 Καηαγξάθνπκε πηζαλέο ιχζεηο ηνλ καζεηψλ κε βάζε πηζαλέο άηππεο γλψζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαη ζπδεηάκε γηα ηε ζεκαζία ή φρη ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο θαη 

πξαγκάηεπζεο απηψλ. 
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Από ηηο άηππεο ζηξαηεγηθέο ζηνλ καζεκαηηθό ηππηθό ζπιινγηζκνύ θαη ηνπο αιγόξηζκνπο 

Έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ζηα ππάξρνληα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα καζεκαηηθψλ ζα ζπλαληήζνπκε καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθφκε θαη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο ή δηαδηθαζίαο ζηηο νπνίεο επηδεηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο λα αληεπεμέιζνπλ αμηνπνηψληαο ηηο άηππεο θαη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο (π.ρ. 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε θαη αθαίξεζε πξηλ ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη δηαίξεζεο ζηηο κηθξέο ηάμεηο, φπσο ζηε δξαζηεξηφηεηα 2).  

Έηζη, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνινπζεί κηα πνξεία «κεηαηφπηζεο απφ ηηο άηππεο δηαδηθαζίεο 

ιχζεο ησλ καζεηψλ ζηνλ ηππηθφ καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο γηα ηνπο καζεηέο καζεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Gravemeijer & Stephan, 2002, ζην 

Κνιέδα, 2009, ζει. 127).  

Πξαγκαηνπνηήζηε ηε δξαζηεξηφηεηα 3 γηα λα απνζαθελίζεηε θαιχηεξα απηή ηε βαζηθή αξρή 

πνπ εκπεξηέρνπλ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα καζεκαηηθψλ.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγλψξηζε φηη ζηελ αθνινπζία ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ησλ καζεκαηηθψλ πηνζεηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε αξρή απφ ηηο άηππεο 

ζηξαηεγηθέο ζηνλ καζεκαηηθφ ηππηθφ ζπιινγηζκνχ θαη ηνπο αιγφξηζκνπο. 

 Μειεηνχκε ηα θεθάιαηα 28, 29 θαη 30 ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα 

ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηειηθά ζηελ νηθεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. 

πδεηήζηε θαη ζρνιηάζηε ηελ αθνινπζία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξηψλ 

θεθαιαίσλ. ε πνην θεθάιαην εηζάγεηαη ε εθκάζεζε ηνπ αιγνξίζκνπ; Γηα πνην ιφγν; 

 

Β1.4.7 Οη λνεξνί ππνινγηζκνί 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λνεξψλ ππνινγηζκψλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζσξείηαη 

ζεκαληηθφ ζηφρνο ζηηο κέξεο καο. Αξθεί λα ζθεθηνχκε πφζνπο  λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη 

εθηηκήζεηο θάλνπκε θαζεκεξηλά θαη πφζνπο παξαδνζηαθνχο αιγφξηζκνχο. Οπνηαδήπνηε 

ζηξαηεγηθή πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηεί θπζηθά πιηθά ή 

κεηξήζεηο αλά έλα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απηνζρέδηα ζηξαηεγηθή (Carpenter et al., 1998, ζην 

Van de Walle, 2007). Ζ θαιιηέξγεηα ησλ απηνζρεδίσλ ζηξαηεγηθψλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ 

θαζψο θαη ηαθηηθή ρξήζε ηνπο έρνπλ πνιιέο ζεηηθέο πιεπξέο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο 

(Van de Walle, 2007, ζει. 295-296):    

Σα παηδηά θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε κε ηηο απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο πνπ επηλννχλ. 

Απαηηείηαη ιηγφηεξν επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σα παηδία αλαπηχζζνπλ ην λφεκα ησλ αξηζκψλ. 

Οη απηνζρέδηεο ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη ηηο 

εθηηκήζεηο. 

Οη επέιηθηεο κέζνδνη ζπρλά είλαη πην γξήγνξεο απφ φηη νη παξαδνζηαθνί αιγφξηζκνη. 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο λνεξψλ 

ππνινγηζκψλ, λα αλαδεηθλχεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη λα πξνάγεη ηε δηεμαγσγή 

καζεκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ κε λφεκα. 



24 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγλψξηζε φηη ηεο ζεκαζίαο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη ε 

πξνζνκνίσζε επηζπκεηψλ δηδαθηηθψλ ρεηξηζκψλ ζηελ πξάμε. 

Ζ Μαξία έρεη έλα άικπνπκ κε ζπλνιηθά 113 ζέζεηο γηα θσηνγξαθίεο. Μέρξη ηψξα έρεη ηνπνζεηήζεη ζην 

άικπνπκ 79 θσηνγξαθίεο. Πφζεο θσηνγξαθίεο ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηήζεη αθφκε ε Μαίξε ζην άικπνπκ 

γηα λα γεκίζεη; 

 Πξνηείλνπκε ζηξαηεγηθέο λνεξψλ ππνινγηζκψλ γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα.  

 Πξνηείλνπκε ηξφπνπο πνπ απηέο νη ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα αλαδεηρηνχλ γηα λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή καζεκαηηθή ζπδήηεζε (κάζεζε ελλνηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ κε λφεκα). 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αλαγλψξηζε φηη ηεο ζεκαζίαο ηεο εθηίκεζεο θαη ε 

πξνζνκνίσζε επηζπκεηψλ δηδαθηηθψλ ρεηξηζκψλ ζηελ πξάμε. 

Πραγματοποιοφμε εκτιμιςεισ για το γινόμενο 32Χ48. 

 Προτείνουμε ςτρατθγικζσ εκτίμθςθσ.  
 Προτείνουμε τρόπουσ που αυτζσ οι ςτρατθγικζσ μποροφν να αναδειχτοφν για να 

υπάρξει ουςιαςτικι μακθματικι ςυηιτθςθ (μάκθςθ εννοιών και ςτρατθγικών με 
νόθμα). 

 

 

Β1.4.8 Η εθηίκεζε 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο εθηίκεζεο βνεζάεη, φπσο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, κε ηε 

ζεηξά ηεο ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη επαξθψο κε ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο. Ο Van de Walle 

(2007, ζει. 326, αλαθέξεη φηη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζπλαληνχκε ηξεηο ηχπνπο εθηίκεζεο:   

Δθηίκεζεο κηαο κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα λα ππνινγίζνπκε ην κήθνο ελφο δηαδξφκνπ, ε ην 

βάξνο κηαο πνζφηεηαο κήισλ. 

Δθηίκεζεο κηαο πνζφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα λα εθηηκήζνπκε ησλ αξηζκφ ησλ κήισλ ζε κηα 

ζαθνχια. 

Δθηίκεζεο ελφο ππνινγηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κνπ θηάζνπλ ηα 12 επξψ γηα λα αγνξάζσ 6 

ζνθνιάηεο ησλ 1,5 επξψ αξθεηά ρξήκαηα  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηηκήζεσλ, 

έηζη ψζηε λα ηνπο δηδάζθεη γηα ηε θχζε ηεο εθηίκεζεο (π.ρ. ε εθηίκεζε δελ είλαη κηα ηπραία 

καληεςηά), ηα είδε ηεο, ηε γιψζζα ηεο (πεξίπνπ, θνληά, ζρεδφλ, πάλσ θάησ, κεηαμχ, …) αιιά θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο εθηίκεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ξόινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ κνληέισλ ζηελ θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ 

θαη δηαδηθαζηώλ 

Ο ξφινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο. Αλαπαξαζηάζεηο είλαη ηα ζχκβνια, ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο, θαζψο επίζεο 

θαη ηα θπζηθά πιηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηζρπξά καζεζηαθά εξγαιεία. ηε Μαζεκαηηθή 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηαο 

λνεξψλ ππνινγηζκψλ ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ 

(Καξγησηάθεο θ.ά., 2006) 
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Δθπαίδεπζε γίλεηαη ιφγνο γηα πέληε εηδψλ «αλαπαξαζηάζεηο» (Van de Walle, 2007, Κνιέδα, 

2008): 

o Πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

o Δηθφλεο ή δηαγξάκκαηα.  

o Παξαδεηγκαηηθά ή ρεηξαπηηθά κνληέια. 

o Πξνθνξηθφο ιφγνο. 

o Γξαπηφο ζπκβνιηζκφο.  

 

Σα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ 

γξάθηεθαλ κε βάζε ηα ΓΔΠΠ-ΑΠ 

Μαζεκαηηθψλ (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2002)  

εηζήγαγαλ κηα ζεηξά απφ δηδαθηηθά 

εξγαιεία, θπξίσο ππφ ηε κνξθή 

εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Μεξηθά απφ 

απηά είλαη ε αξηζκνγξακκή, ην πιέγκα 

ηνπ 100, θ.ά. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα είκαζηε ελήκεξνη γηα ην 

πψο απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε. 

Ζ κεηαθίλεζε απφ ην έλα είδνο 

αλαπαξάζηαζεο ζε έλα άιιν, είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα βνεζήζνπκε 

ζηελ θαηαλφεζε κηαο ηδέαο. Γείηε δεμηά 

ην παξάδεηγκα ηνπ πιέγκαηνο ηνπ 100 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Σάμεο 

(Λεκνλίδεο θ.ά., 2006β). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα εηθνληθνχ δηαγξάκκαηνο είλαη ε αξηζκνγξακκή. Ζ  αξηζκνγξακκή έρεη 

απνδεηρηεί φηη είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λνεξψλ 

ζηξαηεγηθψλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ.  

 
Παξάδεηγκα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ (Καξγησηάθεο θ.ά., 2006) 

 

Β1.4.9 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 Οη ΣΠΔ είλαη θαη απηέο ζεκαληηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

θαζψο επεξεάδνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη θαη ππφ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

δηεπξχλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα κάζεζε. ην δηαδίθηπν κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο πιεηάδα 

δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα  δηδαθηηθή αμηνπνίεζε. Γχν παξάδεηγκα είλαη νη 

αθφινπζνη δηθηπαθνί ηφπνη: 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm 

http://illuminations.nctm.org/Activities.aspx?grade=1&grade=2&srchstr=fraction 

 Σαπηφρξνλα, ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

θαη ηα ινγηζκηθά  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ:  

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm
http://illuminations.nctm.org/Activities.aspx?grade=1&grade=2&srchstr=fraction
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- Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Μαζεκαηηθά Α' & Β' Γεκνηηθνχ (βι. http://www.pi-

schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip) 

- Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Μαζεκαηηθά Γ' & Γ' Γεκνηηθνχ (βι. http://www.pi-

schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip) 

- Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Δ' & Σ' Γεκνηηθνχ  (βι. http://www.pi-

schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-E-ST.zip) 

Σέινο, ζηα ππάξρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αμηνπνηνχληαη νη αξηζκνκεραλέο θαη νη ππνινγηζηέο 

θαζψο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα λα αζρνιεζεί θαη λα κάζεη θαλείο καζεκαηηθά ζηελ 

ηάμε (Van de Walle, 2007, ζει. 36). 

Β.1.4.10 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Μαζεκαηηθώλ 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ρεηξίδεηαη κε επάξθεηα ηε γλψζε πνπ κεηαζρεκαηηζκέλε δηδάζθεηαη ζηνπο καζεηέο 

θαη ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ γηα βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ, φπσο ε 

θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ απφ ηνπο καζεηέο, ηεο κέηξεζεο, ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ 

θιαζκάησλ θ.ιπ. (Κνιέδα, 2000, Υαζάπεο, 2000, Φηιίππνπ & Υξίζηνπ 2002, Λεκνλίδεο, 2003, 

Nunes & Bryant, 2007). Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηε ζθέςε ησλ 

καζεηψλ ηνπ, λα δηεπθνιχλεη ηε καζεκαηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, λα αλαδηαηππψλεη ηηο 

ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ κε ηξφπν πνπ λα  γίλνληαη θαηαλνεηέο  απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, 

λα ζέηεη ηηο δηαθσλίεο ησλ καζεηψλ σο πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιπζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο, λα 

ζπκβνιίδεη κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο ηηο ιχζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα, λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλ 

απηχμνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηηο νκάδεο (Καθνχζε & θνπκπνπξδή, 2008, ζει. 50). 

Οπζηαζηηθά, είλαη νη πξάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ή φρη θαη ζε πνην βαζκφ 

ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα αλαξσηεζνχλ, λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

ηδέεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ιχζεηο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Κνιέδα (2008, ζει.33-38) θάλεη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο ζηνπο δηδάζθνληεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηδάμνπλ Μαζεκαηηθά κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

1. Βαζίζηε ηε δηδαζθαιία ζαο πάλσ ζηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ νη καζεηέο θέξλνπλ 

ζηελ ηάμε  

2. Γίλεηε έκθαζε θπξίσο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ελφο ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζην 

ζπιινγηζκφ, παξά ζηελ ηειηθή απάληεζε. 

3. Υξεζηκνπνηήζηε πινχζηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ δηεπηζηεκνληθή ζχλδεζε 

θαη πξνυπνζέηνπλ ζπλεξγαζία. 

4. Πξνηείλεηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ην καζεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο, φπσο: 

- Δξκελεία ή δεκηνπξγία πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ίδηαο καζεκαηηθήο ηδέαο 

- Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηζρπξηζκψλ ή ηξφπσλ ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

- Καηαζθεπή θαη φρη κφλν απιή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

- Γηφξζσζε ιαζψλ ή δηαηχπσζε ζπκβνπιεπηηθψλ νδεγηψλ. 

5. Γεκηνπξγήζηε ζπλδέζεηο: 

- πλδέζεηο κεηαμχ ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. 

- πλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο έλλνηαο  

- πλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ελφηεηα ησλ θιαζκάησλ, ε ζεκαληηθή έλλνηα είλαη απηή ηεο ηζνδπλακίαο, θαζψο νη 

πξάμεηο ηε πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο θιαζκάησλ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ σο απιέο 

εθαξκνγέο απηήο. 

- πλδέζεηο κεηαμχ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. 

- πλδέζεηο κεηαμχ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ άιισλ επηζηεκνληθψο πεξηνρψλ. 

6. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ηερλνινγία κε θαηάιιειν ηξφπν. 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika_C_D.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-E-ST.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-E-ST.zip
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Οη καζεηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζ’ έλα επηζπκεηφ πιαίζην ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο 

εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ζπλεηδεηά θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεγήζνπλ θαη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο, λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εμεγήζεηο ησλ άιισλ 

καζεηψλ, λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο φηαλ ρξεηάδεηαη, λα πξνθαιέζνπλ ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο κε 

ηνπο νπνίνπο δελ ζπκθσλνχλ.  
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Β.1.5 Η δηδαζθαιία ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

 

Δηζαγσγή 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ) είλαη ε ζηαδηαθή 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή νπηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σν 

επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά, αλαιχεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο ζηα ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ δεηήκαηα είλαη ε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Κνπιατδήο, 2001, ζει. 

32). Σέηνηα δεηήκαηα είλαη:  

o Σν πεξηερφκελν πνπ δηδάζθεηαη (ηη δηδάζθεηαη;) 

o Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ (γηαηί δηδάζθεηαη;) 

o Ζ επηινγή απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ (πψο 

δηδάζθεηαη θαη πψο καζαίλεηαη θαιχηεξα;) 

o Οη ξφινη πνπ επηθπιάζζνπλ ηα παξαπάλσ γηα δηδάζθνληεο θαη καζεηέο. 

ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδνληαη ηα δεηήκαηα απηά. 

 

Β.1.5.1 Σα ζώκαηα ηεο γλώζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

Γηα λα απαληήζεη ζην εξψηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζην ηη δηδάζθεηαη ζην κάζεκα ησλ 

ΦΔ, ε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εξγάδεηαη ζε ηξία βαζηθά ζσκάηα γλψζεο ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο (Κνπιατδήο, 2001, ζει. 32-33). Σα ζψκαηα απηά 

είλαη: 

Α) Σν ζψκα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

Β) Σν ζψκα ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο, δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ 

δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, ην νπνίν απνηειεί κηα κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Ζ ζρνιηθή γλψζε δελ είλαη κηα απινπνηεκέλε κνξθή ηεο επηζηεκνληθήο, αιιά έρνληαο 

ππνζηεί θαηάιιειν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαηαιήγεη ζε έλα ζψκα γλψζεο δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ πνπ ρεηξίδνληαη νη επηζηήκνλεο. Απηφο ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη εληειψο 

απαξαίηεηνο θαζψο είλαη αλαγθαίν λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα, φπσο ηη είλαη θαηάιιειν λα 

δηδαρζεί θαη ζε πνην βαζκφ, ζε πνηα ειηθία θαη πνην ζα είλαη ην ιεμηιφγην πνπ ζα θαηαθηήζνπλ νη 

καζεηέο; 

Γ) Σν ζψκα ηεο εκπεηξηθν-βησκαηηθήο γλψζεο πνπ νηθεηνπνηνχληαη νη καζεηέο έμσ απφ ην 

ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληνχληαη θαη είλαη 

κηα γλψζε ιεηηνπξγηθή γηα απηνχο, θαζψο ηελ αμηνπνηνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(π.ρ. κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ή λα θξελάξνπλ ζε κηα ηζνπιήζξα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα 

ηε δχλακε ηεο  ηξηβήο).  Απηή ε γλψζε ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο «ηδέεο», «ελαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο», «παξαλνήζεηο», «ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο» ησλ καζεηψλ. 

 
ρήκα 1. Σα ζψκαηα γλψζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ (Κνπιατδήο, 1995) 
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Γξαζηεξηόηεηα 1 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηε ζρνιηθή γλψζε 

θαη ε δηαπίζησζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο. 

Αλαδεηoχκε ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ Δ΄ ή Σ΄ Γεκνηηθνχ   

(Απνζηνιάθεο, 2006) ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζρνιηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηα 

ζπγθξίλνπκε κε αληίζηνηρα επηζηεκνληθά θείκελα.  

Δληνπίδνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο ζρνιηθήο γλψζεο πνπ 

δηδάζθνληαη νη καζεηέο. πγθξίλνπκε ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

Β.1.5.2 Δπηζηεκνληθόο εγγξακκαηηζκόο: ηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ην Γεκνηηθφ (ΠΗ, 2002) 

ζηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεη φηη κε  ην κάζεκα "Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζµν" 

ζην Γεµνηηθφ επηδηψθεηαη ε ζπζηεµαηηθή εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηηο έλλνηεο θαη ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ησλ ΦΔ.  

χκθσλα κε ην ΑΠ ε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, σο πξνο ηνλ επηζηεκνληθφ 

εγγξακκαηηζκφ, πξέπεη λα ζπκβάιιεη: 

- ηελ απφθηεζε γλψζεσλ (ζρεηηθψλ µε ζεσξίεο, λφκνπο θαη αξρέο) πνπ αθνξνχλ ηα 

επηκέξνπο αληηθείκελα ησλ ΦΔ, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί φρη µφλν λα παξαηεξνχλ 

ηα θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλφκελα, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

ζρέζεηο µε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, 

αιιά θαη λα ηα "εξκελεχνπλ", ζην επίπεδν πνπ ηνπο επηηξέπεη ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηεο ειηθίαο ηνπο. 

- ηελ εμνηθείσζή ηνπο µε ηελ απιή επηζηεκνληθή νξνινγία, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη 

ζηε γεληθφηεξε γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε. 

- ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ µε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζπγθέληξσζε - αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη 

κάιηζηα µε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, 

αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ, γελίθεπζε θαη θαηαζθεπή 

πξνηχπσλ). 

- ηελ αλάπηπμε απφ ηνπο καζεηέο ηθαλνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ κέζα απφ 

ηηο πεηξακαηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ ηθαλνί λα αμηνινγνχλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ψζηε σο 

κειινληηθνί πνιίηεο λα ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά απέλαληί ηνπο θαη λα απνθαίλνληαη γηα ηηο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

- ηε δηαπίζησζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ζπκβνιήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

- ηε γλψζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη. 

- ηελ θαιιηέξγεηα νµαδηθνχ θαη ζπιινγηθνχ πλεχµαηνο εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ. 

Έλαο επηπιένλ ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζαρζεί ζηα πεξηζζφηεξα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ παγθνζκίσο είλαη απηφο ηεο επαθήο ηεο επαθήο ησλ καζεηψλ 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ κε ηελ «εηθφλα» ησλ ΦΔ ή φπσο έρεη δηεζλψο θαζηεξσζεί σο 

νξνινγία κε ηε θχζε ησλ ΦΔ (Nature of Science). 

Δπίζεο, έλαο αθφκε, ίζσο ν πην ζεκαληηθφο, αιιά θαη ε κεγαιχηεξε πξφζθιεζε, είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηε κάζεζε ησλ ΦΔ, δειαδή ε νηθνδφκεζε επηζπκεηψλ 
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ηαπηνηήησλ φρη απφ ιίγνπο καζεηέο κηαο ηάμεο (απφ απηνχο πνπ ηα θαηαθέξλνπλ) αιιά απφ 

φινπο. 

Β.1.5.3 Η θύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ νη δηδάζθνληεο (φπσο θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα) 

ξεηά ή άξξεηα επηθνηλσλνχλ ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ «εηθφλα» ηεο 

επηζηήκεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο παξαδνρέο πνπ 

πηνζεηνχληαη γηα ηε θχζε ησλ ΦΔ ζηηο κέξεο καο θαη λα πξνζπαζνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα 

ηηο πξνσζνχλ ξεηά, θαζψο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηφρνο ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ θαη έρνπλ πξσηεχνπζα ζέζε ζε φια ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά  Πξνγξάκκαηα 

παγθνζκίσο. 

Οη McComas θ.ά. (1998, ζει. 6-7), κειεηψληαο επηά ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΦΔ, 

εληφπηζαλ θαη θαηέγξαςαλ παξαδνρέο γηα ηε θχζε ησλ ΦΔ, πνπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ ζηηο κέξεο 

καο γίλνληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα επξχηεξα απνδεθηέο θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ 

θάζε Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ΦΔ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

- Ζ επηζηεκνληθή γλψζε παξφηη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα έρεη έλα πξνζσξηλφ, κε 

βέβαην ραξαθηήξα. 

- Ζ επηζηεκνληθή γλψζε βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά φρη απνιχησο, ζηελ 

παξαηήξεζε, ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη ζηα ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα. 

- Γελ ππάξρεη ε κέζνδνο γηα λα θάλεηο ΦΔ. 

- Άλζξσπνη απφ φιεο ηηο θνπιηνχξεο ζπλεηζθέξνπλ ζην εγρείξεκα ησλ ΦΔ. 

- Ζ λέα γλψζε πξέπεη λα αξζξψλεηαη κε επηρεηξήκαηα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη λα 

είλαη αλνηθηή ζηελ θξηηηθή θαη ηνλ έιεγρν. 

- Οη παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά θαηλφκελα εδξάδνληαη ζηα ζεσξεηηθά πηζηεχσ 

ησλ εξεπλεηψλ. 

- Ζ Ηζηνξία ησλ ΦΔ καο απνθαιχπηεη πσο ηελ επηζηήκε ραξαθηεξίδνπλ εμειηθηηθέο αιιά 

θαη αλαηξεπηηθέο πεξίνδνη. 

- Οη ΦΔ ζπλπθαίλνληαη αδηαρψξηζηα κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. 

- ΦΔ θαη Νέεο Σερλνινγίεο αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνληαη ακνηβαία. 

- Όςεηο ησλ παξαπάλσ παξαδνρψλ πξέπεη, φηαλ δίλνληαη νη θαηάιιειεο επθαηξίεο, λα 

αλαδεηθλχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ. εκαληηθέο επθαηξίεο 

πξνθχπηνπλ αλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ θαη θξίζηκα 

«επεηζφδηα» απφ ηελ ηζηνξία ησλ ΦΔ (έξνγινπ, 2006). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 
ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε δηεξεχλεζε πξνηάζεσλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο  

«επεηζνδίσλ» πνπ αληινχληαη απφ ηελ ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Αλαδεηνχκε ζην βηβιίν ηνπ καζεηή Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ Δ΄ ή Σ΄ Γεκνηηθνχ 

(Απνζηνιάθεο, 2006) αλαθνξέο ζηελ Ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  Μπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απηέο νη αλαθνξέο γηα λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο καζεηέο καο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο 

παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

 

Β.1.5.4 Οη ηδέεο ησλ καζεηώλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλόκελα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ 

Κπξίαξρν ξφιν ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ παίδνπλ νη ηδέεο πνπ έρνπλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα 

πξηλ θαλ ηα δηδαρηνχλ ζην ζρνιείν. Π.ρ. πξηλ ν καζεηήο δηδαρηεί ζην ζρνιείν ηη είλαη βαξχηεηα 

έρεη δηακνξθψζεη θάπνηα δηθή ηνπ άπνςε γηα ηελ έλλνηα απηή. 

Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία (π.ρ. Driver et al, 2000, Driver et al., 1993) δείρλεη φηη ηα παηδηά 

αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ην λεπηαγσγείνπ έρνπλ αμηνζαχκαζηνπο ηξφπνπο ζθέςεο ζρεηηθά κε 

ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ βαζίδνληαη ζηηο άκεζεο εκπεηξίεο ηνπο, παξαδείγκαηνο ράξε 

παξαηεξψληαο αληηθείκελα λα ζπγθξνχνληαη ή παξαηεξψληαο δψα λα θηλνχληαη θαη θπηά λα 
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αλαπηχζζνληαη. πλεπψο, ηα παηδηά μεθηλνχλ ην ζρνιείν κε κηα ζεηξά ηδεψλ γηα ηνλ θπζηθφ, 

βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν. Γίλνληαο πξνζνρή ζηελ ζθέςε ηνπο, αθνχγνληαο ηνπο 

πξνζερηηθά, ιακβάλνληα ππφςε ηηο ηδέεο ηνπο θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπκε ηε ζθέςε ηνπο 

νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχκε λα νηθνδνκήζνπκε επί απηψλ πνπ ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ θαη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ. Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν ζπλεθηηθέο, θαη θπζηθά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηαηζζεηηθέο ή θαη εληειψο αληίζεηεο 

απφ ηηο επηζηεκνληθέο. Γεδνκέλν είλαη φηη νη εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ζπκθσλνχλ φηη απηέο νη ηδέεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη 

θαηλνκέλσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Ραβάλεο, 1999, Σζειθέο, 2002, Βιάρνο, 2004, Κφθθνηαο, 

2005, Κνιιηφπνπινο, 2006, Πιαθίηζε 2008, Υαιθηά, 2010). 

Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα, θνηλά ζε κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ εζηίαζαλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ παηδηψλ γηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ηα εμήο (Υαηδεληθήηα  & 

Υξεζηίδνπ, 2001, ζει. 58-59): 

1. Όηαλ νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν λα δηδαρηνχλ ηππηθά ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, έρνπλ 

ζπλήζσο ήδε δηακνξθψζεη αληηιήςεηο πνπ ηνπο εμεγνχλ ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα. 

2. Οξηζκέλεο αληηιήςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο έξεπλεο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. 

3. Οη δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπο αζθνχλ ηζρπξή επηξξνή ζηε κεηαγελέζηεξε κάζεζε. 

4. Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ είλαη ζπρλά δηαθνξεηηθέο απφ ην επηζηεκνληθφ πξφηππν, φπσο 

απηφ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφζν νη αληηιήςεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο 

θαη ινγηθέο επεηδή απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηεο εξκελείαο ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

5. Οη ζπλεζηζκέλεο κνξθέο δηδαζθαιίαο δελ θαηνξζψλνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο ήδε 

δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

6. ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο κπνξεί λα δηαηεξνχλ κεηά ηε δηδαζθαιία ηφζν ηελ 

επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ δαζθάινπ γηα ην θαηλφκελν πνπ δηδάρηεθαλ, φζν θαη ηηο δηθέο 

ηνπο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο. 

7. Μηα άιιε πηζαλή θαηάζηαζε, σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη λα ππάξμεη έλα 

ακάιγακα ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δηδάρηεθαλ. 

8. Με ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο αξθεηνί καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

αληηιήςεηο ζπλεπείο κε ηηο επηζηεκνληθέο, ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ηα θαηλφκελα ην θφζκνπ 

ζηνλ νπνίν δνπλ. 

9. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ παίδεη ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν δνπλ  θαη θπξίσο ε γιψζζα κέζσ ηεο νπνίαο επηθνηλσλνχλ.   

10. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ ν δηδάζθσλ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αλαδεηθλχεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

έηζη ψζηε λα ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα απηά πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ αιιά θαη γηα ηελ ειηθία ηνπο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα αλάδεημεο κε 

εξσηεκαηνιφγην ησλ απφςεσλ ελφο καζεηή η΄ Σάμεο Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα 

(πξηλ δηδαρηεί γηα απηή). Οη απαληήζεηο ηνπ καζεηή είλαη απνθαιππηηθέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηνληαη ηα παηδηά αιιά θαη νη ελήιηθεο.  
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11. 

 

Β.1.5.5 Γεμηόηεηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο 

Ζ ζηαδηαθή νηθεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο 

επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο είλαη έλαο βαζηθφο ζηφρνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ΦΔ θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

ε παξαηήξεζε, ε ηαμηλφκεζε, ε κέηξεζε, ε επηθνηλσλία, ε ππνβνιή εξσηεκάησλ, ε δηαηχπσζε 

ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ, ε εξκελεία παξαηήξεζεο, ε πξφβιεςε, ε δηαηχπσζε ππφζεζεο, ε εξκελεία 

δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε αλαγλψξηζε θαη έιεγρνο κεηαβιεηψλ, ε κνληεινπνίεζε, 

ε δηεξεχλεζε.  

Οη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο ζεσξνχληαη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ θαη πνιιέο απφ απηέο δελ ραξαθηεξίδνπλ κφλν ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

πξαθηηθή ησλ ΦΔ, αιιά θαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. 

παξαηήξεζε, κέηξεζε, ηαμηλφκεζε) (Υαιθηά, 2010, ζει. 123). Γηα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

εμνηθεηψλνπκε ηνπο καζεηέο κε απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ.  

Β.1.5.6 Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια ζην κάζεκα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

 Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο ΦΔ επεξεάδνληαη απφ πνηθηιία ζεσξεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη απηέο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη νη 

θνηλσληθνεπνηθνδνκεηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Έλαο ηξφπνο θαηαλφεζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο φηαλ επηδηψθνπλ λα 

θαηαθηήζνπλ κηα επηζηεκνληθή έλλνηα είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη απηφ είλαη δήηεκα ελλνηνινγηθήο 
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αιιαγήο. Με βάζε ην ζθεπηηθφ ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο νη καζεηέο θαηέρνπλ «ελαιιαθηηθέο 

ηδέεο ή αληηιήςεηο». Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο θαη θαιφ είλαη λα αλαδεηρηνχλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθθίλεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Duit (2003, ζην 

Υαιθηά, 2010, ζει. 61-62), ε πξνζέγγηζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ζηελ ηάμε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εμήο ελέξγεηεο: Ο δηδάζθσλ α) βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο 

ηδέεο πνπ ήδε έρνπλ (αλάδεημε ηδεψλ), β) ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζρέδην καζήκαηνο κε 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ κε ηηο 

ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε αδηέμνδν 

θαη αλ αηζζαλζνχλ δπζάξεζηα γηα απηέο (γλσζηηθή ζχγθξνπζε), γ) ηέινο, εηζάγεη ην λέν 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ην νπνίν εμεγεί ην πξνο 

κειέηε θαηλφκελν (αλαδφκεζε ηδεψλ).  

Μηα ζεκαληηθή κεξίδα εξεπλεηψλ ζην πιαίζην ησλ επνηθνδνκεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζεψξεζε 

ηελ εζηίαζε απνθιεηζηηθά ζην καζεηή θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ελλνηνινγηθή αιιαγή σο κηα 

ζεψξεζε, ε νπνία παξακειεί άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο 

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ νη 

θνηλσληθνεπνηθνδνκεηηθέο πξνζεγγίζεηο ε νπνίεο αλέδεημαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο θαη πσο απηέο κεηνπζηψλνληαη ζε γλψζε. Οη 

επνηθνδνκεηηθέο ζεσξήζεηο καο θιεξνδφηεζαλ ηξεηο ζεκειηψδεηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ θαη 

ζηηο κέξεο καο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν: 

α) ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή,  

β) νη πξνυπάξρνπζεο απφςεηο ηνπ καζεηή είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε κάζεζε ησλ 

ελλνηψλ/ζεκαζηψλ ησλ επηζηεκνληθψλ ιέμεσλ, 

γ) ε γλψζε δε κεηαδίδεηαη αιιά νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ηα ππνθείκελα ζηα πιαίζηα 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Έλα άιιν κνληέιν ζην νπνίν αμηνπνηνχληαη θαη νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ είλαη ην 

επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ κνληέιν, ην νπνίν πηνζεηείηαη απφ ηα ηξένρληα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα (Απνζηνιάθεο θ.ά., 2006). ην εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν κνληέιν ν 

δάζθαινο αλαδεηά ελαχζκαηα πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

καζεηέο πξνηξέπνληάο ηνπο λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, ηνπο ελεξγνπνηεί ζηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ θαη ζηελ θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ, πξνθαιεί ζπδήηεζε γηα ηε δηεχξπλζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ εκπέδσζε νδεγψληαο ηνπο 

καζεηέο ζηαδηαθά ζηε γελίθεπζε, ζηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζηα θαηλφκελα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο.  

Σέινο, κε βάζε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεψξεζε, ε κάζεζε θαη ζηηο ΦΔ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο (κηα ηέηνηα θνηλφηεηα είλαη ε ηάμε φπνπ δηδάζθεηαη ην  κάζεκα 

ησλ ΦΔ). Ζ ζπκκεηνρή απηή εκπεξηέρεη ηελ εκπινθή ζε πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

δηακεζνιαβείηαη απφ ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο ν ιφγνο (Vygotsky, 1993). Με βάζε απηφ ην 

ζθεπηηθφ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ην θεληξηθφ, ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ ΦΔ θαη φρη απιά έλα ζπκπιεξσκαηηθφ επηθνπξηθφ ζηνηρείν. Οη καζεηέο κηαο 

ηάμεο (θνηλσληθήο νκάδαο) έρνπλ ν θαζέλαο έλα ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο, αιιά 

θαη έλα κνλαδηθφ ζχλνιν πνιηηηζκηθήο γλψζεο, γηα θάζε κάιηζηα ζρνιηθφ αληηθείκελν ην νπνίν 

δηδάζθνληαη, άξα θαη γηα ηηο ΦΔ. Ζ δηδαζθαιία δελ κπνξεί παξά λα είλαη κηα ζχλζεηε, 

πνιχπινθε, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ζηνηρεία πνπ παίδνπλ ξφιν ζηνλ 

πξνζσπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζεηή θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ ΦΔ είλαη πνιιά. 

Μεηαμχ άιισλ είλαη: νη απφςεηο ηνπ καζεηή γηα ην ζρνιείν, γηα ηηο ΦΔ, ηε θχζε ηνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθκάζεζε ηνπο. εκαληηθφ ξφιν αθφκε παίδνπλ νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα, νη πξνηηκήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζψο επίζεο θαη άιιεο πηπρέο ηεο κεηαγλσζηηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο εηθφλαο πνπ έρεη θαλείο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη νη αμίεο ηνπ. Σα ζηνηρεία 

απηά θαζνξίδνπλ ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηηο ΦΔ θαη ε 
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Γξαζηεξηόηεηα 3 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ δαζθαινκαζεηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ (θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο γιψζζαο) 

Μαγλεηνζθνπνχκε κηα δηδαζθαιία καο ζην κάζεκα ησλ ΦΔ. Μειεηάκε ηα ζεκεία ζηα νπνία 

γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε λνεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Πψο κηινχλ νη 

καζεηέο; Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ; Πνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

γεθπξψζνπκε ην ιφγν ησλ καζεηψλ κε ην ιφγν ηεο ζρνιηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

εζηίαζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο γλσζηηθέο παξακέηξνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

κηα κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε.  

Β.1.5.7 Η ζηξνθή πξνο ην ιόγν θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο δηεξεπλήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Κνηλσληθνεπνηθνδνκεηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ πσο ζην 

κάζεκα ησλ ΦΔ ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην 

πιαίζην ην δηθφ ηνπο αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα 

θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλίεο θαη λα εθηηκνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ εκπιεθφκελνη ζε θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηηο δηεξεπλήζεηο 

εξσηεκάησλ (problem-based activities - Roth, 1995; inquiry-based activities - Wells, 1999).  

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη νη θαηάιιεια θαζνδεγνύκελεο 

ζπδεηήζεηο θαη ιόγνη -ζην πιαίζην ζπλεξγαηηθώλ δηεξεπλήζεσλ- ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ 

θαξδηά ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΦΔ. Ο Sutton (2002, ζει. 191) ζέινληαο λα ηνλίζεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ αλαθέξεη: 

«εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ην λα ρεηξίδνληαη ηα πξάγκαηα ζηνλ εξγαζηεξηαθφ 

πάγθν είλαη ε θχξηα πεγή θαηαλφεζεο. Ζ ζέζε κνπ είλαη φηη ην θχξην αληηθείκελν κειέηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπιινγέο απφ ηδέεο … Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο ηδέεο θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζε απηέο ζα έπξεπε λα είλαη ν ππξήλαο ησλ καζεκάησλ».  

Ο Roth (1995) ηνλίδεη θαη απηφο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (φηαλ νη καζεηέο ιχλνπλ πξνβιήκαηα απφ θνηλνχ) θαη 

ζεκεηψλεη πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη έηζη, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 

αλάδπζε καζεηνθεληξηθψλ γισζζηθψλ παηρληδηψλ (child-centered language games) πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ιφγν θαηάιιεια. Ο Wells κε 

ηε ζεηξά ηνπ ππνζηεξίδεη «ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλεξγαηηθήο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο, ζηελ νπνία, 

δηακέζνπ ππνβνεζνχκελεο ζπκκεηνρήο ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο βηψλνπλ κηα 

δηαδηθαζία ζεκεησηηθήο καζεηείαο (semiotic apprenticeship)» (1999,
 
ζει. 137). πλνιηθά, πνιινί 

εξεπλεηέο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο, ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηνπο ιφγνπο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη επηδηψθνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Ο Sutton (2002) αλαθεξφκελνο ζηε γιψζζα θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηηο ΦΔ, ππνζηεξίδεη πσο γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα αίζζεζε γηα ηε γιψζζα 

σο εξκελεπηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα ηνπο δνζνχλ επθαηξίεο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλνη ηνπο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν. O ίδηνο, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ 

απφςεσλ ζηελ νινκέιεηα αιιά θαη ησλ δηακαζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ππνζηεξίδεη πσο ηα 

καζήκαηα ησλ ΦΔ  ζα πξέπεη λα είλαη ε κειέηε ζπζηεκάησλ απφ λνήκαηα ηα νπνία νη άλζξσπνη 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη.  

Β.1.5.8 Γηδαθηηθά εξγαιεία 

Γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξν καζεζηαθφ απνηέιεζκα ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηάιιεια επηιεγκέλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο ή εξγαιεία.  

Χο ηέηνηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε αμηνπνίεζε γεγνλφησλ απφ ηελ ηζηνξία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (έξνγινπ, 2006), νη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη εξσηήζεηο, ε νκαδηθή 

ζπδήηεζε θαη ν δηάινγνο, νη κεηαθνξέο θαη νη αλαινγίεο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα λνεηηθά 

πεηξάκαηα, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ε επηρεηξεκαηνινγία - αθαδεκατθή αληηπαξάζεζε, ε 
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δξακαηνπνίεζε θαη ην παηρλίδη ξφισλ, ε πξνζνκνίσζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θ.ιπ. 

(Βιάρνο, 2004, Κφθθνηαο 2005, Υαιθηά, 2010).  

Έλα παξάδεηγκα ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα ηελ έλλνηα ηνπ θσηφο ζην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ 

(επηζηεκνληθή ζρνιηθή γλψζε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1.5.9 Ο ξόινο ησλ πιηθώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζή ηνπο 

Γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ησλ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ησλ ΦΔ είλαη 

εληειψο απαξαίηεην λα εμαζθαιίδνληαη ηα απαξαίηεηα  πιηθά (θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα 

θνπηί κε πιηθά γηα θάζε ελφηεηα απφ ην μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο), ηα νπνία ζην επίπεδν 

ηνπ Γεκνηηθνχ πξνηείλεηαη λα είλαη απιά πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο. χκθσλα κε ηνλ Κνπκαξά 

(2002), κέζσ ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο απιψλ πιηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ 

θαίλεηαη λα ηθαλνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηα αθφινπζα:  

- Σα παηδηά εζηηάδνπλ ζην θαηλφκελν θαη φρη ζηε ζπζθεπή ή ζηε δηάηαμε.  

- πρλά ηα παηδηά πηζηεχνπλ φηη ε «επηηπρία» ελφο πεηξάκαηνο νθείιεηαη ζηελ πεξίπινθε 

δηάηαμε θαη ηα αθξηβά πιηθά. Αληίζεηα ζηα πεηξάκαηα κε θαζεκεξηλά πιηθά ηα παηδηά 

ζπλδένπλ ηελ επηζηήκε κε απιέο θαη θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

- Ζ ρξήζε θαζεκεξηλψλ πιηθψλ απνκπζνπνηεί ηελ επηζηήκε θαη ηελ θάλεη θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο θαη απάληεζεο εξσηεκάησλ, απαιιαγκέλε απφ θάζε «πέπιν 

κπζηεξίνπ». 

- Δίλαη πηζαλφηεξν κέζσ κηαο ελεξγεηηθήο, ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο εκπινθήο 

ηνπο ζε πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απιά πιηθά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ κηα 

ζεηηθφηεξε ζηάζε γηα ηηο ΦΔ. 

- Σα εηδηθά ζρεδηαζκέλα θαη ζχλζεηα φξγαλα εηζάγνπλ επηπιένλ δπζθνιίεο ζηε δηδαθηηθή 

θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία κηα θαη ζπρλά απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο εηδηθφ αληηθείκελν 

ζπνπδήο.  

- Ζ απιφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαίλεηαη λα ελζαξξχλεη ζεκαληηθά ηνπο πην 

«αδχλαηνπο» καζεηέο θαζψο θαη παηδηά απφ ρακειφηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 
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Β.1.5.10 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ θαη ε πην εθηεηακέλε εθαξκνγή ηνπο ζηηο αίζνπζεο πνπ δηδάζθεηαη ην 

κάζεκα ησλ ΦΔ κπνξεί, ππφ ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο,  λα παίμεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία (νινκσλίδνπ, 2006). Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο καζεζηαθέο 

αξρέο. Γπν πξφζθαηεο αλαζθνπήζεηο ηεο επίδξαζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΦΔ 

αλαθέξνπλ (Murphy, 2003, Osborne & Hennessy, 2003): 

- Οη καζεηέο εκπιέθνληαη πην ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ. 

- Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη ζρεηηθέο κε ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο ΦΔ πεγέο (ζπιινγέο πξνζνκνηψζεσλ, έγθπξνη νξγαληζκνί, φπσο ε ESA 

ή νη πξνζνκνηψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κνινξάλην). Έηζη, 

βνεζνχλ ζην λα «πέζνπλ ηα ηείρε» κεηαμχ ηεο ηάμεο θαη ηνπ θφζκνπ έμσ απφ ην ζρνιείν.  

- Οη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα νπηηθνπνίεζε θαη ρεηξηζκφ 

ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη κνληέισλ, ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, πξνζνκνηψζεσλ πξαγκαηηθψλ 

θαη θαληαζηηθψλ θφζκσλ πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηαο θαηαλφεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

ηδεψλ.   

- Οη ΣΠΔ κεγαιψλνπλ ην εχξνο ηνπ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ, θηλνχκελσλ θαη ζηαηηθψλ εηθφλσλ, ήρσλ, 

καγλεηνζθνπεκέλσλ ζηηγκηφηππσλ, εηθνληθψλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θ.ιπ. θαη 

απμάλνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ απηφ ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα 

αηνκηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

- Οη ΣΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη 

επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα εκπεηξηθή έξεπλα κέζα αιιά θαη έμσ απφ ηελ ηάμε.  

- ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ ζην Γεκνηηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ. 

Β.1.5.11 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζεκαληηθφ 

λα γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, λα ρεηξίδεηαη κε επάξθεηα ηε γλψζε πνπ 

κεηαζρεκαηηζκέλε δηδάζθεηαη ζηνπο καζεηέο (Καξηψηνγινπ, 2006) αιιά θαη ηηο ηδέεο-αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη κηα 

πινχζηα βηβιηνγξαθία (π.ρ. Driver et al., 1993, Driver et al, 2000). Έξγν ηνπ είλαη λα επηδηψθεη 

ζηαδηαθά άιινηε κέζσ ζπγθξνχζεσλ (μεπεξάζκαηνο εκπνδίσλ) θαη ζπρλά κέζσ γεθπξψζεσλ, 

δειαδή κέζσ εκπινπηηζκνχ θαη επεθηάζεσλ, ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο δηθέο ηνπο 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθν-βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πξνο ηε ζρνιηθή γλψζε ησλ ΦΔ. 

Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ελφηεηαο ή ελφο καζήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ, δειαδή λα απνθαζίζεη θαη 

λα επηιέμεη: πνηα έλλνηα ζα δηδαρηεί, πνηεο δεμηφηεηεο ζα «θαιιηεξγήζεη» θαη ζε πνην επίπεδν, 

πνηα ζηάζε ζα επηδηψμεη λα θαιιηεξγεζεί.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν. Καζνδεγεί κε ηέηνην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη απφςεηο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ, πξνθαιεί ηελ απνηειεζκαηηθή ζπδήηεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηηο 

νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα, παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη γεληθφηεξα 

ελεξγεί θαηάιιεια ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν επηζπκεηφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεξγαηηθήο 

δηεξεχλεζεο. ηε δηακφξθσζε επηζπκεηψλ ζπλεξγαηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ απφ 

κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

θαζνδήγεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο,  ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ησλ νκάδσλ, ε 

απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηνπο κε ηα θαηάιιεια καζεζηαθά έξγα, ε θαζνδήγεζε ησλ νκάδσλ θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο (ηαπξίδνπ, 2000).  

http://www.esa.int/esaKIDSen/
http://phet.colorado.edu/el/
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
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πλνςίδνληαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζήκαηνο ησλ ΦΔ ν εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα 

ιεηηνπξγεί σο: 

- ππφδεηγκα επηζπκεηψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΦΔ, 

- θαζνδεγεηήο ζπλεξγαηηθψλ δηεξεπλήζεσλ θαη πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

- νξγαλσηήο θαη θαζνδεγεηήο ζπδεηήζεσλ θαη αλαζηνραζκψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

θαη ζηηο νκάδεο, 

- ζρεδηαζηήο, κεηαζρεκαηηζηήο θαη δηαθνξνπνηεηήο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Β.1.5.12 Ο ξόινο ησλ καζεηώλ ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

’ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζπλεξγαηηθφ δηεξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ νη καζεηέο 

ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα ζπλεξγάδνληαη, λα αληαιιάζνπλ απφςεηο 

νηθεηνπνηνχκελνη ζηαδηαθά ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπο έλλνηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην επηζπκεηφ ζπλεξγαηηθφ δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη ελήκεξνη πσο είλαη φρη κφλν ππεχζπλνη γηα ηε δηθή ηνπο αιιά θαη γηα ηελ 

κάζεζε ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη ηεο ηάμεο. Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ 

πεξηβάιινληνο νη καζεηέο θαινχληαη λα αιιεινβνεζνχληαη θαη λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ακνηβαία αιιεινηξνθνδφηεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη ηελ νκαδηθή ηνπο 

απφδνζε.  

ηηο κέξεο καο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία νη 

θνηλσληνγλσζηηθνί ξφινη πνπ εθδειψλνπλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο ηάμεο ή 

ππννκάδσλ απηήο (Hogan, 1999). ε έξεπλα ηεο ε Hogan εληφπηζε ξφινπο πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ 

νηθνδφκεζε απφ θνηλνχ λνεκάησλ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη ξφινπο πνπ εκπφδηδαλ ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Μεξηθνί απφ ηνχο θνηλσληνγλσζηηθνχο ξφινπο πνπ νη δηδάζθνληεο είλαη 

θαιφ λα ελζαξξχλνπλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη απηνί ησλ 

καζεηψλ πνπ: 

- Εεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ ηα άιια κέιε.  

- Πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο ζηελ νκάδα. 

- Δλζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. 

- Δίλαη ζε ζέζε κέζα απφ ηηο δηαθσλίεο λα ζπλζέηνπλ λέεο ζέζεηο. 

- Αλαζεσξνχλ ηελ αξρηθή ηνπο άπνςε αλ ρξεηαζηεί. 

- Αμηνινγνχλ ηηο ηδέεο πνπ πξνζθέξνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

- Δλζαξξχλνπλ κε ηε ζηάζε θαη ηηο αληηδξάζεηο άιια κέιε  λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

- Πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο.  

Φπζηθά ππάξρνπλ ξφινη πνπ νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ γηα 

ηελ κείσζε ηεο εθδήισζήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ καζεηψλ πνπ: 

- πλεξγάδνληαη κφλν κε νξηζκέλα κέιε ηεο νκάδαο 

- Υαξαθηεξίδνπλ αξλεηηθά ηηο πξνζθεξφκελεο ηδέεο 

- Απνθεχγνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

- Απνξξίπηνπλ ηδέεο θαη ιχζεηο  ρσξίο λα αηηηνινγνχλ ην γηαηί 

- Γεκηνπξγνχλ εληάζεηο ζηελ νκάδα θ.ιπ. 

Β.1.5.13 Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Σν πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ  πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζα κπνξνχζακε λα ην ζπκππθλψζνπκε 

ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ: 

- Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην κάζεκα ησλ ΦΔ είλαη κηα ζπλερήο δπλακηθή 

αλαπηπμηαθή  πνξεία.  

- Ζ κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο εκπεξηέρεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε επηζηεκνληθέο 

εμεγήζεηο (π.ρ. επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν) αιιά θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο 
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πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη ηθαλφο θάπνηνο λα πινπνίεη επηζηεκνληθέο δηεξεπλήζεηο 

(π.ρ. επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο) θαη ηερλνινγηθνχο ζρεδηαζκνχο.  

- Ζ ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε σο βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην κάζεκα ησλ ΦΔ (ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην κάζεκα ησλ ΦΔ σο ζπκκεηνρή ζε θαηάιιεια 

θαζνδεγνχκελνπο ιφγνπο θαη πξαθηηθέο) 

- Ο πεηξακαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΦΔ αιιά θαη ε ζεκαίλνπζα ζέζε θαη ν θαζνξηζηηθφο 

ξφινο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηελ 

νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο.  

- Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη 

αμηνπνηεί ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ή αληηιήςεηο θαη γλψζεηο ησλ καζεηψλ.  

- Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ (πιηθά γηα πεηξάκαηα, 

πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ θ.ιπ.)  ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζήο ηνπο. 

- Ζ έκθαζε πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή θχζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  
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Β.1.6. ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΩΝ  ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

Θξεζθεία: Άηνκν-όινλ θαη Κόζκνο 

 

      Ζ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα απηή ησλ 

καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζηνρεχεη ζηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεηαη ε χςηζηε θνηλσληθή ζεκαζία ηεο, παξάιιεια κε ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ησλ άιισλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ – δνκψλ πνπ είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ε Δθθιεζία. Ζ δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην Γηαζεκαηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ/ ΦΔΚ η. Β΄ 303/13-3-2003) ππεξεηεί ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο 

ηεο παηδείαο θαη είλαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην Ν. 1566/85 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ζθνπφο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή 

θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ κε ηε 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο», δειαδή ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ.  

Οη εηδηθφηεξνη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν κε βάζε ηα 

Γ.Δ.Π.Π.,  Α.Π.. είλαη:  

- Να γλσξίζνπλ βαζηθέο παξαζηάζεηο, έλλνηεο θαη ζχκβνια ηεο νξζφδνμεο πίζηεο θαη 

δσήο.  

- Να αληηιεθζνχλ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν.  

- Να αλαθαιχςνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ Δπαγγειίνπ γηα ηελ πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

- Να θαιιηεξγήζνπλ πλεχκα έκπξαθηεο αιιειεγγχεο, εηξήλεο θαη δηθαηνζχλεο, ζεβαζκνχ 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ζπλχπαξμεο κε ην «δηαθνξεηηθφ».  

- Να εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ καο θαη γεληθφηεξα ηεο αλζξσπφηεηαο.  

      Πέξα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ αηνκηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληίιεςε ηνπ 

καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ζήκεξα, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ δηακφξθσζε κηαο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο  πξαγκαηηθφηεηαο κε  πνιππνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζε πνιηηηζηηθά, εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία. Οη 

καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο εηεξφηεηεο, λα ηηο θαηαλνήζνπλ, ψζηε ζην 

πιαίζην ηεο αιιειναπνδνρήο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ινηπφλ νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηηο άιιεο παγθφζκηεο ζξεζθείεο θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ησλ άιισλ ιαψλ.  

     Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί επίζεο, θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ζπγθξφηεζεο ηφζν ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ηεο ηάμεο ηνπο θαη 

λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ πνιηηηζηηθή πνηθηιία, θαιιηεξγψληαο ηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

εηεξφηεηαο.  

      Tν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Νέν ρνιείν αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Κφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηάμεο ζε πεδίν 

γφληκνπ δηαιφγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαθή ηεο ζξεζθείαο κε ζχγρξνλα, θνηλσληθά, 

εζηθά, πεξηβαιινληηθά θαη εζηθά δεηήκαηα. ην πιαίζην απηφ απνηεινχλ δεηνχκελα ε άζθεζε 

ησλ καζεηψλ (ελ δπλάκεη ελειίθσλ) ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη α) κε ηνλ εαπηφ ηνπο (πνηνο 

είκαη), β) κε ηνλ θφζκν-θνηλσλία, γ) κε ην πψο νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δ) κε 

ηελ ίδηα ηε κάζεζή ηνπο.  

     Σν θάζε άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε θαη ζπλεπψο κε ηα ζεκέιηα ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ζενινγίαο ηνπ θφζκνπ ηνπ, απφ πνιχ 

λσξίο, κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Χζηφζν ην ζχγρξνλν ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ζηαδηαθή απνζαθήληζε θαη ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ λα δηαηππψζεη ηελ αλζξψπηλε 



42 

 

αίζζεζε δπζαξκνλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ‘θφζκν’ θαη ηνλ ‘εαπηφ’, είηε  κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ηελ έθθξαζε κηαο αλνηθηήο θη επζείαο εξψηεζεο, είηε κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε -ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ γηα ηνπο καζεηέο ησλ 6-12 ρξφλσλ- ηεο αίζζεζεο ηεο άγλνηαο. Δίλαη, δειαδή, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζξεζθεπηηθήο πίζηεο έλα κεγάιν δεηνχκελν θαη παξάιιεια 

ε δηαδηθαζία ζηαδηαθνχ κπνιηάζκαηνο κε δεμηφηεηεο (ελ δπλάκεη ηθαλφηεηεο) πνπ κέζσ απηψλ ηα 

παηδηά ζα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πνιπζεκία ελλνηψλ φπσο «ην λφεκα» ή «ε αιήζεηα».   

       Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή παξάιιεια κε ηηο ‘ππαξμηαθέο’ αλεζπρίεο πνπ θαιιηεξγεί 

πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα ην ίδην ην ρνιείν, δελ κπνξνχλ λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

εκπεηξίεο
1
 (πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, σζηφζν πνιπαηζζεηεξηαθέο), ηα βηψκαηα ησλ  

καζεηψλ, κα θαη νη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ηελ νκνξθηά ησλ ζχγρξνλσλ πνιπ-πνιηηηζκηθψλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ.      

     Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κάζεζε είλαη αλζξψπηλν θαηλφκελν (Jarvis-Parker, 2005) ην 

επίθεληξφ ηεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ν ίδηνο ν ‘Άλζξσπνο’ θαη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζήο ηνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη ν ‘αιιαγκέλνο άλζξσπνο’, ν ηθαλφο λα αθνπγθξαζηεί, λα αηζζαλζεί, λα 

ζπλαηζζαλζεί, λα ζεβαζηεί, λα επηηξέςεη κα θαη λα δηαηεξήζεη, λα ζθεθηεί, λα ζηνραζηεί, λα 

ληψζεη, λα κνηξαζηεί … ψζηε λα κπνξεί σο ελήιηθαο λα επηθέξεη ζεκαληηθά πξνζσπηθά θαη 

θνηλσληθά απνηειέζκαηα. ε θάζε πεξίπησζε λα ππεξεηήζεη αμίεο αλζξψπηλεο-παγθφζκηεο 

βαζχηαηα πξνζσπηθέο θαη ηεξέο ηαπηφρξνλα.   

     Με ζεβαζκφ ζηελ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ κελχκαηνο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ 

παλαλζξψπηλσλ αμηψλ πνπ πξεζβεχεη, νη καζεηέο θαινχληαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γχξσ απφ 

ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε θαη λα αλαπηχμνπλ ζξεζθεπηηθή 

ζπλείδεζε.  Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε, θαιιηεξγνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζε ζξεζθεπηηθέο παξαδνρέο, αμίεο θαη ζηάζεηο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη κεγάια ζχγρξνλα δηιήκκαηα, λ’ αλαπηχμνπλ 

αλεμάξηεηε ζθέςε θαη ειεχζεξε έθθξαζε, λ’ αμηνινγήζνπλ ην ρξηζηηαληζκφ σο παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ (Γ.Δ.Π.Π../Φ.Δ.Κ. ηεχρνο Β΄ αξ. Φπι. 303/13-3-2003 

παξάξηεκα, ηφκνο Α΄). 

      Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, 

κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε άιια καζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε ε ζξεζθεπηηθή γιψζζα λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ηα 

πνιχηηκα θαη δηαρξνληθά παξαδνζηαθά κελχκαηα ηεο Οξζνδνμίαο. ηα πιαίζηα επίζεο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο κπνξνχκε λα ζπζρεηίζνπκε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ κε ηνπο άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο (Γεσγξαθία, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, Ηζηνξία) ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα. Οη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ δίλνπλ 

ηελ επθαηξία γηα κηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ βνεζάεη ζηελ εκπέδσζε αιιά θαη ζηε 

δηάρπζε ησλ ζεκειησδψλ δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ./Π.Η., 2005).  
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www.pi-schools.gr/Lessonns/religious/index.html, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.(2005) 

                                                 
1 Η εμπειρία ξεκινά με μια δυςαρμονία ι με μια αίςκθςθ άγνοιασ, αλλά κατεξοχιν θ εμπειρία αφορά τθν αίςκθςθ που δζχεται το 
ςώμα, πχ ζναν ιχο, μία εικόνα, μια οςμι και άλλα, θ οποία αίςκθςθ φαίνεται να μθν ζχει νόθμα. (Jarvis, 2009, ‘Μακαίνοντασ τι 
ςθμαίνει να είμαι άτομο ςτθν κοινωνία: μακαίνοντασ τον εαυτό μου’ ςτο: Illeris, Σφγχρονεσ κεωρίεσ Μάκθςθσ, Ακινα  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 
ς. 38-54) 
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Β.1.7 Η δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Δηζαγσγή 

Ζ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηζηνξία, ζπλαληά έλα πιήζνο ελλνηψλ πνπ φκσο 

έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν. Δίλαη ε κειέηε ηνπ ίρλνπο, ηνπ απνηππψκαηνο ηεο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Κάζε ηη πνπ αθνξά δξάζεηο, ζρέζεηο, δεκηνπξγίεο, ηδέεο θαη ζθέςεηο νη 

νπνίεο  πξνέξρνληαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη αλεμάξηεηα απφ ην γεσγξαθηθφ ηφπν πνπ 

εκθαλίζζεθαλ, αιιά κε πξνζδηνξηζηηθφ πιαίζην ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζην ρξφλν (παξειζφλ), 

απνηεινχλ ηζηνξία. πλεπψο αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη ε παξάζεζε κεκνλσκέλσλ θαη 

αθεξεκέλσλ ζπκβάλησλ, παξά νη πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ εθθξαδφκελεο είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά 

ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξηθφ θαη ρξνληθφ πιαίζην. Γηα ην ιφγν απηφ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο 

ηζηνξίαο αλήθεη ζηηο αλζξσπηζηηθέο ή θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

 

Β1.7.1 Η δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο 

Ζ ηζηνξία σο πεδίν γλψζεο δηαζέηεη ην δηθφ ηεο δηαθξηηφ ελλνηνινγηθφ θαη εξκελεπηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε δνκή ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 

αλαγλσξίζηκν θαη θαηαλνεηφ απφ ηα ππνθείκελα ηεο κάζεζεο. Καζνξηζηηθφ παξάγνληα 

απφθηεζεο ηεο γλψζεο απνηειεί ε κεζνδνινγία πνπ δηελεξγείηαη κε αθεηεξηαθφ ζεκείν ηα 

εξσηήκαηα: «ηη – πνχ – πφηε – πψο – γηαηί». Ζ εχξεζε ησλ απαληήζεσλ ζε απηά ηα εξσηήκαηα 

κέζα απφ ελεξγεηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ε 

νπνία εκπεξηέρεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο α) ζηε δεισηηθή γλψζε, ε νπνία ππνδειψλεη ην 

θαζαπηφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν, β) ζηελ ελλνηνινγηθή θαηάθηεζε, ε νπνία αθνξά ηελ θαηαλφεζε 

ηζηνξηθψλ ελλνηψλ θαη γ) ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ απαληήζεσλ κε θχξην εξγαιείν ηε 

ρξήζε ηζηνξηθψλ πεγψλ. 

Β.1.7.2 θνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

Με βάζε ην ΑΠ θαη ην ΓΔΠΠ (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2002), ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο απφ θνηλνχ κε 

ηα άιια καζήκαηα, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο κειέηεο 

ηνπο εληνπίδνληαο ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο-θαηαζηάζεηο, λα δηακνξθψζνπλ, σο κειινληηθνί 

πνιίηεο, αμίεο θαη ζηάζεηο γηα ππεχζπλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη λα 

αληηιεθζνχλ φηη ν ζχγρξνλφο ηνπο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο θαη πσο ε 

ζχγρξνλε ηζηνξία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη εηδηθφηεξα ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ ε Ηζηνξία είλαη εληαγκέλε 

ζην δηεπηζηεκνληθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, ζηνπο 

καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ΄, Γ΄, Δ θαη Σ΄, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δηδάζθεηαη σο ρσξηζηφ δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν.  

Β.1.7.3 Δηδηθνί ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

χκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο νη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη: 
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- «Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ειιεληθνχο κχζνπο θαη εηδηθφηεξα κε 

απηνχο πνπ έρνπλ παγθφζκηα απήρεζε.  

- Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο επξχηεξεο θαη κεξηθφηεξεο αλαθνξάο, λα ηηο 

ζπζρεηίδνπλ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε δπλεηηθέο γεληθεχζεηο.  

- Να γλσξίζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο Ηζηνξίαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ζήκεξα, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο Ηζηνξίαο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ 

θαη λα ηα ζπζρεηίδνπλ.  

- Να βηψζνπλ ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζε 

δηάζηεκα καθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ.  

- Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ 

φξσλ.  

- Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ νξνινγία ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη λα απνθηήζνπλ ην 

αλαγθαίν ιεμηιφγην.  

- Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γεσγξαθηθνχ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο ηφπνπ.  

- Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θνηλσληψλ ηηο νπνίεο κειεηνχλ.  

- Να θαηαλννχλ θαη λα απνδέρνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

θαη σο ζεηηθφ παξάγνληα ηεο εμέιημήο ηεο.  

- Να απνθηήζνπλ εζληθή ζπλείδεζε, αγάπε γηα ηε ρψξα ηνπο θαη δηάζεζε εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κε ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο.  

- Να γλσξίζνπλ ηηο ηδέεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ηνπο.  

- Να ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη λα δίλνπλ απαληήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθφκελε ηζηνξηθή 

χιε.  

- Να εληνπίδνπλ, λα επηιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ απιέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ 

κηα πνηθηιία πεγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ή άιια κέζα γηα λα αλαθνηλψλνπλ 

απιά ηζηνξηθά ζέκαηα.  

- Να αζθεζνχλ ζην λα νξγαλψλνπλ θαη λα αλαθνηλψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε θαη 

άπνςε πξνθνξηθά ή γξαπηά, κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ ηνπ πεξηγξαθηθνχ, αλαθνξηθνχ 

ιφγνπ.  

- Να αμηνπνηνχλ δηάθνξεο επθαηξίεο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο 

ηνπο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνλ επξχηεξν εζληθφ ηζηνξηθφ ρψξν.  

- Να ζρεκαηίδνπλ πξνζσπηθή άπνςε θαη λα δηακνξθψλνπλ ππεχζπλε ζηάζε γηα ηα 

θνηλσληθά, ηα πνιηηηζηηθά, ηα εζληθά, ηα επξσπατθά θαη ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα, ζην 

βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ»  

 

Β.1.7.4 Μνξθέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

(γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη βνπιεηηθνχο) ηεο ελφηεηαο κε ηελ νπνία πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζεί ε ηάμε ηνπ. ηελ επηινγή θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ απηψλ θαιείηαη λα 

ιακβάλεη ππφςε ην γεληθφ ζθνπφ, ηνπο εηδηθφηεξνπο ζθνπνχο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ Ηζηνξίαο θαη 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη, ν εθπαηδεπηηθφο 

επηιέγεη θαη ηηο κνξθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

ην ζεκεξηλφ ζρνιείν απαηηείηαη λα εθαξκφζνπκε εθείλεο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ λα 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ψζηε λα εξγάδνληαη θξηηηθά, αλαθαιππηηθά, 

ζπλεξγαηηθά θαη δεκηνπξγηθά κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο κε παξάιιειε αμηνπνίεζε πινχζηνπ 
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επνπηηθνχ πιηθνχ θαη εηδηθά κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, πξνηείλεηαη λα απηφο ηνπ δηεπθνιπληή - εκςπρσηή πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζείηαη έηζη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (πρ. πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο) ζηε 

δηδαθηηθή θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηαθαζία. ε θάζε φκσο πεξίπησζε γηα ηελ επηινγή ηεο κνξθήο 

θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ηε δσληαλή, αληηθεηκεληθή θαη ζαθή ηζηνξηθή αθήγεζε θαζψο θαη ηελ κειέηε ησλ 

πεγψλ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη 

ηα αλάινγα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα ζέηνπλ ηα δηθά 

ηνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Χο κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο πξνηείλνληαη, απφ ην ΓΔΠΠ 

Ηζηνξίαο, ε αηνκηθή ή ε νκαδηθή εξγαζία κε ηε κνξθή εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ, ε δηαηχπσζε 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε νξγάλσζε αζθήζεσλ αλαπαξάζηαζεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε 

βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ε έξεπλα ησλ πεγψλ κέζα ζηελ ηάμε, νη Σερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

Γηα δηαπίζησζε ηέινο ηνπ βαζκνχ ηεο επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ν 

δηδάζθσλ, ζπληάζζνληαο ηηο αζθήζεηο – δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ 

ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

επηλνεηηθφηεηαο ηνπο θαη φρη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα απνκλεκφλεπζε. 
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Β.1.8 Η Γηδαθηηθή ηωλ Σερλώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν 

Β.1.8.1 Δηζαγσγηθά: Απνθάιπςε ηνπ αλζξώπηλνπ ζηνηρείνπ ζηνλ άλζξσπν 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ρνιείνπ είλαη φηη επηηξέπεη ζην καζεηή θαη ηε καζήηξηα λα 

νινθιεξσζεί σο άλζξσπνο, λα απνθηήζεη αλζξσπηζηηθή παηδεία θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλερψο 

αλαλενχκελε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζχκπαληνο. Ζ ηδέα ηνπ αλζξσπηζκνχ είλαη έλα 

δηαλφεκα πεξί ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ζηνλ θαζέλα ην δηθαίσκα λα πξνζεγγίδεη ηελ 

αλζξψπηλε θχζε ηνπ, δει. λα ζπγθξνηεζεί σο ππνθείκελν. Με ηελ έλλνηα απηή, ην βάξνο δίλεηαη 

ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη φρη ζην απνηέιεζκα ηνχηεο ηεο δηαδηθαζίαο (Ardouin 

2005).  

Σν ρξένο καο σο παηδαγσγνί είλαη λα δξνκνινγήζνπκε απνθαιχςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζηνηρείνπ ζηε καζήηξηα θαη ην καζεηή καο, λα δεκηνπξγήζνπκε ην αζθαιέο δηάθελν εθείλν πνπ 

ζα ηεο/ηνπ επηηξέςεη ηελ έμνδν απφ ην θιεηζηφ θέιπθνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, γηα λα δεμησζεί 

ηελ θαζνιηθφηεηα, θαηαλνψληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηεο/ηνπ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.  

Σνχηε ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θαζνιηθφηεηα, ηε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ κε ηηο αηζζήζεηο 

επηδηψθνπλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην ρνιείν. Ση ζπκβαίλεη φκσο εηδηθά κε ηα 

θαιιηηερληθά καζήκαηα, απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα δηαθξηβψζνπκε ζην εμήο. 

 

Β.1.8.2 Από ηα «θαιιηηερληθά καζήκαηα» ζηελ πνιύηερλε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο  

Ζ Μνπζηθή, ηα Δηθαζηηθά, ην Θέαηξν, - ελ ησ κεηαμχ θαη ν Υνξφο ζην νινήκεξν 

απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα - απνηεινχλ απηνηειή δηδαζθφκελα καζήκαηα ζην Χξνιφγην 

Πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζήκεξα, θαη εληάζζνληαη ζηα καζήκαηα Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο. Ζ απηνηέιεηα απηή έρεη νδεγήζεη ζπρλά ζηελ χπαξμε παξάιιεισλ κνλνιφγσλ αλάκεζα 

ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηηο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, θαη βέβαηα αλάκεζα ζηνπο 

δηακεζνιαβεηέο/εθπαηδεπηηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, ελψ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

θαιιηεξγεζεί ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ Σερλψλ, νη ζπλέξγεηεο κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

ηηο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Υσξίο λα ππνηηκάηαη ε αλάγθε θαηάθηεζεο απφ ηηο καζήηξηεο θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ ηεο θάζε Σέρλεο, κε ηε κνξθή αληίζηνηρσλ ρσξηζηψλ 

καζεκάησλ, ν ζηφρνο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, κφλν, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε έλα κάζεκα εξκεηηθά θιεηζηφ. Ζ επηθνηλσλία σο ν 

ζεκέιηνο ιίζνο θαη ε πξνυπφζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε θνηλσλίαο, ε ζχλδεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη ν δεκηνπξγηθφο δηάινγνο κε ην παξειζφλ, επηπιένλ, ε ρσξίο θφβν πξνζέγγηζε 

ηνπ ‘άιινπ’ σο απιά δηαθνξεηηθνχ θαη ζεκαληηθνχ ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, 

απαηηνχλ λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε πιηθά απφ ηηο 

πνηθίιεο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο.  

Όπσο ε γλψζε, ην ζπλαίζζεκα, ε επηζηήκε θαη ε ςπρηθή θαιιηέξγεηα βξίζθνληαη ζε 

αιιειεπηδξαζηηθή, δπλακηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε έηζη θαη ε ζπλάληεζε κε ηηο Σέρλεο 

νθείιεη λα δξνκνινγείηαη θαη κέζσ πνιχηερλσλ δξάζεσλ (Elliot 1995) θαη εθδειψζεσλ 

πνιηηηζκνχ ζηε ζρνιηθή πξάμε θαη δσή, κέζα θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Με ηελ έλλνηα 

απηή, ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ηα εηθαζηηθά, αιιά θαη ν ρνξφο, ε νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε, ε 

video art θ.ά, δηα-πιέθνληαη θαη ελππάξρνπλ ζε κία «Πάκκνπζν Παηδαγσγία» (Γξακκαηάο 2011).  

Δπηπιένλ, νη Σέρλεο αιιά θαη νη Δπηζηήκεο, ελ γέλεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα δελ έρνπλ θαζ’ 

εαπηά παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα (Ardouin 2005). Παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα απνθηά έλα αληηθείκελν 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παηδαγσγηθνί δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θαη εθθξαζηηθά δηάθελα κε ηνχην, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ ελεξγφ/βησκαηηθή κέζεμε ησλ καζεηψλ ηνπο. Μηα δξαζηεξηφηεηα 

αηζζεηηθήο αγσγήο, επνκέλσο, έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, αλ ν δάζθαινο, έρνληαο εμαζθαιίζεη 

κηα αηζζεηεξηαθή παξφξκεζε (κέζσ κηαο εηθφλαο, ελφο ήρνπ, κηαο ιέμεο, ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο 

πθάζκαηνο θ.ά.),  πξνζθέξεη, ζηε ζπλέρεηα, ζην καζεηή ηνπ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο/έθθξαζεο (Hentschel 2010). Μέζα απφ ηηο εκπινπηηζκέλεο κε ηέρλε 
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εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ε πξφηαζε «δηά ησλ ηερλψλ» αθνξά ζηηο πηπρέο (ςπρή θαη 

ζψκα, έλαληη ηεο λφεζεο κφλν), πνπ θαηά θαλφλα παξακεινχληαη ζηελ ηππηθή εθπαηδεπηηθή δνκή 

(Jarvis, 2009· Robinson 1999). Ζ πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαζθαιία είλαη κηα αλαγθαηφηεηα ηελ 

νπνία ππαγνξεχεη, άιισζηε, θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, ηελ νπνία νθείιεη ε 

εθπαίδεπζε  φρη κφλν λα ηε δηεξεπλήζεη θαη λα ζεβαζηεί, αιιά θαη λα ηελ αλαδείμεη σο δηθαίσκα 

ηνπ θαζελφο. Γεκηνπξγψληαο κηα κνξθή, έλα ζθίηζν, κηα κεισδία, κηα ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή, 

έλαλ ξφιν, ην άηνκν  αθελφο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δεκηνπξγεί έλαλ 

κεηαβαηηθφ ρψξν γηα λα αλαπηπρζεί (Winnicott 2004), αθεηέξνπ ππνγξάθεη ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ, θαζίζηαηαη παξψλ. Ζ γλψζε πνπ απνθηά θαλείο απφ ηε ζπλάληεζε κε ηηο Σέρλεο 

κεηαθξάδεηαη σο «γλψζε ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηελ πξάμε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεθηηθήο 

έθθξαζεο ηνπ νξαηνχ, (σο) γλψζε ησλ άιισλ κέζα απφ ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζην νξαηφ» (Ardouin 2005, 92). Ο ζηφρνο γηα έλα πνιηηηζκηθά εγγξάκκαην 

καζεηή - αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ  - απνδπλακψλεη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζεσξνχλ ηελ Σέρλε ζηελ 

εθπαίδεπζε σο έλαλ θαηεμνρήλ θνξκαιηζηηθφ ή ζπκπεξηθνξηθφ αθαδεκατζκφ, ελψ εληζρχεη 

εθείλεο ηηο θσλέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ Σέρλε «σο ηελ έθθξαζε κίαο επηζπκίαο, σο κία αμία, πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε ζπλάληεζε αλάκεζα ζ’ εθείλν πνπ αλαπαξίζηαηαη (ην έξγν) θαη ζ’ εθείλν πνπ 

πξνζιακβάλνπκε απφ απηφ» (Ardouin 2005, 112). 

Β.1.8.3 Η ζπκβνιή ηεο Σέρλεο ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Απνζηνιή ηεο Σέρλεο δελ είλαη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα, αιιά «λα καο 

εμνηθεηψζεη κε ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ», επηζεκαίλεη ν Geertz (1987, 43). Ο κνλαδηθφο θαη 

πνιπζήκαληνο ηξφπνο έθθξαζεο θάζε κνξθήο ηέρλεο θηλεηνπνηεί ηα αληηιεπηηθά θαλάιηα, 

ζνιψλεη ηηο αηζζήζεηο, μεβνιεχεη απφ ηε ζπλήζεηα -ην δειεηήξην θάζε θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγίαο. Με ηελ Σέρλε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελαιιάζζνληαη, κε ηξφπν 

θπζηθφ, ηα κεζνδνινγηθά πξφηππα, γεθπξψλεηαη ε αληίθαζε αλάκεζα ζηελ ηππνπνίεζε θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ελεξγνπνηνχληαη ηα θίλεηξα θαη ε δηαηζζεηηθή ζθέςε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ αμηνπνηείηαη ν πινχηνο ησλ εκπεηξηψλ ζηελ αηζζεηηθή-δηδαθηηθή-

καζεζηαθή εκπεηξία (Jarvis 2009· Cranton 2006). Γηδάζθσ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά εκςπρψλσ. Καη 

εκςπρψλσ ζεκαίλεη εγθαξδηψλσ, ελζνπζηάδσ, γνεηεχσ, μππλάσ ζπλεηδήζεηο. Μφλν ζε ηέηνηεο 

ζπλζήθεο, άιισζηε, είλαη εθηθηή ε νπζηαζηηθή κάζεζε. Γηα ηελ εκςχρσζε, απαηηείηαη επιπγηζία 

ζθέςεο θαη δξάζεο, δεκηνπξγηθφηεηα, επαηζζεζία, απηνγλσζία θαη απηνθπξηαξρία. Ζ εκπινθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε εξγαζηήξηα Σέρλεο  εμαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, επθαηξίεο αλάδεημεο θαη 

αλαζθεπήο ηνπ ίδηνπ κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ επαηζζεηνπνηεί ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ, ελψ παξάιιεια δηεπξχλεη ηνπο αληηιεπηηθνχο ηνπ νξίδνληεο, εκπινπηίδεη 

ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα, θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο πην ειθπζηηθή θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθή, θαη, ηέινο, ηζρπξνπνηεί ην πξνζσπηθφ θαη καδί ην δηδαθηηθφ ηνπ ξεπεξηφξην 

(Lenakakis 2004). 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θη επηκφξθσζήο ηνπο. Κη ελψ ε αμία ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηελ ηθαλφηεηα εκςχρσζεο θαιιηηερληθψλ δξψκελσλ θξίλεηαη απνιχησο 

απαξαίηεηε, εληνχηνηο ππνγξακκίδεηαη φηη θαλελφο ηχπνπ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, φζν  

ζχγρξνλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη θαηάιιεια Δγρεηξίδηα Μαζεηψλ-Γαζθάισλ θη αλ 

αμηνπνηεί, δελ είλαη δπλαηφλ λα επδνθηκήζεη εάλ, πξσηίζησο, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί 

λα επεκβαίλεη ζε απηά δεκηνπξγηθά, λα ηα θξίλεη, λα ηα απνδνκεί, λα ηα αλαδνκεί θαη λα ηα 

κεηαζρεκαηίδεη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο δηθήο ηνπ κνλαδηθήο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο (Illeris 2009). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή παξαηίζεληαη, θαηαιεθηηθά, δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

εηζαγσγήο ηεο Σέρλεο ζηελ ελήιηθε εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξψηε 

πεγάδεη απφ ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θη αθνξά ζηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο σο κεζφδνπ-κέζνπ αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. 

ηφρνο ηεο είλαη λα βηψζνπλ ηα άηνκα κηα αηζζεηηθή εκπεηξία θη ελ ζπλερεία λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ, λα θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ηνπο 

πξνζσπηθέο παξαδνρέο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή «πηνζεηεί» ηα πξνηάγκαηα ησλ ζεσξηψλ αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ 
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ζηνραζκνχ (Perkins 1994) θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (Mezirow et al. 

2006· Kφθθνο-Μέγα 2007). 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αθνξά ζηε νπηηθή ηνπ εζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΜΔΛΗΝΑ-Δθπαίδεπζε 

θαη Πνιηηηζκφο» (1995-2004), ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ απνζθνπνχζε ζηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε 

ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ησλ δαζθάισλ κα θαη ησλ παηδηψλ - σο ελ δπλάκεη ελειίθσλ -  κε 

ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ σο κέζα άζθεζεο ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο ρεηξαθέηεζήο ηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ‘άιιεο’ θνηλσλίαο. Ζ θηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο δνκνχληαλ ζην θεληξηθφ 

επηρείξεκα φηη ε πνιχηερλε δηδαθηηθή πξάμε απεπζχλεηαη ζηα άηνκα κέζσ ηζρπξνπνηεκέλσλ 

εξεζηζκάησλ-κελπκάησλ, πνπ δηακνξθψλνπλ κηα αηκφζθαηξα πνηφηεηαο ζην ρψξν θαη 

πιαηζηψλνπλ αηζζεηηθά ην ιφγν (πξνθνξηθφ, γξαπηφ θαη κε ιεθηηθφ), πξνζθαιψληαο ηα λα 

δξάζνπλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαζηνχλ ελεξγεηηθά ζπκκέηνρα. Μέζα απφ ηε δηεπξπκέλε 

παηδαγσγηθή εκβέιεηα ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, δηαηππψλεηαη κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε 

δηδαζθαιίαο-δηεξεχλεζεο αλαδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ‘αιήζεηεο’ ή ‘πξαγκαηηθφηεηεο’. 

Ζ δεκηνπξγηθή ζχλζεζε θαη ε δηππνθεηκεληθή καηηά εμππεξεηεί φρη κφλν ην δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (φινλ), κα θπξίσο ην επηθνηλσληαθφ-ζρεζηαθφ ζεκαηλφκελν ηεο έλλνηαο 

ηνπ πνιηηηζκνχ (πξβι. π.ρ. Παΐδεο-Θενδσξίδεο 1995/2000,  Σεξεδάθε 2008 θαη ηνλ ηζηφηνπν 

http://www.prmelina.gr). 

 ην παξαπάλσ πιαίζην, ε φπνηα ‘αιιαγή’ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δαζθάινπ απφ 

‘εθπαηδεπηηθφ’ ζε ‘εκςπρσηή’ ζπκβαίλεη ζηελ νκάδα ηε κηθξή· εθεί φπνπ ην θιίκα αζθάιεηαο 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε κε ηνλ ‘εαπηφ’ θαη ηνλ ‘άιιν’, ηνλ δηαθνξεηηθφ· 

ζπρλά ηνλ κε πξνλνκηνχρν (Σνδνχινπ 2005). Σν Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ επηζηξαηεχεη ηηο Σέρλεο σο ελαιιαθηηθή-ελεξγεηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε θαη 

παξάιιεια εηζεγείηαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα άιινπ ηχπνπ απεηθφληζε-εκπεηξία-θαηαλφεζε, πνπ 

ελδερνκέλσο θάπνηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ· γηαηί φρη θαη κνξθή εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Πξφηαζε πνπ ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε 

ηνπ Eisner (2000) γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηε δηδαθηηθή θαη ηελ έξεπλα: «Καιψ φινπο λα 

θάλνπκε απηφ πνπ δελ μέξνπκε πψο λα ην θάλνπκε. Καιψ φινπο λα αλαγλσξίζνπκε ηα φξηα ηνπ 

άλεηνπ παξειζφληνο ζην νπνίν δήζακε, φρη φκσο λα ην παξαγθσλίζνπκε. Καιψ φινπο λα 

παξαθάκςνπκε γλσζηά ιηκάληα θαη λα εμεξεπλήζνπκε λέεο ζάιαζζεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχκε λα 

αξκελίζνπκε (…) πξέπεη λα θηάζνπκε ζ’ εθείλα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ εκάο. Άιισζηε γηαηί 

ππάξρεη νπξαλφο;» (φ.π. 58). 
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Β2: ρέδην Γιώζζαο 

 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Αιιεινγξαθώ: "Γξάθσ ηελ επηζηνιή κνπ παίδνληαο" 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):   

Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ 

Ιδηαίηεξε πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ  

Δλφηεηεο: ησπεξή αλάγλσζε απιψλ θεηκέλσλ, Αθήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ, ρνιηαζκφο 

γξαπηνχ ιφγνπ, Παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ (βηψκαηα, γλψζεηο, αλαγλψζκαηα). 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. Γξαζηεξηφηεηα εκπέδσζεο ζην ηέινο ηεο Δλφηεηα 15:  

«Αιιεινγξαθψ» - ηνπ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο Β’ ηεχρνο.   

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθόο θνπόο…Οη καζεηέο /ηξηεο λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά, ζχκθσλα κε ηνλ επίπεδν ηνπο, ην γξαπηφ ιφγν φζνλ αθνξά ηηο 

επηζηνιέο (επηθνηλσληαθφο ιφγνο).  

Δπηκέξνπο ηόρνη: 

      1
ν
 Δπίπεδν: Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο (γλώζεηο) 

Α. Να εμνηθεησζνχλ πεξηζζφηεξν κε κνξθέο αιιεινγξαθίαο. (ηάδηα 1
ν
, 5

ν
 θαη 6

ν
) 

Β. Να αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. (ηάδηα 1
ν
,2

ν
) 

Γ. Να αληηιεθζνχλ ην ξφιν ηεο αιιεινγξαθίαο σο κέζν επηθνηλσλίαο.   (ηάδηα 1
ν
, 4

ν
 θαη 5

ν
 ) 

      2
ν
 Δπίπεδν: Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο (δεμηόηεηεο) 

Α. Να δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ην θείκελν κηαο επηζηνιήο (ηάδηα 1
ν
) 

Β. Να εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο, ηηο ζθέςεηο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. (ηάδηα 1
ν
, 2

ν
, 3

ν
) 

Γ. Να αληηιεθζνχλ ην ξφιν ηεο αιιεινγξαθίαο σο κηα κνξθή αλάιεςεο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο 

θαη ηεο ελεξγνχ δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ. (ηάδηα 1
ν
, 4

ν
, 5

ν
)  

3
ν
 Δπίπεδν: Δπηθνηλσλώληαο (θαη ζπλεξγαδόκελνο κε άιινπο) 

Α. Να επηθνηλσλνχλ κέζσ αιιεινγξαθίαο κε θνξείο, νξγαλψζεηο δειψλνληαο αιιειέγγπνη. (ηάδην 

5
ν
) 

Β. Να εθθξαζηνχλ θαη λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο. (ηάδηα 2
ν
θαη 3

ν
) 

Γ. Να  επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα παίμνπλ ξφινπο. (ηάδηα 2
ν
 θαη 3

ν
) 
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Γ. Να αλαζηνράδνληαη θαη λα αμηνινγνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο. (ηάδην 5
ν
) 

Δγθάξζηεο δξάζεηο 

Μέζσ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο εμππεξεηνχληαη θαη ζηφρνη ηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αιιεινγξαθίαο πνπ 

αθνξά ζηα απεηινχκελα δψα. 

Μέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ πξνάγεηαη ‘ηερλεέλησο’ ε επηθνηλσλία θαη ε έθθξαζε ησλ 

καζεηψλ. 

εκεηώζηε αλ  αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  

Αμηνπνηνχληαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηζηνζειίδεο νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ε mom, o 

αξρέισλ, ν αξθηνχξνο, ε greenpeace θ.α.  

1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ: 

Οκαδηθή Δξγαζία  

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο 

πδήηεζε 

Θεαηξηθφ Παηρλίδη  

Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

χκθσλα κε ην ΑΠ ε ελφηεηα «αιιεινγξαθψ» έρεη δηάξθεηα 9-11 ψξεο.  

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην δηδαζθαιίαο έρεη δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο (135 ι). 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

Ζ δηδαζθαιία πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο εκπεδσηηθή, αιιά θαη βησκαηηθή-δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ 15: "αιιεινγξαθψ" ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο, Β΄ 

ηεχρνο, ζει. 67-74. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο αλακέλεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ κάζεη λα 

δηαβάδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα γξάθνπλ επηζηνιέο θαη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Ζ δηδαζθαιία πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα. 

1
ν
 ηάδην: ηελ ηάμε θηάλεη (ηη θέξλεη έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα ή ν /ε δηεπζπληήο/ηξηα) κηα επηζηνιή κε 

e-mail ή κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ απφ έλα δειθίλη. Σα παηδηά 

ζπδεηνχλ πνηνο έζηεηιε  ηελ επηζηνιή, ηνλ ηξφπν πνπ ηελ έζηεηιε θαη ηε δηαβάδνπλ ζησπεξά ζε 

νκάδεο. Μπνξεί λα δνζεί κηα θσηνηππία ζε θάζε παηδί ή κηα 1 ζε θάζε νκάδα.  Γηαβάδνπλ ηελ 

επηζηνιή φινη καδί θαη  ζπδεηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο. Ση γλσξίδνπλ ην δειθίλη  πνπ ηνπο έζηεηιε ηελ 

επηζηνιή, γηαηί έζηεηιε ηελ επηζηνιή, ηη δεηάεη απφ απηνχο; (ηφρνη: 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ) (Γηάξθεηα 

20ι) 
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2
ν
 ηάδην: Οη νκάδεο ησλ παηδηψλ ιακβάλνπλ έλα θάθειν κε πιεξνθνξίεο γηα έλα απφ ηα 

απεηινχκελα δψα. Δπεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο δεηείηαη  αληί λα ηηο δηεγεζνχλ, λα 

παίμνπλ ζηελ νινκέιεηα ηελ "ηζηνξία"  ηνπ δηθνχ ηνπο δψνπ, παξνπζηάδνληαο ζηηγκηφηππα απφ ηε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, εληάζζνληαο έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηα απεηινχλ Φηηάρλνπλ θαη 

κνηξάδνπλ ηνπο ξφινπο θιπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηα εκςπρψλεη ζπλερψο, δεκηνπξγεί θιίκα άλεζεο θαη 

παηρληδηνχ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ φινη νη δηζηαγκνί ηνπο (ηφρνη 1β, 3β, 3γ) (Γηάξθεηα 20ι).  

3
ν
 ηάδην:  Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη/παίδεη ζηελ νινκέιεηα ηελ ηζηνξία ηνπ δηθνχ ηνπο δψνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζπδεηνχλ πψο έλησζαλ, ηη ηνπο άξεζε θιπ. {Γηα ηε δεκηνπξγία πην 

"ζεαηξηθήο αηκφζθαηξαο ην παίμηκν κπνξεί λα γίλεη κε απαιή κνπζηθή ππφθξνπζε, ρακεισκέλα ηα 

θψηα, θιεηζηέο θνπξηίλεο, ρεηξνθξφηεκα ζε θάζε νκάδα θιπ}. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο γηα ην 

πψο έλησζαλ απνηειεί παξάιιεια δηεξγαζία αλαζηνραζκνχ (ηφρνη 2β, 3β, 3γ) (Γηάξθεηα 25ι). 

4
ν
 ηάδην:  Σα παηδηά (αθνχ έρνπλ "βγεη" απφ ηνπο ξφινπο ηνπο) επηζηξέθνπλ ζηελ νκάδα ηνπο 

θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαηξέρνπλ ζηηο πξφζθαηα απνθηεκέλεο γλψζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία επηζηνιήο. Ο ζηφρνο είλαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ ηζηνξία πνπ έπαημαλ ζε θείκελν 

επηζηνιήο – απάληεζεο πξνο ηελ νξγάλσζε, πνπ πξνζηαηεχεη ην θάζε δψν. Γεκηνπξγνχλ έηζη 

πέληε δηαθνξεηηθέο επηζηνιέο κηα αλά νκάδα θαη ηηο ηνπνζεηνχλ ζε αληίζηνηρνπο θαθέινπο. Οη 

επηζηνιέο δεκηνπξγνχληαη κε ηε βνήζεηα εκηδνκεκέλσλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (έληππν 1) θαη 

γξάθνληαη ζε πξνζρεδηαζκέλα έληππα (έληππν 2) (ηφρνη 1γ, 2β, 2γ, 3α, 3β) (Γηάξθεηα 30ι).  

5
ν
 ηάδην:  Οη νκάδεο δηαβάδνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο θαη ηηο απηφ-αμηνινγνχλ κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ ηνπο δίλνληαη (έληππν 3). ηε ζπλέρεηα δηνξζψλνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο θαη αλ 

ρξεηαζηεί ηηο μαλαγξάθνπλ (έληππν 4). Ο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο δηαβάδεη ην θείκελν ηεο 

επηζηνιήο ζηελ νινκέιεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθεθαιαηψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα, πξνεηνηκάδεη ηελ 

απνζηνιή ησλ επηζηνιψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (ηαρπδξνκείν) ζε άιιν ρξφλν, ξσηά ηα παηδηά ηη 

έκαζαλ, ηη ηνπο άξεζε, θαη ηη άιιν ζα ήζειαλ λα θάλνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ δψσλ 

(2β, 3β, 3δ) (40ι).  

Α’ ελαιιαθηηθή πξόηαζε: ηελ ηάμε έρνπλ θηάζεη (5) επηζηνιέο απφ πέληε δηαθνξεηηθέο 

νξγαλψζεηο, πνπ αζρνινχληαη κε απεηινχκελα δψα: (δειθίλη-«Αξρηπέιαγνο», ρειψλα-«Αξρέισλ», 

αηγαηφγιαξνο-«Οξληζνινγηθή», αξθνχδα «Αξθηνχξνο», θφθθηλν ειάθη «WWF»). Σηο θέξλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ή γηα έθπιεμε (ζθελνζεηεκέλα) ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή θάπνηνο καζεηήο άιιεο 

ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ. (έθπιεμε!). ε θάζε θάθειν ππάξρεη ην γξάκκα, ε θσηνγξαθία ηνπ θάζε δψνπ 

θαη ίζσο κεξηθέο ζχληνκεο πιεξνθνξίεο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά φηη επεηδή νη επηζηνιέο είλαη πνιιέο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα 

ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα δηαβάζνπλ ηα γξάκκαηα, αθνχ έηζη ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

αζρνιεζνχλ κε ην θάζε δψν.  

Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο παηγληψδεο ηξφπνο είλαη 
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ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη θέξεη ζηελ ηάμε 5 ραξηφληα ή θφδξεο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη λα δεηήζεη  

απφ ηα παηδηά λα ηξέμνπλ απζφξκεηα πξνο ην ρξψκα πνπ ηνπο αξέζεη. Δθεί ε θάζε νκάδα ζα βξεη κε 

ηπραίν ηξφπν θαη ηα δηθφ ηεο γξάκκα (10ι). (ηφρνη: 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ) 

 

ρεκαηηθά ηα ζηάδηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

 Θέκαηα/ππνελόηεηεο 

Γηάξθεηα 

(ιεπηά) 

Δλδεηθηηθά 

Δθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο 
Δθπαηδεπηηθά κέζα 

1 Παξαιαβή αλάγλσζε-

θαηαλφεζε ηεο  επηζηνιήο 

20 Γεκηνπξγία 

νκάδσλ 

πδήηεζε 

Φάθεινη κε επηζηνιέο 

Υξσκαηηζηέο θφδξεο ή 

ραξηφλη 

2 Γεκηνπξγία ηεο "ηζηνξίαο" 

ησλ απεηινχκελσλ δψσλ 

20 Οκάδεο 

πδήηεζε 

Σν θείκελν-πεξηερφκελν 

ηεο επηζηνιήο 

3 Παίμηκν ηεο ηζηνξίαο ησλ 

απεηινχκελσλ δψσλ απφ ηηο 

νκάδεο  

25  Θεαηξηθφ 

παηρλίδη 

 

4 Μεηαηξνπή ηεο ηζηνξίαο ζε 

επηζηνιή 

 

30  

 

 

 

Δπεμεξγαζία 

θεηκέλσλ-

πγγξαθή 

επηζηνιψλ  

cd-player 

Φάθεινη, επηζηνιφραξηα, 

‘Έληππα 1 θαη 2 

5 Απηφ-αμηνιφγεζε θαη 

απηνδηφξζσζε ησλ 

επηζηνιψλ 

Αλάγλσζε ησλ επηζηνιψλ 

ζηελ ηάμε  

Απνζηνιή 

Αλαθεθαιαίσζε 

40 Απηφ-

δηφξζσζε 

Έληππα 3 θαη 4 

 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Υξσκαηηζηέο θφδξεο, ή ραξηφληα, θάθεινη κε επηζηνιέο, θαζεηφθσλν/cd player (ελαιιαθηηθά Ζ/Τ 

κε video-projector) 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε  

 

4) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε δήισζε κε ην 

παξαθάησ πεξηερφκελν 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ, 

δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ πξνζθξνχεη 

ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη 

ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή 

ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 
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Γ ε ι θ ί λ η α  

Αγαπεκέλνη κνπ θίινη γεηα ζαο, 

κε ιέλε Ηθηγέλεηα θαη είκαη κηα έλα κηθξφ δειθίλη πνπ δσ ζην 

Αηγαίν καδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ.  

Εσ ζηε ζάιαζζα θαη κνπ αξέζεη πνιχ ην θνιχκπη αιιά δελ 

είκαη ςάξη. Δίκαη ζειαζηηθφ θαη βγαίλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο γηα λα αλαπλεχζσ κε ηα ξνπζνχληα κνπ, πνπ είλαη ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ κνπ. ην κέησπν κνπ, βξίζθεηαη 

αθφκε έλα ζχζηεκα πνπ κε βνεζάεη λα επηθνηλσλψ κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ, αιιά θαη λα βξίζθσ ηε ηξνθή 

κνπ. Μεξηθνί θίινη κνπ έρνπλ πεη φηη απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο ηνλ δειεχνπλ νη άλζξσπνη θαη πξνζπαζνχλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ θαη λα ηνλ 

αληηγξάςνπλ. Έκαζα κάιηζηα, φηη θάηη παξφκνην έρνπλ ζηα θαξάβηα κε θάηη εηδηθά κεραλήκαηα.  

Όκσο ν ιφγνο πνπ ζαο γξάθσ, δελ είλαη λα ζαο πσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά λα ζαο κηιήζσ γηα 

πξνβιήκαηά ηα δηθά κνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο κνπ, πνπ είλαη πνιιά. Κηλδπλεχνπκε θίινη κνπ. 

Κηλδπλεχνπκε απφ ηνπο ςαξάδεο πνπ πηάλνπλ πνιινχο απφ εκάο ζηα δίρηπα ηνπο ή καο 

ζθνηψλνπλ κε ηνπο δπλακίηεο πνπ ξίρλνπλ ζηε ζάιαζζα. Δπίζεο, θηλδπλεχνπκε απφ ηε ξχπαλζε 

ηεο ζάιαζζαο, ή ηα κνιπζκέλα απφ ηηο ηνμίλεο ςάξηα πνπ ηξψκε ρσξίο λα ην ζέινπκε. πρλά 

φκσο δε βξίζθνπκε νχηε λα θάκε γηαηί  νη ςαξάδεο έρνπλ ςαξέςεη ηα πεξηζζφηεξα ςάξηα. 

Αθήζηε θίινη κνπ ηα πξνβιήκαηά καο είλαη πνιιά. Γελ μέξσ βέβαηα ηη πξνβιήκαηα έρεηε θαη 

εζείο αιιά ε δηθή καο ε δσή έρεη γίλεη πνιχ δχζθνιε θαη ήζεια λα δεηήζσ ηε βνήζεηα ζαο. 

Αιήζεηα, εζείο κπνξείηε λα θάλεηε θάηη γηα λα καο βνεζήζεηε; Πεξηκέλνπκε λέα ζαο κε αγσλία. 

      Με αγάπε 

Ηθηγέλεηα 

Φ ώ θ η ε ο  

Δίκαζηε θψθηεο. Ενχκε ζηε ζάιαζζα αιιά είκαζηε 

ζειαζηηθά.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα πάξα πνιινί ζπγγελείο καο 

έραζαλ ηε δσή ηνπο. Γεληθφηεξα θηλδπλεχνπκε λα 

εμαθαληζηνχκε θαη λα πάςνπκε λα ππάξρνπκε.  

Κηλδπλεχνπκε απφ ηνπο παξάλνκνπο ςαξάδεο πνπ 

ξίρλνπλ δπλακίηεο ζηε ζάιαζζα θαη κε ηηο εθξήμεηο πνπ 

πξνθαινχλ ζθνηψλνπλ πνιινχο νξγαληζκνχο. Με ηνπο 

δπλακίηεο απηνχο φρη κφλν ζθνησλφκαζηε αιιά θαη αλ 

δήζνπκε δελ βξίζθνπκε ηίπνηα λα θάκε.  Αιιά δε θηάλεη απηφ θαη φζεο θψθηεο δήζνπκε ζπρλά 

παγηδεπφκαζηε ζηα δίθηπα άιισλ ςαξάδσλ θαζψο ςάρλνπκε ην θαγεηφ καο. Έλα αθφκε κεγάιν 

καο πξφβιεκα, αγαπεκέλα καο παηδηά είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ αθηψλ, πνπ γεκίδνπλ ηνπξίζηεο, 

ζπίηηα, καγαδηά, μελνδνρεία θαη ζθνππίδηα θαη έηζη εκείο δε βξίζθνπκε έλα ήζπρν θαη θαζαξφ 

κέξνο λα γελλήζνπκε ηα κηθξά καο θαη λα δήζνπκε.  

 

Υ ε ι ώ λ ε ο  

Δίκαζηε κεγάιεο ζαιάζζηεο ρειψλεο πνπ καο ιέλε θαξέηα θαξέηα. 

ήκεξα, εκείο δελ θηλδπλεχνπκε ηφζν απφ ηνλ θπζηθφ ερζξφ 

καο, ηνλ θαξραξία, φζν απφ ηνπο αλζξψπνπο.  

Σξψκε  θπξίσο ηζνχρηξεο θαη ειάρηζηα ςάξηα. Πνιιέο θνξέο 

κπιεθφκαζηε ζηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ θαη πεζαίλνπκε απφ 

πληγκφ ή απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ςαξάδσλ λα ζψζνπλ ηα 

δίρηπα ηνπο. 

Αθφκε ρηππάκε πάλσ ζε ζθάθε θαη ηξαπκαηηδφκαζηε ή 

ζθνησλφκαζηε. 

Κπξίσο φκσο θηλδπλεχνπκε απφ ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο, 
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γηαηί πνιιέο θνξέο κπεξδεπφκαζηε θαη αληί γηα ηζνχρηξεο  ηξψκε  πιαζηηθέο ζαθνχιεο. 

Πξνζπαζνχκε λα ηηο θαηαπηνχκε θαη πληγφκαζηε γηαηί δελ κπνξνχκε λα αλαπλεχζνπκε. 

Έλαο αθφκε κεγάινο θίλδπλνο είλαη ηα θψηα, νη μαπιψζηξεο ζηηο παξαιίεο φπνπ δελ καο 

αθήλνπλ λα γελλήζνπκε η’ απγά καο. Αιιά θαη φηαλ ηα γελλήζνπκε, ηα κηθξά ρεισλάθηα δελ 

βξίζθνπλ ην δξφκν γηα ηε ζάιαζζα θαη πεζαίλνπλ.  

 

Α η γ α η ό γ ι α ξ ν η  

 

Δκείο νη αηγαηφγιαξνη, δνχκε κφλν ζηε Μεζφγεην. Μαο 

κπεξδεχνπλ κε ηνλ Αζεκφγιαξν, πνπ έρεη θαη απηφο άζπξν ζψκα 

θαη γθξίδεο θηεξνχγεο κε καχξεο άθξεο. Δκείο φκσο έρνπκε 

κηθξφηεξν ζψκα, θφθθηλν ξάκθνο, ζθνχξα πφδηα θαη είκαζηε πην 

γξήγνξνη. Ζ θπξηφηεξε απεηιή καο είλαη ε ελφριεζε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, ζηα έξεκα λεζάθηα πνπ γελλάκε η’ απγά καο. Μαο 

αξέζεη πνιχ ε εξεκία θαη αλ δελ ππάξρεη θεχγνπκε θαη δελ 

κπνξνχκε λα γελλήζνπκε.  Αθφκε, ζπρλά δελ βξίζθνπκε νχηε έλα 

ςαξάθη λα θάκε γηαηί ηα έρνπλ ςαξέςεη φια.  

 

 

Α ξ θ ν ύ δ ε ο   

Δίκαζηε νη θαθέ αξθνπδεο. Σξψκε ηα πάληα, δειαδή είκαζηε δψα 

πακθάγα. Ζ κεγάιε καο φκσο αγάπε είλαη ην κέιη, νη θαξπνί θαη ηα 

θξνχηα. Έρνπκε πνιχ θαιή αθνή θαη φζθξεζε, δειαδή αθνχκε θαη 

κπξίδνπκε πνιχ θαιά αιιά δε βιέπνπκε θαη ηφζν θαιά. Μπνξεί λα 

δνχκε αξθεηά θαιά ζε απφζηαζε 80 κέηξσλ, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε έλαλ  άλζξσπν πνπ είλαη 300 κέηξα καθξηά. Μπνξνχκε λα 

ζηεθφκαζηε ζηα δπν καο πφδηα γηα λα ειέγρνπκε θαιά ην ρψξν.  

Κηλδπλεχνπκε γηαηί 

 καο ζθνηψλνπλ ηπραία ή ζθφπηκα.  

 θαηαζηξέθνληαη νη πεξηνρέο πνπ δνχκε, απφ θσηηά, απφ 

ηνπο λένπο δξφκνπο πνπ αλνίγνληαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ θηι. 

 δελ ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ γηα εκάο θαη ν 

θφζκνο καο θνβάηαη 

Κ ό θ θ η λ α  ε ι ά θ η α   

 

Δίκαζηε ηα θφθθηλα ειάθηα πνπ θάπνηε 

δνχζακε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. ήκεξα 

έρνπκε κείλεη ιίγα ζηελ Πάξλεζα θαη πην ιίγα ζε 

κηα άιιε πεξηνρή κε βνπλά, ηε Ρνδφπε. Σξψκε 

κφλν θπηά θαη είκαζηε  ην κεγαιχηεξν θπηνθάγν 

δψν ηεο Διιάδαο. Κηλδπλεχνπκε θπξίσο απφ ηνπο 

παξάλνκνπο θπλεγνχο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ηφπσλ πνπ δνχκε, απφ ηνπο λένπο δξφκνπο πνπ 

αλνίγνληαη, ηηο θσηηέο, ηελ γεσξγία θηι.  
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H επηζηνιή πξνο ην 

δειθίλη. Ση απνθαζίζακε λα θάλνπκε γηα ην 

βνεζήζνπκε; 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Πώσ αρχίζουμε την 

επιςτολθ; 

Αγαπεκ_______________ 

Πνηνη είκαζηε; 

Δκείο είκαζηε 

______________________ 

θαη δνχκε ________________________ 

 

 Γηα πνην ιόγν γξάθνπκε ηελ επηζηνιή; 

νπ γξάθνπκε γηαηί ____________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

  Ση ζέινπκε λα πνύκε ζην δειθίλη; Πώο ληώζνπκε 

γηα απηό; 

Θέινπκε λα ζνπ πνχκε φηη_____________________ 

___________________________________________ 

 Πώο ηειεηώλεη ε επηζηνιή; 

____________________________ 

 Τπνγξαθή 

____________________________ 

Πόηε γξάθνπκε ηελ 

επηζηνιή; 

Ζκεξνκελία____________

___ 

Έληππν 1 
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Έληππν 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________ 

Ημερομηνία 

Πώς 
αρχίζουμε 
μια 
επιστολή; 

Ποιοι 
είμαστε 
εμείς που 
γράφουμε 
την 
επιστολή; 

Για ποιο 
λόγο 
γράφουμε 
την 
επιστολή; 
Τι θέλουμε 
να πούμε 
στον 
παραλήπτη 
της 
επιστολής; 

Πώς 
τελειώνουμε  
μια 
επιστολή; 

Υπογραφή 
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Έληππν 3 

   Διέγρσ αλ   

 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

 

ΟΥΗ 

1. Έγξαςα κηθξέο θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο.   

2. Γελ μέραζα ιέμεηο ή γξάκκαηα.   

3. Άξρηζα φιεο ηηο πξνηάζεηο κνπ κε θεθαιαίν θαη ηειείσζα κε 

ηειεία. 

  

4. Έγξαςα ιεπηνκέξεηεο.   

5. Έθαλα παξαγξάθνπο.   

6. Έβαια ηφλνπο.   

7. . Έγξαςα σξαία γξάκκαηα.   

8. Έγξαςα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.   

 

          Πνηα ζεκεία πξέπεη λα βειηηψζσ;  
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Έληππν 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Ζ δσγξαθηά 

καο________

___________ 
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Β3: ΥΔΓΙΟ ΙΣΟΡΙΑ 

 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 
 «Ζ εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην» 

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):  Ηζηνξία Δ΄ Γεκνηηθνχ 

 

Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: 

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην Βπδάληην.  

Οη θνηλσληθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ε 

αληηπαξαβνιή ηνπο κε ηηο ζεκεξηλέο. 

 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ: 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλήθεη ζηελ 2
ε
 ελφηεηα ηνπ ΑΠ: «Ζ ξσκατθή απηνθξαηνξία 

κεηακνξθψλεηαη», αθνινπζεί ηελ ελφηεηα: «Οη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη» θαη αθνινπζείηαη απφ ηελ 

ελφηεηα: «Σν βπδαληηλφ θξάηνο. Μηα δχλακε πνπ κεγαιψλεη». 

Χο πξνο ην ΓΔΠΠ, ππεξεηεί ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο: νκνηφηεηα-

δηαθνξά θαη κεηαβνιή (π.ρ. ζχγθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην Βπδάληην θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή), 

αιιειεπίδξαζε (π.ρ. νκαδηθφο ζρεδηαζκφο ζθελήο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηα βπδαληηλά ρξφληα), 

επηθνηλσλία (π.ρ. πξνθνξηθή έθθξαζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ζθελήο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηα βπδαληηλά 

ρξφληα). 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθόο θνπόο: θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην Βπδάληην θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο. 

Δπηκέξνπο ηόρνη  

1. Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο 

1.1. Να πεξηγξάθνπλ ζηνηρεία απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζην Βπδάληην. 

1.2. Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο ηεο βπδαληηλήο επνρήο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ.  

2. Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο 

2.1. Να εληνπίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζην Βπδάληην. 

2.2. Να εληνπίζνπλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

βπδαληηλή θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή.  

3. Δπηθνηλσλώληαο (θαη ζπλεξγαδόκελνο κε άιινπο) 

3.1. Να ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ νκαδηθά κηα 

εηθφλα-ζθελή απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην. 

3.2. Να επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αλαπαξηζηψληαο κηα εηθφλα-ζθελή απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην. 

4. πλδένληαο (κε ηε δσή) 

4.1. Να ζπλδέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηα βπδαληηλά ρξφληα κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, εθηηκψληαο ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ζηε δσή ηνπο. 
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Οη παξαπάλσ ζηόρνη ππεξεηνύλ ηηο αθόινπζεο επηζπκεηέο νξηδόληηεο 

ηθαλόηεηεο:  

o Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

o Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ  

πνιίηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο  ηνπ βηληενπξνβνιέα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο 

γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή ηνπ βπδαληηλνχ κνπζείνπ, φπνπ νη 

καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα δνπλ ζρεηηθφ πιηθφ. 

1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο: 

 Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Θεαηξηθφ παηρλίδη-Γξακαηνπνίεζε 

 πδήηεζε 

 

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 45 ιεπηά. Τπάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα κηα αθφκε δηδαθηηθή ψξα 

(45 ιεπηά) ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο δξαζηεξηφηεηαο κειέηεο άξζξνπ απφ εθεκεξίδα ζρεηηθφ κε 

ηελ παηδηθή εξγαζία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. 

 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

Θέκα: Η εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε 

Οη καζεηέο λα έρνπλ εμνηθεησζεί ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ ηζηνξηθή επνρή ηνπ 

Βπδαληίνπ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζε απηφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην. 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Αλαζθόπεζε-Πξνζαλαηνιηζκόο 

1
ε
 θάζε:  

Με αθεηεξία ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη ζηε ζειίδα 14 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ («Σν ιηκάλη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο») θαη αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ νη καζεηέο θαινχληαη 

λα αλαθαιέζνπλ ηηο πξφηεξεο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ αλζξψπσλ εθείλε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαθαινχληαη θαη νη απνθηεκέλεο 

γλψζεηο απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κε ζηφρν ηελ εθθίλεζε απφ απηέο γηα ηε ζχλδεζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

2
ε
 θάζε:  

Με αθεηεξία ηελ παξαηήξεζε ηεο εηθφλαο 1 απφ ην βηβιίν (ζ. 38) πνπ αλαπαξηζηά ζθελή απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζην βπδάληην θαη ζπλερίδνληαο κε ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ πξνθαινχκε 

έλαλ εηζαγσγηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην πψο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα. 

Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη: «Ση βιέπεηε ζηελ εηθφλα;», «Πψο ήηαλ νη ρψξνη φπνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ηα ζρνιεία ζην βπδάληην;» θ.η.ι. (ηφρνη 1.1., 2.1.). 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε κηαο εηθόλαο - ζθελήο από ηελ εθπαίδεπζε ζην Βπδάληην 



63 

 

 Ο δάζθαινο θαιεί ηηο νκάδεο (ε ηάμε είλαη νξγαλσκέλε ζε νκάδεο) λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

ζρεδηάζνπλ κηα εηθφλα - ζθελή απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα (ζην θείκελν 

αλαδεηθλχνληαη ηέζζεξηο ή πέληε ηέηνηεο ζθελέο). Γίλεη ζε θάζε νκάδα έλα δηαθνξεηηθφ απφζπαζκα απφ 

ηελ ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, κε ζηφρν λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζθελήο 

πνπ ζα παξνπζηάζνπλ (ηφρνο 2.1.). Παξάιιεια ελζαξξχλεη ηηο νκάδεο λα αληιήζνπλ πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ βηβιίνπ, πνπ αλαπαξηζηνχλ ζθελέο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζην 

Βπδάληην (ηφρνο 3.1.). 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

Παξνπζίαζε ησλ ζθελώλ από ηηο νκάδεο ζηελ νινκέιεηα 

Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηε ζθελή πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Καιεί ηελ νινκέιεηα λα εληνπίζεη θαη λα 

θαηνλνκάζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θάζε ζθελήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηα θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ή ζε 

ραξηί ηνπ κέηξνπ (γηα λα παξακείλεη ζηελ ηάμε) δίλνληαο έλα ζρεηηθφ ζπκπεξηιεπηηθφ ηίηιν (ηφρνη 3.2., 

1.1., 1.2.). 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

ύγθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην βπδάληην θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή 

Αληιψληαο απφ ηε ζθελή πνπ ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε, νη καζεηέο ζηηο νκάδεο θαινχληαη λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο εθπαίδεπζεο ζην Βπδάληην θαη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή. Κάζε νκάδα ηηο θαηαγξάθεη ζε  απηνθφιιεηα ραξηάθηα (ζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 

ραξηάθηα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο) θαη παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο. Σα απηνθφιιεηα 

θνιιηνχληαη ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε ζεκαηνδνηψληαο νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο (ηφρνη 2.2., 4.1.). Ο δάζθαινο θάλεη ηελ ηειηθή ζχλζεζε αλαθεθαιαηψλνληαο ηα φζα 

παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην βπδάληην.  

 

α/α Γξαζηεξηόηεηα Υξόλνο 
Δθπ/θή κέζνδνο – 

Σερληθή (αηηηνιόγεζε) 

Γηδαθηηθό -  

επνπηηθό πιηθό 

1 

 

 

Αμηνπνίεζε ησλ 

πξφηεξσλ γλψζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ - Αλαζθφπεζε 

πξνεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ-  

Δηζαγσγηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο 

 

5΄  
Δξσηήζεηο – απαληήζεηο 

Δξγαζία ζηελ νινκέιεηα 

Ηζηνξία Δ’ 

Γεκνηηθνχ -  

Σεηξάδην εξγαζηψλ, 

ζ. 14 (εηθφλα) 

Ηζηνξία Δ’ 

Γεκνηηθνχ -  Βηβιίν 

καζεηή, ζ. 38 

(εηθφλα 1) 

ή ελαιιαθηηθά 

ππνινγηζηήο θαη 

βηληενπξνβνιέαο 

2 

ρεδηαζκφο θαη 

νξγάλσζε ηεο 

δξακαηνπνίεζεο  

15΄ Δξγαζία ζε νκάδεο 

θχιιν εξγαζίαο (I) 

(4 – απφ έλα γηα 

θάζε νκάδα) 

3 
Παξνπζίαζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ δξψκελνπ 
10΄ 

 

Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ 

ζηελ νινκέιεηα απφ κία 

ζθελή απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζην βπδάληην 

Καζίζκαηα απφ ηελ 

αίζνπζα θαη φπνηα 

πιηθά επηιέμνπλ νη  

νκάδεο γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηε 

ζθελή ηνπο. 

4 

χγθξηζε ζηνηρείσλ 

εθπαίδεπζεο «ηφηε» θαη 

«ηψξα». 

15΄ πδήηεζε 

Υαξηφληα – 

Μαξθαδφξνη – 

απηνθφιιεηα 

ραξηάθηα 
 

Μεηαδηδαθηηθά ρόιηα 
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- Γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ πξνηηκάηαη ε ζέαζε απφ απφζηαζε θαη ε παξαηήξεζή 

ηνπο αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο γξαθήο (Γιεληήο θ.ά., 2009). 

- Ζ δξακαηνπνίεζε θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο εμαζθαιίδεη ηελ εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

- Σα ρξσκαηηζηά ραξηάθηα γηα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζεκαηνδνηνχλ ηελ «νξαηή ζθέςε» 

(Perkins, 1994, Μέγα, 2004). 

- Ζ ηνπνζέηεζε ζε δχν ζηήιεο ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ απεηθνλίδεη ηε ζχγθξηζε, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ηαπηφρξνλα ππεξεηείηαη ε θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο (Γιεληήο θ.ά., 2009). 
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Κνηλφηεηα, η. 97, ζ. 10-13. 

Δξγαιεία ΣΠΔ 

Ηζηνζειίδα Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ - Ηζηνξία Δ΄ Γεκνηηθνχ  

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/history_e/math_1_50.pdf 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Δξσηήκαηα πνπ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα κπνξνχλ λα απαληνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Πψο εθπαηδεχνληαλ ηα παηδηά ζηα βπδαληηλά ρξφληα; 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαη νη θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο γη’ απηήλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα; 

Σα εξσηήκαηα απηά απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο γελίθεπζεο-αλαζθφπεζεο. ην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε εξσηήκαηα φπσο: 

Πψο κίιεζαλ θαη ζπδήηεζαλ νη καζεηέο γηα ηηο έλλνηεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ζρέδην 

καζήκαηνο (κε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε αγνξηψλ, εθπαίδεπζε 

θνξηηζηψλ, άληζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θηι.); 

χγθξηλαλ κε επάξθεηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα βπδαληηλά ρξφληα θαη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή;  

ε πνην βαζκφ ζπλαηζζάλζεθαλ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ δελ είλαη εληαγκέλα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Πψο ζπλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο ζηηο  νκάδεο;  

Ηζηνξία Δ’ Γεκνηηθνχ -  Σεηξάδην εξγαζηψλ, ζ. 14 (εηθφλα) 

 

http://portal/kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_11/06/2008
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/history_e/math_1_50.pdf
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Ηζηνξία Δ’ Γεκνηηθνχ -  Βηβιίν καζεηή, ζ. 38 (εηθφλα 1) 

 

 
 

4) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

  

 

Γ ΗΣΟΡΗΑ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Αο ππνζέζνπκε φηη παξαηεξνχκε κηα ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ε νπνία 

- θαηά ηελ άπνςή καο – εξγάδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. Αο θαηαγξάςνπκε ξήκαηα ή/θαη θξάζεηο 

πνπ εθθξάδνπλ απηφ ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. 

Οη καζεηέο/ηξηεο 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ζ δαζθάια/δάζθαινο 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Καηαγξάθνπκε ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 3 (αλαζηνραζηηθή) 

Αο θαηαγξάςνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ πηζηεχνπκε πσο ππεξεηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ 

ζελάξην; 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Β4: ρέδην Μαζεκαηηθώλ 

 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

5) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Έλα κεγάιν κπζηηθό ησλ αξηζκώλ  

Ή {ε θαηαλόεζε ηεο αμηαθήο ζέζεο ηνπ ςεθίνπ ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνύο} 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)  

Μαζεκαηηθά Α’ Γεκνηηθνύ 

 

Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ  

Η αμία ηεο ζέζεο ηνπ ςεθίνπ ζε δηςήθηνπο αξηζκνύο  έσο ην 50 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ΑΠ «Αξηζκνί θαη Πξάμεηο» θαη 

αληηζηνηρεί ζην γεληθφ ζηφρν «Οη καζεηέο λα απαγγέινπλ, λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα δηαηάζζνπλ 

ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο κέρξη ην 100». Τπεξεηεί δε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο: 

κεηαβνιή (π.ρ. θαζψο νη αξηζκνί κεγαιψλνπλ αιιάδνπλ ηα ςεθία ησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ, γλψζε 

ηεο αμίαο ηνπ ίδηνπ ςεθίνπ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε), επηθνηλσλία (π.ρ. κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζεζηαθήο 

αμίαο ησλ αξηζκψλ θαη κέζσ ηνπ δπαδηθή ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ καζεηψλ), νκνηφηεηα - δηαθνξά (π.ρ. 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ: ζπκβνιηθή,  ιεμηγξαθηθή θαη νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε). 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθόο θνπόο:  

Οη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ (ζηαδηαθά) ηεο αμία ηεο ζέζεο ηνπ ςεθίνπ (δεθάδεο, κνλάδεο) κέζσ 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ δέθα κνλάδσλ κε κία άιιε ηζνδχλακε κεγάιε κνλάδα (ηε δεθάδα), ε νπνία 

έρεη ηελ ίδηα αμία. 

Δπηκέξνπο ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

1. Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηε δεθάδα σο έλα ζχλνιν δέθα κνλάδσλ κε ηζνδχλακε αμία. 

- Να γλσξίζνπλ (πξψηε επαθή) ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2. Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο 

- Να απαξηζκνχλ αληηθείκελα θαη λα ηα νκαδνπνηνχλ αλά δέθα  

- Μέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπλζέηνπλ θαη λα αλαιχνπλ δηςήθηνπο αξηζκνχο 

θαηαλνψληαο ηε ζέζε ησλ ςεθίσλ ησλ Γ & ησλ Μ.  

- Να πξαγκαηνπνηνχλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο αζξνηζκάησλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ 10 (πξνζζέζεηο 

δεθάδσλ θαη κνλάδσλ). 

3. Δπηθνηλσλώληαο (θαη ζπλεξγαδόκελνο κε άιινπο)  

- Να αλαπαξηζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο έσο ην 50 

- Να επηθνηλσλνχλ ηνπο αξηζκνχο απηνχο 

4. πλδένληαο (κε ηε δσή) 

- Οη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ (ζηαδηαθά) ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο (αμία 

ζέζεο ησλ αξηζκψλ), εθαξκφδνληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Οξηδόληηεο ηθαλόηεηεο: 

Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

Αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

……………………………………………………………………………………………………. 
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εκεηώζηε αλ  αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  

Πξόηαζε γηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία (ζε ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ Η/Τ/Γηαδξαζηηθό Πίλαθα): 

Αμηνπνίεζε ηνπ Λνγηζκηθνύ ηεο  Α΄ ηάμεο. 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Α' & Β' Γεκνηηθνχ  

Αμηνπνίεζε δηθηπαθώλ ηόπσλ κε αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html 

http://www.ictgames.com/sharknumbers.html 

http://www.ictgames.com/dinoplacevalue.html 

1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο : Γηεξεπλεηηθή θαη Αλαθαιππηηθή Μάζεζε 

Σερληθέο: 

Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε 

Παηρλίδη 

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο 

Γπαδηθή Δξγαζία 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 45 ιεπηά 

ε ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία: δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα κία ψξα αθφκα αλ γίλεη επηινγή απφ ην 

δηδάζθνληα νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο. 

 

6) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή 

Η θαηαλόεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκώλ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε εηζαγσγή ζηελ ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ. ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ ελζσκαηψλνληαη ηξία ζπζηαηηθά (Van De Valle, 2006, 

ζει. 260): 

- νη έλλνηεο ηεο δεθαδηθήο βάζεο,  

- νη πξνθνξηθέο θαη  

- νη γξαπηέο νλνκαζίεο ησλ αξηζκψλ.  

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Van De Valle ( 2006, ζει. 260) ε απαξίζκεζε (δειαδή ε ν ζπληνληζκφο 

ηεο αθνινπζίαο ησλ αξηζκνιέμεσλ κε κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά απφ θάπνηα 

αίζζεζε) είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θιεηδί κε ηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο ηξεηο απηέο ηδέεο.  

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-A-B.zip
http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html
http://www.ictgames.com/sharknumbers.html
http://www.ictgames.com/dinoplacevalue.html
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Γπζθνιίεο ησλ παηδηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ ελόο αξηζκνύ 

Οη ηδέεο γηα ηελ αμηαθή ζέζε ηνπ αξηζκνχ, αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε ηδέα ηνπ αξηζκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη ηδέεο απηέο είλαη ζχλζεηεο θαη δχζθνιεο γηα λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο άκεζα, 

ζπλεπψο ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαη αθνινπζία θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξψηα έηε ηνπ Γεκνηηθνχ 

γηα λα νηθνδνκήζνπλ νη καζεηέο ζηαδηαθά ηελ αμηαθή ζέζε ηνπ αξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 

ηξέρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνηνο αθνινπζία δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα (έκκεζα ζρεηίδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο) κε ηε ζεζηαθή αμία ησλ αξηζκψλ θαη είλαη 

νη αθφινπζεο γηα ηελ Α΄ Σάμε: 

Μάζεκα 25: Οη αξηζκνί κέρξη ην 25  

Μάζεκα 33: Οξγάλσζε ζπιινγψλ - Οη αξηζκνί κέρξη ην 50 

Μάζεκα 34: Μνλάδεο θαη δεθάδεο Η 

Μάζεκα 39: Μνλάδεο θαη δεθάδεο ΗΗ 

Μάζεκα 58: Οη αξηζκνί κέρξη ην 100 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πνιιά παηδηά δελ είλαη ελήκεξα, αθφκε θαη ζην πην βαζηθφ επίπεδν, γηα 

ην ζηφρν ή ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ησλ ςεθηψλ θαη ρξεηάδεηαη λα εκπιαθνχλ ζε 

ελεξγεηηθέο δηδαθηηθέο-καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο  γηα λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο 

ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, πνιιά παηδηά ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο 

ηεο Α΄ αιιά θαη ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ δελ θαηαλννχλ φηη ηη 1 ζηνλ αξηζκφ 18 αληηζηνηρεί ζε δέθα κνλάδεο 

θαη πνιινί καζεηέο αθφκε θαη κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ δελ θαηαλννχλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ. 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη είλαη εληειψο απαξαίηεηεο νη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα αλαδείμνπλ απηέο ηηο «δπζθνιίεο» ησλ παηδηψλ θαη ζα θαηαζηήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ελήκεξν γηα ηηο άηππεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. Θα ηνπ δψζνπλ επίζεο ην έλαπζκα γηα ηελ 

αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζρεδηάζεη λα ηνπο εκπιέμεη ζηε ζπλέρεηα. 

Μνληέια γηα ηε ζεζηαθή αμία 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ αξηζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθηιία αλαπαξαζηάζεσλ 

(κνληέισλ).  Γχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα νκαδνπνηήζηκα 

κνληέια (π.ρ. θαζφιηα, δεθάδεο θαζνιηψλ, εθαηνληάδεο θαζνιηψλ) θαη ηα κνληέια αληαιιαγήο (10 
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κνλά θνκκάηηα αληαιιάζζνληαη κε κηα δεθάδα) (van de Walle, 2006, ζει. 261-262). 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

ηελ πξψηε ηάμε μεθηλάκε κε θπζηθά κνληέια γηα λα πεξάζνπκε ζηαδηαθά ζε πην αθαηξεηηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πιέγκα ηνπ 100. «Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε φηη ηα κνληέια δελ «δείρλνπλ» ηελ έλλνηα 

ζηα παηδηά. Σα παηδηά πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ηελ έλλνηα θαη λα ηελ εθθξάζνπλ κέζα απφ ην κνληέιν» 

(van de Walle, 2006, ζει. 261-262). 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε 

Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα είλαη: 

o εμνηθεησκέλνη κε ηελ απαξίζκεζε, 

o εμνηθεησκέλνη κε ηελ νλνκαζία ησλ αξηζκψλ απφ ην έλα σο ην δέθα,  

o Δμνηθεησκέλνη κε λνεξνχο ππνινγηζκνχο ηεο κνξθήο 10 θαη …, 20 θαη …, 30 θαη … 

θ.ιπ.  

Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ: 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Βήκα 1: Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζε θάζε δπάδα καζεηψλ (αλά ζξαλίν) έλα ζαθνπιάθη ζην νπνίν 

έρεη ηνπνζεηήζεη θαιακάθηα (κηζά) ζε δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο απφ ην 21 έσο ην 50. Εεηάεη απφ θάζε 

δπάδα καζεηψλ λα ηα κεηξήζεη θαη λα αλαθνηλψζεη ην απνηέιεζκα ζηελ ηάμε (ηφρνο 2.1). 

Βήκα 2:  ηε ζπλέρεηα ζέηεη ην εξψηεκα, ζηνπο καζεηέο, «Πψο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ πην γξήγνξα 

ηα θαιακάθηα, αληί λα ηα κεηξάκε έλα έλα;» (ζε πεξίπησζε πνπ ν δάζθαινο παξαηήξεζε θαηά ηελ 

αξρηθή θαηακέηξεζε, φηη θάπνηνη καζεηέο ηα νκαδνπνίεζαλ είηε ζε δπάδεο είηε ζε πεληάδεο είηε ζε 

δεθάδεο ηνπο δεηάεη λα εμεγήζνπλ γηαηί έπξαμαλ έηζη). Ζ ζπδήηεζε γηα ην πην γξήγνξν κέηξεκα ζα 

θαηαιήμεη φηη είλαη πην αζθαιέο ζην κέηξεκα θαη πην γξήγνξν ην λα ζρεκαηίζνπκε νκάδεο ησλ 10 

αληηθεηκέλσλ (ηφρνο 2.1).  

Βήκα 3: Καηφπηλ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηα θαιακάθηα ζε νκάδεο ησλ 10 ηηο νπνίεο πεξηθιείνπλ 

κε ιαζηηράθη πνπ ηνπο δίλεη ν δάζθαινο. Αθνχ νινθιεξψζνπλ 

επηβεβαηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηάο ηνπο ζηελ ηάμε (ηφρνο 2.1). 

Βήκα 4:  Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο έλα αλαξηεκέλν 

ζρέδην (θχιιν εξγαζίαο 1), ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, ζην νπνίν έρεη 

ζρεκαηίζεη 5 νξηδφληηα θνπηάθηα θαη φπνπ νη νξηδφληηεο πεληάδεο 

αληηζηνηρνχλ κε ηηο δπάδεο ησλ καζεηψλ. Εεηάεη απφ θάζε δπάδα λα 

θνιιήζεη ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο απφ ηα θαιακάθηα ζηα δχν πξψηα, 

λα γξάςεη κεηά ην ίζνλ (=), λα γξάςεη ζην ηξίην θνπηί ησλ αξηζκφ ησλ 

δεθάδσλ, ζην ηέηαξην ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ θαηφπηλ λα μαλαγξάςεη ην 

ίζνλ θαη ζην ηειεπηαίν θνπηί λα γξάςεη ηνλ αξηζκφ (ηφρνη 1.1, 1.2, 3.2). 

 

Βήκα 5:  Αθνχ νη δπάδεο ησλ καζεηψλ νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία 

αθνινπζεί ζπδήηεζε κε βάζε ην ζχλνιν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη 

αλαθαιχπηεηαη ην «κεγάιν κπζηηθφ ησλ αξηζκψλ», δειαδή ηη ζεκαίλεη ε γξαθή ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ 

(ηφρνη 1.2, 4.1). 

Βήκα 6: Καηφπηλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δείρλεη έλα παξφκνην ζρέδην, ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ, φπνπ έρεη 

γξάςεη ηνλ αξηζκφ ζην ηειεπηαίν θνπηάθη θαη δεηάεη απφ ηελ θάζε δπάδα λα ζπκπιεξψζεη ην ςεθίν 

ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ θαη λα ζρεκαηίζεη κε πιαίζηα θαη γξακκέο ηηο πνζφηεηεο ζηα δχν πξψηα 

θνπηάθηα (ηφρνη 2.2, 3.1, 3.2). 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

2. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζηψλ 2 φπνπ ζε κία εηθνληθή αλαπαξάζηαζε 

κε θχβνπο (δξαζηεξηφηεηα 2, απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ηνπ καζεηή, η. γ΄, ζει.10), ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη λνεξνί ππνινγηζκνί, νη καζεηέο θαινχληαη αηνκηθά λα ππνινγίζνπλ ην άζξνηζκα ησλ 

θχβσλ κεηξψληαο ηνπο φρη έλα έλα, αιιά  σο νιφηεηα κε βάζε ην 10. Γξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο σο 

άζξνηζκα δεθάδσλ θαη κνλάδσλ (π.ρ. 10+3) θαη κεηά γξάθνπλ νιφθιεξν ηνλ αξηζκφ (π.ρ. 13) (ηφρνη 

2.3, 3.2). 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

Οη καζεηέο εηαηξηθά πξαγκαηνπνηνχλ ηε 3
ε
 δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2, ζηελ νπνία 

θαινχληαη λα γξάςνπλ ην δηςήθην αξηζκφ "αλαθαιχπηνληαο" ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο κέζα απφ ηελ 
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εηθνληθή αλαπαξάζηαζε (ηφρνη 1.2, 2.3, 3.2).   

Γξαζηεξηόηεηα 4 
ηελ 4

ε
 δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2 νη καζεηέο εηαηξηθά θαινχληαη λα θπθιψζνπλ ηηο 

δεθάδεο θαη λα γξάςνπλ ην δηςήθην αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε (ηφρνη 

2.1, 3.2).   

Γξαζηεξηόηεηα 5 
ηελ 5

ε
 δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2 νη καζεηέο εηαηξηθά θαινχληαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ 

ηε ιεμηθνγξαθηθή νλνκαζία ησλ αξηζκψλ (π.ρ. ηξηάληα δχν) ζε αξηζκεηηθή ζπκβνιηθή (32) (ηφρνη 3.1, 

3.2). 

 

Γξαζηεξηόηεηα επέθηαζεο (θαηάιιειε γηα ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο)  

1.α.  Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηα παηδηά φηη πξφθεηηαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. ηε ζπλέρεηα ηα 

πξνηξέπεη λα «θνξέζνπλ» ηηο ζηνιέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην παηρλίδη. Οη ζηνιέο απηέο είλαη ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ  ηηο  νπνίεο ν ίδηνο έρεη εηνηκάζεη θαηάιιεια (έρεη θφςεη ηηο ζέζεηο απφ φπνπ ζα 

πεξάζνπλ ην θεθάιη θαη ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ). Οη 10 ζαθνχιεο ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο (πξάζηλεο) έρνπλ 

ήδε γξακκέλν επάλσ ηνπο κε καξθαδφξν έλαλ αξηζκφ απφ ην 1-10. Αλ νη καζεηέο ηεο ηάμεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 20, ππάξρεη δηαζέζηκε άιιε κηα ζεηξά απφ ζαθνχιεο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο. 

Τπάξρνπλ αθφκα επηπιένλ ζαθνχιεο, άιινπ ρξψκαηνο, ηφζεο φζεο είλαη νη επηπιένλ καζεηέο, ρσξίο 

αξίζκεζε. 

1.β. ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο κνηξάδεη ηηο 10 αξηζκεκέλεο «ζηνιέο» ηπραία ζε καζεηέο ηεο ηάμεο. 

Σνπο δεηάεη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ αξηζκφ ν νπνίνο είλαη γξακκέλνο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο «ζηνιήο» 

ηνπο θαη ηνπο εμεγεί φηη ν αξηζκφο απηφο γηα ην παηρλίδη είλαη ην φλνκά ηνπο θαη πξέπεη φηαλ ηνπο 

θσλάδεη λα ζεθψλνληαη ζην ρψξν κπξνζηά απφ ηνλ πίλαθα. 

1.γ.   Ο δάζθαινο θσλάδεη κε ηε ζεηξά ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 9 θαη ηα αληίζηνηρα παηδηά 

ζηέθνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Μφιηο θσλάμεη θαη ην δέθαην παηδί ηνπ δεηάεη λα έξζνπλ θνληά θαη 

λα πηαζηνχλ απφ ηνπο ψκνπο. Σνπο δεηάεη λα αλαγλσξίζνπλ – θσλάμνπλ ηελ αμία ηεο δεθάδαο 

(αηζζεηνπνίεζε ηεο δεθάδαο). 

1.δ.   ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο δεηάεη απφ έλα καζεηή απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ θνξάλε ζηνιή 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ηελ 1
ε
 δεθάδα (θίηξηλεο), λα ζεθσζεί θαη λα πάξεη ζέζε, δίπια ζηε 1

ε
 

δεθάδα (ζηελ νπνία νη καζεηέο παξακέλνπλ αγθαιηαζκέλνη) θαη θαιεί ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ θαη 

λα θσλάμνπλ ηελ  αμία ηνπ λένπ αξηζκνχ. Σαπηφρξνλα γξάθεη κε ηνλ καξθαδφξν ηνλ αξηζκφ πάλσ ζηε 

ζηνιή ηνπ παηδηνχ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο δεθάδαο 

(20).  

1.ε.   Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. 

Δλαιιαθηηθά, ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη κε απηνθόιιεην ραξηί πνπ θνιιάεη ν δάζθαινο 

πάλσ ζηελ κπινχδα ησλ παηδηψλ θαη ζην νπνίν είλαη γξακκέλνο κε ίδην ρξψκα ν αξηζκφο – φλνκα – 

ζεζηαθή αμία. 

Πεξηζζφηεξν παηγληψδε ραξαθηήξα έρεη ε δξαζηεξηφηεηα απηή φηαλ ε δεθάδα αλαθέξεηαη ζαλ ην 

βαγόλη (10 ζέζεσλ ) απφ έλα ηξέλν ην νπνίν κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πεξηέξρεηαη ζηελ ηάμε θαη 

πξνζζέηεη επηβάηεο – κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα γεκίζεη – δεκηνπξγήζεη ηελ επφκελε δεθάδα – βαγφλη. 

 ην επίπεδν ρξήζεο ηωλ ΣΠΔ ν καζεηήο  ζηνλ Ζ/Τ ηεο ηάμεο αμηνπνηεί ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ ηεο 

Α΄ ηάμεο πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Π.Η. ή επηθνπξηθά ινγηζκηθφ ηνπ εκπνξίνπ φπσο: «Σαμίδη ζηελ 

αξηζκνρψξα», «Δλζθελψκαηα» θ.ιπ. Απηφ θπξίσο ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα 

καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην ξπζκφ ηεο ηάμεο, ή αθφκα σο 

επηβξάβεπζε.  

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

εκαληηθή δηαδηθαζία θαη αλάγθε ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ λα ηα βνεζνχλ λα αηζζεηνπνηήζνπλ κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηελ ππέξβαζε ηεο δεθάδαο. Ζ δξακαηνπνίεζε - παηρλίδη είλαη 

θαηεμνρήλ ηερληθή πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο. 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη: 

1. Γίλεηαη αβίαζηα ε αηζζεηνπνίεζε ππέξβαζε ηεο δεθάδαο.  

2. Δμππεξεηείηαη ε έλλνηα ηεο αιιεινπρίαο ησλ αξηζκψλ, ηεο ζεηξνζέηεζεο.  
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3. Δηζάγεηαη αβίαζηα ε αμηαθή ζέζε ησλ αξηζκψλ (αηζζεηνπνίεζε). 

4. Σαπηφρξνλα, εηζάγεηαη ε ινγηθή ηεο πξφζζεζεο αθνχ θάζε κνλάδα - καζεηήο πνπ κπαίλεη δίπια 

ζηνλ άιιν κεγαιψλεη ην ζχλνιν. 

5. Δμππεξεηείηαη ε αλάγθε ησλ καζεηψλ,  θπξίσο απηψλ κε Μ.Γ. θαη Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, γηα 

ζπκκεηνρή, απνδνρή, αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε θαη αίζζεζε - βίσζε επηηπρίαο. 

6. Δληζρχεηαη ε θνηλσληθφηεηα ηνπο θαη ε απηνεηθφλα. 

7. Ζ δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά ζαλ θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή. 

8. Ζ δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί ζπλνιηθά ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ρσξίο 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη απηνχο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, ζηα πιαίζηα ηεο αληίιεςεο γηα εληαία 

εληαμηαθή αληηκεηψπηζε ηνπο. 

9. Γελ ρξεηάδεηαη ν δάζθαινο λα «μνδέςεη» επηπιένλ ρξφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεηψλ. 

 

Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο κε ζρεκαηνπνηεκέλε ηε 45ιεπηε δηδαζθαιία, φπνπ θαίλεηαη ε 

αληηζηνηρία δξαζηεξηνηήησλ, δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο θαη δηδαθηηθνχ-επνπηηθνχ 

πιηθνχ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο βέβαηα ηε ζρεδηάδεη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ, αμηνπνηεί ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπ γηα δεκηνπξγία άιινπ πιηθνχ, ζρεδηαζκφ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.  

 

Σν πεξίγξακκα ηεο Γηδαζθαιίαο 

α/α 
Τπνελόηεηεο 

ηεο δηδαζθαιίαο 
Υξόλνο Δθπαηδεπηηθή  Σερληθή    

Γηδαθηηθό -  

επνπηηθό πιηθό 

1 

Δηζαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα: 

Αμηνπνίεζε ησλ 

άηππσλ γλψζεσλ 

θαη  ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ 

καζεηψλ 

20 

ιεπηά 

Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε 

Παηρλίδη  

Δηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα 

(κε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ) 

Καιακάθηα 

(κηζά), 

ιαζηηράθηα, 

θάξηεο αξηζκψλ 

ή καξθαδφξνη, 

ραξηί κέηξνπ 

(ΦΔ 1) 

2 

Τπνινγηζκφο 

αζξνίζκαηνο κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ 

10 

5 

ιεπηά 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

Αμηνπνίεζε αλαπαξάζηαζεο 

(ΦΔ 2) 

(δξαζηεξηφηεηα 

2)  

3 
Απαξίζκεζε 

δεθάδσλ κνλάδσλ 

5 

ιεπηά 

Δηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα 

Αμηνπνίεζε αλαπαξάζηαζεο 

Φχιιν 

εξγαζίαο 2 

(δξαζηεξηφηεηα 

3) 

4 

Κχθισκα 

δεθάδσλ θαη 

απαξίζκεζε 

δεθάδσλ θαη 

κνλάδσλ 

5 

ιεπηά 

 Δηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα 

Αμηνπνίεζε αλαπαξάζηαζεο 

Φχιιν 

εξγαζίαο 2 

(δξαζηεξηφηεηα 

4) 

5 

Κιείζηκν ηεο 

δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο , 

αλαθεθαιαίσζε, 

αμηνιφγεζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ 

10 

ιεπηά 

Δηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα 

Δξσηήζεηο-απαληήζεηο, 

ζπδήηεζε 

Φχιιν 

εξγαζίαο 2 

(δξαζηεξηφηεηα 

5) 
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Κνιέδα Δ. (2009). Θεσξία θαη Πξάμε ζηε Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δθδφζεηο Σφπνο, Αζήλα. 
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Λεκνλίδεο Υ., θ.ά. (2006). Μαζεκαηηθά Α΄ Γεκνηηθνχ: Μαζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο (Βηβιίν 

Μαζεηή, Σεηξάδην Δξγαζηψλ, Βηβιίν Γαζθάινπ), ΟΔΓΒ. 

Λεκνλίδεο, Υ. (2003). Μηα Νέα Πξφηαζε Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο Πξψηεο Σάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Αζήλα: Παηάθεο. 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Καιακάθηα, ιαζηηράθηα, ραξηφλη, θνιιεηηθή ηαηλία, καξθαδφξνη 

 Λνγηζκηθφ πινήγεζεο 

Ζ/Τ, ειεθηξνληθφο πξνβνιέαο 

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο 

7) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Ση ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο αμηαθήο ζέζεο δηςήθησλ αξηζκώλ; 

Οη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζε απηφ ην εξψηεκα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζρεδηαζηεί 

κηα πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο 

ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Βέβαηα νη καζεηέο ηελ πξψηεο ηάμεο ζε απηφ ην ζρέδην δηδαζθαιίαο εηζάγνληαη 

γηα πξψηε θνξά ζηελ έλλνηα αμηαθήο ζέζεο δηςήθησλ αξηζκψλ.  

Δξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ φιε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη θαη νδεγφο 

ηαπηφρξνλα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

Έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα απαξίζκεζεο ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο;  

Δμνηθεηψλνληαη  νη καζεηέο ζηαδηαθά κε λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηαθή ζέζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ; 

Δμνηθεηψλνληαη  νη καζεηέο ζηαδηαθά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο δηςήθησλ 

αξηζκψλ; 

Μπνξνχλ νη καζεηέο λα κηινχλ φια θαη θαιχηεξα γηα ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζσζηή νξνινγία (δεθάδα, κνλάδα, ςεθίν, αξηζκφο); 

Σα εξσηήκαηα απηά ζα απνηεινχζνπλ θαη ηνλ νδεγφ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ζε έλα επφκελν 

ζηάδην. 

 

8) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 
Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε δήισζε κε ην 

παξαθάησ πεξηερφκελν 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο εληχπνπ, 

δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη δελ 

πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απφιπηε θαη 

ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην, νιφθιεξν ή 

ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

 

1. Ο δάζθαινο, επάλσ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ζρεδηάδεη νξηδφληηα 5 ηεηξάγσλα ηα νπνία δελ 

εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο. Αλάκεζα ζηα θνπηηά  2
ν
-3

ν
 θαη 4

ν
-5

ν
 γξάθεη ην ίζνλ (=). 

Ο δάζθαινο επαλαιακβάλεη, νκνηφκνξθα, ηνλ παξαπάλσ ζρεδηαζκφ ηφζεο θνξέο φζεο ρξεηάδεηαη 

ψζηε λα αληηζηνηρεί κία νξηδφληηα ζεηξά γηα θάζε δπάδα καζεηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα θαιχπηνληαη 

θαη φινη νη καζεηέο. 

Δπάλσ απφ ηε ζηήιε πνπ βξίζθνληαη ηα ηξίηα ζηε ζεηξά θνπηηά γξάθεη «ΓΔΚΑΓΔ», επάλσ απφ 

ηε ζηήιε πνπ βξίζθνληαη ηα ηέηαξηα ζηε ζεηξά θνπηηά γξάθεη «ΜΟΝΑΓΔ» θαη επάλσ απφ ηε ζηήιε 

κε ηα πέκπηα ζηε ζεηξά θνπηηά γξάθεη ηνλ ηίηιν «Αξηζκφο». 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζε ηάμε κε 17 καζεηέο: 

ρέδην 1
α
  

 

   ΓΔΚΑΓΔ ΜΟΝΑΓΔ  Αξηζκόο 
       

  =   =  

  =   =  

  =   =  

  =   =  

  =   =  

  =   =  

  =   =  

  =   =  

 

 

2. Ο δάζθαινο, επάλσ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ ζρεδηάδεη αθξηβψο ην ίδην ζρέδην πνπ έθαλε θαη ζην 

Φχιιν 1
α
. Πξνζέρεη ηα πξψηα θαη δεχηεξα θειηά λα έρνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο γηα λα 

ρσξέζνπλ άλεηα ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, πξνζζέηεη αξηζκνχο κέζα ζηα πέκπηα ζηε ζεηξά θνπηηά. 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζε ηάμε κε 17 καζεηέο: 

ρέδην 1
β
  

 

   ΓΔΚΑΓΔ ΜΟΝΑΓΔ          Αξηζκόο 
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  

 

25 

27 33 

50 

39 41 

18 30 

11 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 

 
(Μαζεκαηηθά Α’ Γεκνηηθνχ, Σεηξάδην Δξγαζηψλ, η. γ’, ζ. 10) 
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1. Βξίζθω ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο θαη ηηο γξάθω κε αξηζκνύο  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεθάδεο Μνλάδεο 

 

 

 

 

Αξηζκόο 

 
 

2. Κπθιώλω ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο θαη ηηο γξάθω κε αξηζκνύο  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεθάδεο Μνλάδεο 

  

Αξηζκόο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηξηάληα επηά 

είθνζη έλα 

ηξηάληα  

πελήληα έμη 

ζαξάληα νθηψ 

ζαξάληα έλα 

ηξηάληα ηξία 

πελήληα ελλέα 

είθνζη ελλέα 21 

3. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1 

Ση ζεκαίλεη θάλσ Μαζεκαηηθά; Πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. 

Τπφζεζε: Δίκαζηε παξαηεξεηέο κηαο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία θαηά ηελ άπνςή καο, εξγάδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ 

ηξφπν. Καηαγξάθνπκε ξήκαηα ή/θαη θξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήκαηα γηα 

λα εθθξάζνπκε απηφ ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ………………................................................................................................... 

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

Ζ/Ο αζθάια/δάζθαινο…………….…………………………………………………………... 

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

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Καηαγξάθνπκε ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν. 

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

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

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

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

-Πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία κηαο ελόηεηαο 

- Σν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο θαη ν δηδαθηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ. 

- Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

- Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα έλλνηεο ή/θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην δηδαθηηθφ ζρέδην 

- Οη ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ  

- Σα πιηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

 

- Η δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο 

o  Ζ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

o  Ζ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ άηππσλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

καζεηψλ (ε αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο) 

o  Απφ ηηο άηππεο ζηξαηεγηθέο ζηνπο αιγφξηζκνπο 

o  Οη λνεξνί ππνινγηζκνί θαη ε εθηίκεζε 

o  Σα ζπκπεξάζκαηα  

o  Ζ γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ  

o  Ζ ρξήζε κνληέισλ  

o  Ζ αμηνιφγεζε  

o  Οη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

χλδεζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ηηο δξνκνινγνχκελεο ζηνρεχζεηο: 

Α. Δμππεξεηεί ηνπο θνηλνύο κνξθσηηθνύο ζηόρνπο ησλ λέσλ Π; 

o Γλσξίδνληαο & θαηαλνψληαο 

o Γηεξεπλψληαο 

o Δπηθνηλσλψληαο (& ζπλεξγαδφκελνο κε άιινπο) 

o πλδένληαο (π.ρ. κε ηε δσή) 

Οη ξόινη ηνπ 

δηδάζθνληνο 

 

Οη ξόινη ησλ 

καζεηώλ 

 

 



Τ

Ν

Δ

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Κ

Η 

 

Γ

Ι

Δ

Ρ

Δ

Τ

Ν

Η



Η 
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Β. Πνηνπο από ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο ησλ λέσλ Π «ππεξεηεί» ην ζρέδην δηδαζθαιίαο; 
o ηνρνθεληξηθή κάζεζε / Δζηίαζε ζηα νπζηψδε ηεο κάζεζεο.  

o Παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε (έρνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ). 

o Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγφο / ζπλδεκηνπξγφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

o Πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ. 

o Έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθφηεηα (ζχλδεζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ νξγαλσκέλε 

ζηε βάζε θνκβηθψλ ελλνηψλ). 

o Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαζχλδεζή ηνπο, παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

o Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο  ρξήζεο πνιιαπιψλ πεγψλ.  

o χλδεζε ηεο κάζεζεο κε θαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινληα ηεο δσήο. 

o Δλίζρπζε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ. 

o Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε έκθαζε ζηελ 

αεηθνξία.  

o Μχεζε ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, πξνζδηνξηζκφο 

πξνβιεκάησλ, ζρεδηαζκφο δηεξεπλήζεσλ, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θ.ν.θ). 

o Γηεξγαζίεο απηναμηνιφγεζεο (απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην δηδαθηηθφ θαη 

παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν, απφ ηνπο καζεηέο γηα ην δηθφ ηνπο έξγν) θαζψο θαη 

αιιειναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

 

Παξάξηεκα 

Α. «…Απηή ε αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα καζεκαηηθά βαζίδνληαη 

ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ, ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

απνηειεί κηα θαηάθνξε δηαζηξέβισζε ηεο θχζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ.» (Van De Walle, 2007, ζει. 

47). 

 

Β. «Ζ [δεκηνπξγηθή] εμάζθεζε δελ πξέπεη πνηέ λα πξνεγείηαη ηεο θαηαλφεζεο (Van De Walle, 

2007, ζει. 48). 

 

Γ. εμεξεπλώ, δηεξεπλώ, ππνζέηω, επηιύω, δηθαηνινγώ, αλαπαξηζηώ, δηαηππώλω, αλαθαιύπηω, 

θαηαζθεπάδω, επαιεζεύω, εμεγώ, πξνζβιέπω, αλαπηύζζω, πεξηγξάθω, ρξεζηκνπνηώ (φια ηα 

ξήκαηα ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο «θαηαλφεζεο» θαη «αλεχξεζεο» ιχζεο,…κε ελεξγεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αληί γηα παζεηηθέο [αθνχσ, αληηγξάθσ, απνκλεκνλεχσ…) 

 «… είζηε ηθαλνί λα βγάιεηε λφεκα απφ φζα θάλεηε –είζηε ηθαλνί/έο λα «θάλεηε» καζεκαηηθά. Ζ 

πην βαζηθή ηδέα ζηα καζεκαηηθά είλαη φηη ηα καζεκαηηθά έρνπλ λφεκα» (Van De Walle, 2007, ζει. 

48). 
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Τιηθό γηα ηε δξαζηεξηόηεηα επέθηαζεο 
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Β5: ρέδην Φπζηθήο 

 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Δξεπλεηέο πιηθώλ  

«Πεξλά» ή δελ «πεξλά» … ην ειεθηξηθό ξεύκα από όια ηα ζώκαηα;  

(Αγσγνί – Μνλσηέο) 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):   
 "Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν"  Δ΄ Γεκνηηθνχ 

 

Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: 

Ζιεθηξηζκφο: Αγσγνί & Μνλσηέο 

 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλήθεη ζηελ ελφηεηα ηνπ ΑΠ «Ζιεθηξηζκφο», ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

«ειεθηξηθφ ξεχκα», «ειεθηξηθά θπθιψκαηα». Χο πξνο ην ΓΔΠΠ, ππεξεηεί ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο: αιιειεπίδξαζε (π.ρ. αιιειεπίδξαζε ζηνηρείσλ ελφο θπθιψκαηνο),  

κεηαβνιή (π.ρ. ε ιεηηνπξγία ελφο θπθιψκαηνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη), νκνηφηεηα – δηαθνξά (π.ρ. θνηλά θαη δηαθνξέο αγσγψλ - κνλσηψλ),  επηθνηλσλία 

(π.ρ. εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία: αγσγφο, κνλσηήο).  

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθόο θνπόο:  

θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο θαη λα 

είλαη ηθαλνί λα πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ελφο αγσγνχ θαη ελφο κνλσηή κέζσ ηεο εκπινθήο 

ηνπο ζε κηα ζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα θαη ηηο πξαθηηθέο (δηεξεχλεζε, πξφβιεςε, ππφζεζε, 

πείξακα, παξαηήξεζε, ηαμηλφκεζε, εξκελεία) ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ . 

 

Δπηκέξνπο ηόρνη  

 

1. Γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο 

1.1 Να θαηαλνήζνπλ πεηξακαηηθά φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα δηαξξέεη (πεξλά) απφ θάπνηα 

πιηθά (αγσγνί) θαη απφ άιια φρη (κνλσηέο).  

1.2 Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ αληηθείκελα θαη πιηθά σο πξνο απηή ηνπο ηελ 

ηδηφηεηα   

- Να αλαθέξνπλ φηη ηα κέηαιια είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

- Να αλαθέξνπλ κνλσηηθά πιηθά 

1.3 Να εληνπίζνπλ ηα κεηαιιηθά θαη ηα κνλσηηθά κέξε ζε εξγαιεία θαη ζπζθεπέο 

ειεθηξηζκνχ (θαιψδην, θαηζαβίδη, κπξίδα). 

- Να εμεγνχλ κε δηθά ηνπο ιφγηα (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηεο 

επηζηήκεο) ηε ρξήζε  πιηθψλ πνπ είλαη αγσγνί θαη κνλσηέο ζε εξγαιεία θαη ζπζθεπέο 

ειεθηξηζκνχ. 

 

2. Γηεξεπλώληαο θαη εληνπίδνληαο 

2.1 Να εκπιαθνχλ ζε επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ, παξαηήξεζεο, 

πξφβιεςεο, ηαμηλφκεζεο, επηθνηλσλίαο  

2.2 Να εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ 

πιηθψλ 
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3. Δπηθνηλσλώληαο (θαη ζπλεξγαδόκελνο κε άιινπο)  
3.1 Να ζπλεξγαζηνχλ  αξκνληθά θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζήο ηνπο κε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ηξφπν (π.ρ. γηα ηελ ζπγγξαθή ζπκπεξαζκάησλ ζην 

επίπεδν ηεο νκάδαο, γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ απφςεσλ ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο) 

 

4. πλδένληαο (κε ηε δσή) 

4.1 Να εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε δσή ηνπο (ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζε αγσγψλ - κνλσηψλ) 

4.2 Να αγαπήζνπλ (αλαπηχμνπλ επηζπκεηή ηαπηφηεηα σο πξνο) ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη ππεξεηνύλ ηηο αθόινπζεο επηζπκεηέο νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο:  

o Βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία. 

o Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο («καζαίλσ πψο λα καζαίλσ»).  

o Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε.  

o Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

 

 

 

εκεηώζηε αλ  αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πξνζνκνίσζεο απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο (πξνηείλεηαη 

σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε δξαζηεξηφηεηα). 

PhET: Πξνζνκνίσζε ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο  (Παλεπηζηήκην Κνινξάλην) 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_el.jnlp 

 

 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πξνζνκνίσζεο πεηξάκαηνο επηβεβαίσζεο αγσγψλ θαη 

κνλσηψλ ζηε κνξθή εηθνληθνχ εξγαζηήξηνπ (πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε 

δξαζηεξηφηεηα) ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο - αλαζθφπεζεο. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (CD-ROM) Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ (δξαζηεξηφηεηα γηα αγσγνχο θαη κνλσηέο): 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_el.jnlp
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
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1.4  Πξνηεηλόκελε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

Βαζηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε ζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε, βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο είλαη: 

o Ζ  αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

o Ζ ζεκαίλνπζα ζέζε θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ιεθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο.  

o Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη 

αμηνπνηεί ηηο απφςεηο θαη άηππεο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ.  

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζνπλ απφςεηο νηθεηνπνηνχκελνη 

ζηαδηαθά ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ έλλνηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαθηηθή-

καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν. Καζνδεγεί κε ηέηνην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη πξνυπάξρνπζεο απφςεηο ησλ καζεηψλ, νη ζηξαηεγηθέο ηνπο, 

πξνθαιεί ηελ απνηειεζκαηηθή ζπδήηεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηηο νκάδεο θαη ζηελ νινκέιεηα, 

παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη γεληθφηεξα ελεξγεί θαηάιιεια, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν επηζπκεηφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο.  

Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο  θαη εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο: 

 Αμηνπνίεζε ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ησλ καζεηψλ 

 Δξσηήζεηο  - απαληήζεηο 

 Πείξακα 

 Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ:  δηεξεχλεζε, ηαμηλφκεζε, επηθνηλσλία, 

δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, εξκελεία δεδνκέλσλ 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ - Πξνζνκνίσζε 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επέθηαζεο, 

φπνπ νη καζεηηθέο νκάδεο θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο θαθφ). 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 45 ιεπηά.  

Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα κηα αθφκε δηδαθηηθή 

ψξα ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο – δξαζηεξηφηεηα δηαγσληζκνχ θαηαζθεπήο θαθνχ ζηελ νπνία νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ πιηθά πνπ είλαη αγσγνί θαη κνλσηέο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

Θέκα: Δξεπλεηέο πιηθώλ: «Πεξλά» ή δελ «πεξλά» … ην ειεθηξηθό ξεύκα από όια ηα 

ζώκαηα; (Αγσγνί – Μνλσηέο) 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε 

Οη καζεηέο λα έρνπλ εμνηθεησζεί ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ κε ηηο έλλνηεο:  

ειεθηξηζκφο, ειεθηξηθφ ξεχκα, πφινο, ιακπάθη, κπαηαξία, αγσγφο, θιεηζηφ ειεθηξηθφ θχθισκα, 

αλνηθηφ ειεθηξηθφ θχθισκα 
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Σν επηζηεκνληθό πεξηερόκελν  

Καινί αγσγνί ή απιά αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη φια ηα κέηαιια, ην θπζηθφ λεξφ, ν 

γξαθίηεο, ην ιησκέλν γπαιί θ.ά. ηα πιηθά απηά ηα ειεθηξφληα ππάξρνπλ ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε θαη 

φηαλ έρνπκε ζχλδεζε κε ειεθηξηθή πεγή απηά πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο κηαο θαηεχζπλζε θαη έρνπκε 

ηελ εκθάληζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (γηα πεξηζζφηεξα δείηε: Ζewitt, 2005, ζει. 450-451). Έλαο απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο αγσγνχο είλαη ν ραιθφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή θαισδίσλ. 

ε άιια πιηθά, πνπ νλνκάδνληαη θαθνί αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή κνλσηέο, φπσο είλαη ην 

πιαζηηθφ, ην θανπηζνχθ, ην γπαιί, ην ζηεγλφ μχιν, θ.ά. δελ ππάξρνπλ ειεπζέξα ειεθηξφληα γηα λα 

ππάξμεη ξνή ειεθηξνλίσλ αλ απηά ζπλδεζνχλ κε κηα ειεθηξηθή πεγή. Οη ράιθηλνη αγσγνί 

πεξηβάιινληαη κε κνλσηηθά πιηθά, φπσο ην θανπηζνχθ γηα λα θαηαζθεπάδνληαη θαιψδηα, 

ξεπκαηνδφηεο θαη ξεπκαηνιήπηεο.    

Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φια ηα πιηθά δηαζέηνπλ κηθξφ ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ειεχζεξσλ 

ειεθηξνλίσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ ζηα κέηαιια ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο κεγαιχηεξεο αγσγηκφηεηαο. Σν λεξφ δελ πεξηέρεη ηφζα ειεχζεξα ειεθηξφληα φζα ηα κέηαιια 

αιιά πεξηέρεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε άιια πιηθά πνπ ηα θαηαηάζζνπκε ζηνπο κνλσηέο (π.ρ. 

μχιν, πιαζηηθφ). Βαζηθά ε άπνςε ησλ επηζηεκφλσλ είλαη φηη φια ηα πιηθά θαηά έλαλ ηξφπν άγνπλ 

ηνλ ειεθηξηζκφ, δηαθέξνπλ φκσο σο πξνο ηελ αγσγηκφηεηά ηνπο. Γειαδή, ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ 

ζε αγσγνχο θαη κνλσηέο δελ είλαη απφιπηνο θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη κνλσηέο, θάησ απφ 

θάπνηεο ζπλζήθεο, γίλνληαη αγσγνί θαη αληίζηξνθα. Όπσο ζπκβαίλεη κε έλα βξεγκέλν μχιν (Βιέπε 

θαη θείκελν γηα εκηαγσγνχο, ζει. 62, Βηβιίν Μαζεηή, Απνζηνιάθεο θ.ά., 2005). 

 
Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

1. Σν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν πθίζηαηαη δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ ζρνιηθή 

επηζηεκνληθή γλψζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γλψζε ησλ επηζηεκφλσλ. 

Γηδαθηηθά κεηαζρεκαηηζκέλε ζρνιηθή γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ: 

Σα πιηθά δηαθξίλνληαη ζε αγσγνχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζε κνλσηέο. Σα πιηθά κέζα απφ ηα 

νπνία είλαη δπλαηή ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νλνκάδνληαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ 

ηα πιηθά κέζα απφ ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κνλσηέο. 

 

2. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θάλνπκε λχμεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Ο ρσξηζκφο ζε αγσγνχο θαη κνλσηέο είλαη έλα ρσξηζκφο «καχξνπ» - «άζπξνπ» 

πνπ δελ απνηππψλεη ηελ «πξαγκαηηθή» εηθφλα ηεο επηζηήκεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

δηαθνξνπνηεζνχκε ζηε δηδαζθαιίαο καο ζα κπνξνχζακε λα αμηνπνηήζνπκε ην δηάγξακκα Venn 

πνπ αθνινπζεί. 
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Πηζαλά εξσηήκαηα: Πνπ πάεη ην μχιν; Πνπ πάεη ην βξεγκέλν μχιν; 

 

Ιδέεο ησλ παηδηώλ - Γλσζηηθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο 

Γελ αλακέλεηαη νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ησλ πιηθψλ ζε αγσγνχο 

θαη κνλσηέο. 

Οη καζεηέο ζεσξνχλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζπλψλπκν κε ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηελ ελέξγεηα, ελψ 

γεληθά νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ή κνληέια (βι. Driver et al., 1999). Δπίζεο, νη καζεηέο δελ 

θαηαλννχλ φηη ην θχθισκα είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ, φπνπ κηα 

αιιαγή ζ’ έλα ζηνηρείν κπνξεί λα θέξεη αιιαγή ζε άιια ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο. Οη καζεηέο 

εμεηάδνπλ δειαδή κεκνλσκέλα ηα δηάθνξα ηκήκαηά ελφο θπθιψκαηνο.  

 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ θαη ε δηεξεχλεζε πιηθψλ πνπ είλαη αγσγνί θαη κνλσηέο κπνξεί λα 

δψζεη επθαηξίεο λα ζπδεηεζνχλ ηξφπνη πνπ ηα ζηνηρεία ελφο θπθιψκαηνο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε σο ζηνηρείνπ ελφο  θπθιψκαηνο δηαθνξεηηθψλ κεθψλ γξαθίηε (κε ην ίδην 

πάρνο) κπνξεί λα αλαδείμεη, πψο, έλα ζηνηρείν (γξαθίηεο κε δηαθνξεηηθά κήθε) επεξεάδνπλ ηε 

θσηεηλφηεηα ηνπ ιακπηήξα ηνπ θπθιψκαηνο. 

Δπίζεο, κπνξεί λα δψζεη επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε - δηαθνξνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ειεθηξηζκφο - 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Αλαζθόπεζε πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ -  Δηζαγσγηθόο πξνβιεκαηηζκόο  

1
ε
 θάζε: Αλαζθόπεζε πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ – Δηζαγσγή 

[θαηαζθεπή απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο θαη αλαγλώξηζε ησλ ζηνηρεηώλ ηνπ] 

Ο δάζθαινο δίλεη ζε θάζε νκάδα έλα κεγάιν θνπηί (δεο πιηθνηερληθή ππνδνκή) κε πιηθά πνπ ζα 

αμηνπνηήζνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. Μέζα ζην θνπηί ππάξρνπλ δηάθνξα πιηθά ηα 

νπνία νη καζεηέο ζα θιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ηα ηαμηλνκήζνπλ ζε αγσγνχο θαη κνλσηέο. Δπίζεο, 

κέζα ζην θνπηί ππάξρνπλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο απινχ θπθιψκαηνο. Ο 

δάζθαινο ζέηεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα θαη ηαπηφρξνλα δεηά απφ ηηο 

νκάδεο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα θαη λα ζηεξεψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην 

ζξαλίν ρξεζηκνπνηψληαο πιαζηειίλε ή κνλσηηθή ηαηλία (ην θχθισκα απηφ ζα αμηνπνηεζεί ζηελ 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα δηεξεχλεζεο). 

o Απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη έλα απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα; 

o Πφηε ην θχθισκα είλαη αλνηθηφ θαη πφηε θιεηζηφ; Γηα λα ην δείμνπκε. 

o Ση ζπκβαίλεη, φηαλ ην θχθισκα είλαη θιεηζηφ θαη ηη φηαλ είλαη αλνηθηφ; Γηα λα ην 

δείμνπκε (ηφρνη 2.1 θαη 2.2). 

Δλαιιαθηηθή πξφηαζε: ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή αμηνπνηψληαο Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθφ πξνβνιέα 
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πξνβάιεη κηα πξνζνκνίσζε ζηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ  

θαη (αθνχ δείμεη ην ρεηξηζκφ ηεο) θαιεί καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ θχθισκα. Ζ 

πξνζνκνίσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα καθξνζθνπηθήο θαη κηθξνζθνπηθήο παξαηήξεζεο θαη δίλεη αθνξκή 

γηα κηα ζχληνκε ζπδήηεζε πεξί ξνήο ειεθηξνλίσλ ή αλ επηζπκνχκε λα κείλνπκε ζην καθξνζθνπηθφ 

επίπεδν πεξί ξνήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα «πεηξακαηηζκνχ» θαη κε άιια 

πιηθά ζε έλα επφκελν ζηάδην θαη παξαηήξεζεο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

«θηλεηηθφηεηαο» ησλ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

ρνιηάδεηαη ε «πξαγκαηηθφηεηα» ησλ πξνζνκνηψζεσλ (ηαπξίδνπ, 1995). Ζ πξνζνκνίσζε 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Παηδηά γηαηί ηηο αμηνπνηνχκε ζηε δηδαζθαιία καο, πψο καο βνεζνχλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο  κάζεζήο καο.  

 

2
ε
 θάζε: Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο 

[Αλάδεημε ησλ απόςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ (κέζσ πξνβιέςεσλ) γηα ηα πιηθά πνπ 

«πεξλά» θαη δελ «πεξλά» ην ειεθηξηθό ξεύκα από απηά] 

Ο δάζθαινο ζέηεη ηα εξσηήκαηα: 

o ηα θπθιψκαηα πνπ θηηάμακε κέζα απφ πνηά πιηθά πεξλάεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα; 

(πεξλάεη κέζα απφ ηα θαιψδηα, ηε ιάκπα, ηελ κπαηαξία). 

o πδεηήζηε γηα 2 ιεπηά ζηελ νκάδα ζαο γηα λα απαληήζεηε ζην εξψηεκα. Σν ξεύκα 

πεξλά κέζα από όια ηα πιηθά, από όια ηα αληηθείκελα; θεθηείηε κε βάζε ηα πιηθά πνπ 

έρεηε κέζα ζην κεγάιν θνπηί. Θα αλάςεη ην ιακπάθη αλ γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηε ζέζε ηνπο ελφο θαισδίνπ κηα ισξίδα παληνχ ή κηα νδνληνγιπθίδα; 

ηε ζπλέρεηα, Ο δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο λα νλνκάζνπλ ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην θνπηί 

θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο αλ πεξλά κέζα απφ απηά ξεχκα. Σαπηφρξνλα ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηφλη 

πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη απφ πξηλ θνιιά θαη ηαμηλνκεί ηα πιηθά κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ καζεηψλ 

(ηφρνο 2.1). 

 
Φχιιν εξγαζίαο  

 

Σέινο ζέηεη ην εξψηεκα: 

o Πψο ζα κπνξνχζακε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηη ζπκβαίλεη κε φια ηα 

πιηθά; 

Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα δεηήζνπλ λα 

δνθηκάζνπλ ηα πιηθά ζην ήδε θηηαγκέλν απιφ 

θχθισκα. Σνπο δεηά γηα λα δηεπθνιπλζνχλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ην θχθισκά ηνπο έηζη ψζηε λα 

ππάξρνπλ ειεχζεξεο νη άθξεο δπν θαισδίσλ γηα λα 

δνθηκάδνπλ ηα πιηθά. 

 

 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

- Αβίαζηε εηζαγσγή θαη ηνπ ξήκαηνο (δηαξξέεη - πεξλά). ηξαηεγηθή γεθχξσζεο ηεο γιψζζαο ησλ 
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καζεηψλ κε ηε γιψζζα ηεο επηζηήκεο. 

- Αλάδεημε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην πνηα πιηθά δηαξξένληαη απφ ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα ( «επηηξέπνπλ» ζην ξεχκα λα πεξάζεη απφ κέζα ηνπο). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

[Γηεξεύλεζε: Δξεπλνύκε πνηα πιηθά επηηξέπνπλ λα πεξάζεη ην ειεθηξηθό ξεύκα από κέζα 

ηνπο θαη πνηα δελ επηηξέπνπλ ή δηαθνξεηηθά πνηα πιηθά δηαξξένληαη από ην ειεθηξηθό ξεύκα 

θαη πνηα δελ δηαξξένληαη] 

1
ε
 θάζε: Ο δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο  λα μεθηλήζνπλ ηε δηεξεχλεζε. Γίλεη ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο θαη ζε θάζε νκάδα έλα κεγάιν ραξηί αλαθνηλψζεσλ θαη καξθαδφξνπο γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα 

βήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο: εξεπλεηηθφ εξψηεκα, κεζνδνινγία (βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε ζηε 

δηεξεχλεζή καο), παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. 

 
Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ηη ζπκβαίλεη ζην θχθισκα θαηαλέκνληαο ξφινπο ζηελ νκάδα (ρεηξηζκφο 

πιηθψλ, δηαπξαγκάηεπζε παξαηεξήζεσλ θαη εξκελεία ηνπο, θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζην ραξηφλη). Ζ 

θάζε νκάδα επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο κε ηνλ ηξφπνπ πνπ επηζπκεί. 

Έλαο πηζαλφο ηξφπνο είλαη ηαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ φπσο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (βιέπε θαη 

Σεηξάδην Δξγαζηψλ Μαζεηή, Απνζηνιάθεο θ.ά.,  ζει. 113). Ο δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο φηαλ 

νινθιεξψζνπλ κε ηα πιηθά ηνπ θνπηηνχ λα δνθηκάδνπλ κε λεξφ θαη κε αιαηφλεξν.   

 

 

 

 

Αληηθείκελν (πιηθφ) «Πεξλά» ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

(αλάβεη ην ιακπάθη) 

Γελ «πεξλά» ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα 

(δελ αλάβεη ην ιακπάθη) 

Καιακάθη (πιαζηηθφ)    

   

   

   

 

 

Σαμηλόκεζε Γηεξεύλεζε Παξαηήξεζε 

Αγσγνί Μνλσηέο 

Δξκελεία 

παξαηήξεζεο 
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Αγσγνί 

νλνκάδνληαη……………………………………………………………………………………………

……………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Μνλσηέο  νλνκάδνληαη 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Ο δάζθαινο θαιεί ηηο νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο αζθνχκελνη ζηε δεμηφηεηα 

ηεο επηθνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ απνηππσζεί 

νη πξνβιέςεηο ησλ καζεηψλ (ηφρνη 1.2,  2.1, 3.1). 

 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

- Ο δάζθαινο αλαδεηθλχεη ηε θχζε ηεο δηεξεχλεζεο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο.  Σνπο θαιεί λα 

παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά, λα εξκελεχζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηα πιηθά 

(δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ θαη νη επηζηήκνλεο). Γειαδή ηνπο εμνηθεηψλεη κε φςεηο ηεο Φχζεο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ζηφρνο πνπ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηηο κέξεο καο απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ).  

- Πεξλψληαο απφ φιεο ηηο νκάδεο, ιεηηνπξγεί σο ηθαλφ κέινο θάζε νκάδαο, ηηο θαζνδήγεη θαηάιιεια 

ψζηε λα απνηππψζνπλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη ζην ραξηφλη ηνπο ηα βήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα,  δίλεη λχμεηο γηα ην πψο ζα παξνπζηάζνπλ ηε ηαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ, ξσηά ηη ζα βάινπλ 

γηα ηίηινπο ζηηο δπν θαηεγνξίεο. 

 

2
ε
 θάζε: πδήηεζε - πκπέξαζκα 

Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ησλ νκάδσλ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ εμέηαζαλ νη νκάδεο θαη δηαπίζησζαλ φηη δηαξξένληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη κέηαιια. Έρνπλ βέβαηα δηαπηζηψζεη φηη ην ιακπάθη άλαςε δνθηκάδνληαο 

κε ην αιαηφλεξν θαη κε ην γξαθίηε. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα δνζεί ε  επθαηξία λα 

εηζαρζνχλ νη επηζηεκνληθνί φξνη αγσγνί θαη κνλσηέο (αλ δελ έρνπλ εηζαρζεί απφ ηνπο καζεηέο). Με 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ νκάδαο ηνπο ζε έλαλ 

νξηζκφ γηα ηνπο αγσγνχο θαη ηνπο κνλσηέο (ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν ηεο επηζηήκεο) 

ζπκπιεξψλνληάο ηνλ θαη κε παξαδείγκαηα γηα λα είλαη πην θαηαλνεηφο απφ νπνηνλδήπνηε ηνλ 

δηαβάζεη (ηφρνη 1.1 θαη 3.1). 

Έλαο πηζαλφο νξηζκφο γηα ηνπο αγσγνχο: 

Αγσγνχο νλνκάδνπκε ηα ζψκαηα (πιηθά) πνπ δηαξξένληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή ηα ζψκαηα πνπ 

«επηηξέπνπλ» λα πεξάζεη ειεθηξηθφ ξεχκα απφ κέζα ηνπο. Αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξέκαηνο είλαη ηα 

κέηαιια, ν γξαθίηεο, ην αιαηφλεξν 

 

Πξφηαζε επέθηαζεο: Μηα ελδηαθέξνπζα επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ήηαλ λα δεηεζεί απφ ηηο 

καζεηηθέο νκάδεο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηα πιηθά πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο  λα 

δηαηππψζνπλ θαη άιια εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ θάπνηνη άιινη καζεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ίδην ζέκα λα δηεξεπλήζνπλ (ηφρνη 2.1 θαη 3.1). 

 

Μεηαδηδαθηηθό επίπεδν 

Ο δάζθαινο, πεξλψληαο απφ φιεο ηηο νκάδεο, δηακεζνιαβεί γηα ηε δηαηχπσζε «θαιψλ» νξηζκψλ.  

- Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζηήκεο είλαη ε αθξίβεηα (είλαη θη απηή κηα φςε ηεο Φχζεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ). Καιφ είλαη λα μερσξίδνπκε ζηνπο καζεηέο καο αλ νκηινχκε γηα πιηθά ή γηα αληηθείκελα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα ςαιίδη (αληηθείκελν) είλαη ζπλήζσο θηηαγκέλν απφ πιηθφ πνπ άγεη (κέηαιιν) αιιά 

έρεη θαη πιηθφ πνπ δελ άγεη (πιαζηηθφ) ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ηνπο ξσηήζνπκε. 

Έλα αληηθείκελν, γηα παξάδεηγκα ην ςαιίδη, είλαη αγσγφο ή κνλσηήο. Μπνξείηε λα εληνπίζεηε απφ ηα 

αληηθείκελα πνπ έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο θάπνηα πνπ είλαη θηηαγκέλα κε πιηθά πνπ είλαη θαη αγσγνί θαη 

κνλσηέο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο  

[Πώο κπνξεί ην ιακπάθη λα θσηνβνιήζεη;] 

Πξφθεηηαη γηα παηγληψδε δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο (ηφρνη 2.1 θαη 2.2). Γίλεηαη ζε 

θάζε νκάδα έλα ιακπάθη, κηα κπαηαξία θαη κηα ζνθνιάηα θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ ην ιακπάθη λα θσηνβνιήζεη (ζπλήζσο νη ζνθνιάηεο γηα ηελ θαιχηεξε 

ζπληήξεζή ηνπο έρνπλ πεξηηχιηγκα απφ αινπκίλην πνπ άγεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δθαξκνγή – Αλαζθόπεζε 

[Δληνπίδνπκε κνλσηηθά θαη κε κνλσηηθά κέξε ζε εξγαιεία θαη ζπζθεπέο] 

Γίλνληαη ή παξνπζηάδνληαη ζηηο νκάδεο ειεθηξνινγηθά  πιηθά (π.ρ. θαιψδην, θαηζαβίδη, 

ξεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδφηεο). Οη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα κνλσηηθά κέξε θαη ηα κέξε 

πνπ άγνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα). Καινχληαη επίζεο λα εμεγήζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηεο επηζηήκεο) ηε ρξήζε απηψλ ησλ πιηθψλ (ηφρνη 1.3 θαη 4.1). 

 

Δλαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πξνζνκνίσζεο πεηξάκαηνο 

δηαπίζησζεο αγσγψλ θαη κνλσηψλ ζηε κνξθή εηθνληθνχ εξγαζηήξηνπ.  Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 

(CD-ROM) Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ (δξαζηεξηφηεηα γηα αγσγνχο θαη κνλσηέο): http://www.pi-

schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip 

 

Γξαζηεξηόηεηα επέθηαζεο: Γηαγσληζκόο θαηαζθεπήο θαθνύ   

ην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο κπνξεί λα δηαηεζεί κηα αθφκε δηδαθηηθή ψξα εθφζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ ή ε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο δηαθφπηε ζην απιφ 

ειεθηξηθφ θχθισκα. Ζ θαηαζθεπή θαθνχ κπνξεί λα δψζεη κηα ζαπκάζηα επθαηξία γηα λα αλαδπζεί ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ δηαθφπηε ζε θάζε θαθφ, θαζψο έλαο θαθφο δελ είλαη επηζπκεηφ λα κέλεη γηα ψξεο 

αλακκέλνο.  

Πξνηείλεηαη νη καζεηηθέο νκάδεο λα εκπιαθνχλ 

ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο θαθνχ κε ηελ 

αμηνπνίεζε πιηθψλ, ηα νπνία είλαη αγσγνί θαη 

κνλσηέο, αμηνπνηψληαο βέβαηα ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

γηα ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα. Οη καζεηηθέο νκάδεο 

αλαιακβάλνπλ σο απνζηνιή λα ζρεδηάζνπλ θαη 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θαθφ αμηνπνηψληαο ηα 

πιηθά πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο (βι. 

πιηθνηερληθή ππνδνκή). Γηα λα γίλεη ν θαθφο 

θαιχηεξνο ζα «ρξεηαζηεί» λα πξνζζέζνπλ ζην 

θχθισκα δηαθφπηε.  

 

Αθνχ ηνλ θαηαζθεπάζνπλ θαινχληαη λα ηνλ παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα αλαθέξνληαο ηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ, επηρεηξεκαηνινγψληαο γηα ηελ επηινγή ηνπο (π.ρ. «ζθεθηήθακε φηη γηα λα 

θσηνβνιεί ην ιακπάθη ηνπ θαθνχ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θχθισκα πνπ ζα αλνίγεη θαη ζα 

θιείλεη … ην θηηάμακε έηζη …»). Ζ παξνπζίαζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε γξαπηφ θείκελν, ζην 

νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ θαθνχ θαη γίλεηαη ηεθκεξίσζε ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ην ηέινο γίλεηαη ζπδήηεζε επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαζθεπή (ηφρνη 2.1, 2.2, 3.1, 4.1). 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
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α/α Γξαζηεξηόηεηα Υξόλνο 
Δθπ/θή κέζνδνο – 

Σερληθή   (αηηηνιόγεζε) 

Γηδαθηηθό -  

επνπηηθό πιηθό 

1 

Αλαζθόπεζε 

πξνεγνύκελνπ 

θεθαιαίνπ 

(θαηαζθεπή απινχ 

ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο θαη 

αλαγλψξηζε ησλ 

ζηνηρεηψλ ηνπ)  

 

Δηζαγσγηθόο 

πξνβιεκαηηζκόο 

Αλάδεημε ησλ ηδεψλ- 

αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ (κέζσ 

πξνβιέςεσλ) γηα ηα 

πιηθά πνπ «πεξλά» θαη 

δελ «πεξλά» ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα απφ 

απηά. 

10΄  

πλεξγαηηθή δηεξεχλεζε 

(πείξακα,  εξγαζία ζηηο 

νκάδεο θαη ζηελ 

νινκέιεηα, εξσηήζεηο 

απαληήζεηο) 

Τιηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή απινχ 

ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο 

Τιηθά πνπ κπνξεί 

λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε  αγσγνχο θαη 

κνλσηέο 

(θχιιν εξγαζίαο) 

2 

Γηεξεύλεζε 

«Δξεπλνχκε πνηα 

πιηθά επηηξέπνπλ λα 

«πεξάζεη» ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα απφ 

κέζα ηνπο θαη πνηα δελ 

επηηξέπνπλ» 

20΄ 

πλεξγαηηθή δηεξεχλεζε 

(πείξακα, αμηνπνίεζε 

επηζηεκνληθψλ 

δηαδηθαζηψλ:  

δηεξεχλεζε, ηαμηλφκεζε, 

επηθνηλσλία, εξκελεία 

δεδνκέλσλ 

εξσηήζεηο απαληήζεηο, 

εξγαζία ζηηο νκάδεο θαη 

ζηελ νινκέιεηα) 

Τιηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή απινχ 

ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο 

Τιηθά πνπ κπνξεί 

λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε  αγσγνχο θαη 

κνλσηέο 

(θχιιν εξγαζίαο) 

3 

Δπίιπζε 

πξνβιήκαηνο 

(Πψο κπνξεί ην 

ιακπάθη λα 

θσηνβνιήζεη;) 

 

5΄ 

 

πλεξγαηηθή δηεξεχλεζε 

(επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

εξγαζίαο ζε νκάδεο) 

ιακπάθη, 

κπαηαξία 4.5 V, 

ζνθνιάηα  (κε 

πεξηηχιηγκα 

αινπκηλφθπιινπ) 

4 

Δθαξκνγή - 

Αλαζθόπεζε 

Οη καζεηέο θαινχληαη 

λα εληνπίζνπλ ηα 

κνλσηηθά κέξε θαη ηα 

κέξε πνπ άγνπλ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα ζε 

δηάθνξα κνλσηηθά 

πιηθά θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

10΄ 

πλεξγαηηθή δηεξεχλεζε 

(εξσηήζεηο - απαληήζεηο) 

 

θαιψδην, 

θαηζαβίδη, 

ξεπκαηνιήπηεο, 

ξεπκαηνδφηεο, 

πέλζα κε 

κνλσηηθφ 

πεξίβιεκα θ.ιπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα επέθηαζεο 

5 

Γξαζηεξηόηεηα 

επέθηαζεο 

Γηαγσληζκφο 

θαηαζθεπήο θαθνχ 

(ζην πιαίζην ηεο 

επέιηθηεο δψλεο ή ζην 

κάζεκα δηδαζθαιίαο 

ηνπ δηαθφπηε) 

 

45΄ 

πλεξγαηηθή 

δηεξεχλεζε 

(επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

εξγαζίαο ζε νκάδεο) 

ράξηηλνο 

ζσιήλαο, 2 

κπαηαξίεο 

θπιηλδξηθέο 

κεγάινπ κεγέζνπο 

1,5 V, 2 θαιψδηα, 

ιακπηήξαο, βάζε 

ιακπηήξα, 

κνλσηηθή ηαηλία, 

θνιιεηηθή ηαηλία, 

ρξσκαηηζηέο 

θφιιεο, ραξηφλη, 

αινπκηλφραξην, 

ζπλδεηήξεο, 

ςαιίδη 

 
 

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζρεδίνπ 

Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

Απνζηνιάθεο Δ. θ.ά. (2006). Φπζηθά Γεκνηηθνχ: Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ (Σεηξάδην Δξγαζηψλ, 

Βηβιίν Μαζεηή, Βηβιίν Γαζθάινπ), ΟΔΓΒ. 

Κφθθνηαο Π. θ.ά. (2001). Φπζηθέο Δπηζηήκεο Δ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ (Βηβιίν Μαζεηή, Βηβιίν 

Γαζθάινπ), ΟΔΓΒ. 

Κππξηαλνχ Κ. θ.ά. (1997). Βήκαηα ζηελ Δπηζηήκε Δ΄ ηάμεο (Βηβιίν Μαζεηή, Βηβιίν Γαζθάινπ). 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ην ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα 

Driver R., Guesne E., Timberghien A. (Eds) (1993). Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ ζηε Φπζηθή. 

Μεηάθξαζε Κξεηηθφο Θ., πειησηνπνχινπ-Παπαλησλίνπ Β., ηαπξφπνπινο Α. Έλσζε 

Διιήλσλ Φπζηθψλ, Σξνραιία. 

Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (1999). Οηθνδνκψληαο ηηο έλλνηεο ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ- Μηα Παγθφζκηα ζχλνςε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. Δπηκ. Π. Κφθθνηαο, 

Μεη. Μ. Υαηδή, Δθδφζεηο Σππσζήησ. 

νισκνλίδνπ Υ., Καθαλά Γ. (1998). Ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα 

ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, Σεχρνο 28, ζει. 

219-248. 

ηαπξίδνπ, Δ. (1995). Μνληέια Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Δθδφζεηο 

αββάιαο 

Hewitt, P. G. (2005). Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο. Μεη. εθάθε, Δ. & Παπαδφγγνλαο, Η. Ζξάθιεην: 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο. 

 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Τιηθά - Μέζα 

1
ε
 & 2

ε
 δξαζηεξηόηεηα: 

Γηα θάζε νκάδα 

ιακπάθη  

ιπρληνιαβή  

κπαηαξία 4.5 v 

ζπγθνιιεηηθή ηαηλία  

πιαζηειίλε 

 

θαιακάθη  

ζχξκα απφ θαιψδην 

ιαζηηράθη  

πνηήξη (πιαζηηθφ & γπάιηλν) 

ζπλδεηήξεο  

κνιχβη άμπζην 

κνιχβη μπζκέλν θαη απφ ηηο 

θνπηαιάθη πιαζηηθφ θαη 

κεηαιιηθφ 

ραξηί 

πιαζηηθφ ζαθνχιη 

πιαζηηθφ ζρνηλί 

ισξίδα παληνχ 

θειιφο 
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δπν πιεπξέο (κηθξφ θαη 

κεγάιν ζε κήθνο) 

αινπκηλφθπιιν 

νδνληνγιπθίδα 

λφκηζκα 

πνηήξη κε αιαηφλεξν 

ραξηί αλαθνηλψζεσλ 

καξθαδφξνη 

 

 

Γηα ηελ ηάμε 

Τπνινγηζηήο θαη ειεθηξνληθφο πξνβνιέαο 

Γηαδξαζηηθφο (εληειψο πξναηξεηηθφο) 

Πίλαθαο ή ραξηφλη  

θνιιεηηθή ηαηλία ή πιαζηειίλε  

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Γηα θάζε νκάδα 

ιακπάθη, κπαηαξία 4.5 V, ζνθνιάηα  (κε πεξηηχιηγκα αινπκηλφθπιινπ)  

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

Γηα ηελ ηάμε 

θαιψδην, θαηζαβίδη, ξεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδφηεο, πέλζα κε κνλσηηθφ πεξίβιεκα θ.ιπ. 

Γξαζηεξηόηεηα επέθηαζεο (πξναηξεηηθή) 

Γηα θάζε νκάδα 

Υάξηηλνο ζσιήλαο (π.ρ. ζαλ απηφ πνπ πεξηηπιίζζεηαη ξνιφ ραξηηνχ), 2 κπαηαξίεο θπιηλδξηθέο 

κεγάινπ κεγέζνπο 1,5 V, 2 θαιψδηα, ιακπηήξαο, βάζε ιακπηήξα, κνλσηηθή ηαηλία, κνλσηηθή ηαηλία, 

ρξσκαηηζηέο θφιιεο, ραξηφλη, αινπκηλφραξην, ζπλδεηήξεο 

 

Δξγαιεία ΣΠΔ 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (CD-ROM) Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip 

 PhET: Πξνζνκνηψζεηο θπξίσο γηα ελφηεηεο ηεο Φπζηθήο (Παλεπηζηήκην Κνινξάλην) 

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims 

9) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Δξσηήκαηα πνπ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα απαληνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο-

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

- Πψο νλνκάδνληαη ηα ζψκαηα πνπ «επηηξέπνπλ» θαη πψο ηα ζψκαηα πνπ δελ 

«επηηξέπνπλ» ζην ειεθηξηθφ ξεχκα λα «πεξάζεη» απφ κέζα ηνπο; 

- Γλσξίδεηε πιηθά ή αληηθείκελα πνπ είλαη αγσγνί ή κνλσηέο θαη ηα ζπλαληάκε ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή; 

- Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε αλ έλα πιηθφ ή αληηθείκελν είλαη αγσγφο ή 

κνλσηήο; 

- Σα εξσηήκαηα απηά απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο εθαξκνγήο-αλαζθφπεζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε εξσηήκαηα, φπσο: 

- Πψο κίιεζαλ θαη ζπδήηεζαλ νη καζεηέο γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηηο ζρεηηθέο κε 

ην ζρέδην καζήκαηνο (ειεθηξηθφ θχθισκα, αγσγφο, κνλσηήο, θ.ιπ.); 

- Πψο ρεηξίζηεθαλ νη καζεηέο ηα πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο; 

- Πψο ζπλεξγάζηεθαλ ζηηο  νκάδεο;  

- ε πνην βαζκφ έδεημαλ επάξθεηα ζε επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε παξαηήξεζε, ε 

ηαμηλφκεζε, ε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ; 

 

10) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ζελαξίσλ – ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κηα ππεχζπλε 

δήισζε κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν 

«Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, νη δεκηνπξγνί ηνπ παξφληνο 

εληχπνπ, δειψλνπκε  φηη: 

1. Σν ρέδην Γηδαθηηθφ ελαξίνπ πνπ ππνβάιινπκε είλαη δηθφ καο πξσηφηππν δεκηνχξγεκα θαη 

 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/fysika-E-ST.zip
http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims
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δελ πξνζθξνχεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

2. Γίλνπκε ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ 

απφιπηε θαη ειεχζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ 

ρέδην, νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθφ, γηα εθπαηδεπηηθνχο 

θαη δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθφ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Ση ζεκαίλεη θάλσ Φπζηθέο Δπηζηήκεο; Πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζα 

πξέπεη λα εζηηάδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

Τπφζεζε: Δίκαζηε παξαηεξεηέο κηαο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ θαηά ηελ άπνςή καο, εξγάδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ 

ηξφπν. Καηαγξάθνπκε ξήκαηα ή/θαη θξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήκαηα γηα 

λα εθθξάζνπκε απηφ ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ………………................................................................................................... 

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

Ζ/Ο δαζθάια/δάζθαινο…………….………………………………………………………....... 

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

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Καηαγξάθνπκε ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν. 

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

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

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

Γξαζηεξηόηεηα 3 

- Πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία κηαο ελφηεηαο: 

Δξεπλεηέο πιηθώλ 

«Πεξλά» ή δελ «πεξλά» … ην ειεθηξηθό ξεύκα από όια ηα ζώκαηα; 

(Αγσγνί – Μνλσηέο) 

- Σν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο θαη ν δηδαθηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ. 

- Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

- Οη ηδέεο/αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην δηδαθηηθφ ζρέδην. 

- Οη ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ.  

- Σα πιηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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- Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο 

- Ζ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (αλαζθφπεζε – 

πξνζαλαηνιηζκφο) 

- Ζ/Οη βαζηθή/έο δξαζηεξηφηεηεο (πείξακα - παξαηήξεζε 

– ηαμηλφκεζε θαη άιιεο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο)  

-  Ζ γιψζζα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα - ηξαηεγηθέο 

γεθχξσζεο ηεο γιψζζαο ηεο επηζηήκεο κε ηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα ησλ καζεηψλ 

- Ζ ζπγγξαθή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

νξηζκνχ 

- Ζ εθαξκνγή ηεο γλψζεο 

- Αλαζθφπεζε - Αλαζηνραζκφο 

- Αμηνιφγεζε 

- Οη ΣΠΔ σο ζθαισζηέο κάζεζεο  

Γξαζηεξηόηεηα 4 

χλδεζε ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ηηο δξνκνινγνχκελεο ζηνρεχζεηο: 

Α. Δμππεξεηεί ηνπο θνηλνύο κνξθσηηθνύο ζηόρνπο ησλ λέσλ Π; 

o Γλσξίδνληαο & θαηαλνψληαο 

o Γηεξεπλψληαο 

o Δπηθνηλσλψληαο (& ζπλεξγαδφκελνο κε άιινπο) 

o πλδένληαο (π.ρ. κε ηε δσή) 

 

Β. Πξνσζεί νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο; 

1. Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα 

2. Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο 

3. Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη ζηελ Σερλνινγία  

4. Φεθηαθή ηθαλφηεηα  

5. Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο («καζαίλσ πψο λα καζαίλσ»)  

6. Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε  

7. Πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα  

8. Πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε 

 

 

 

Αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  

 

 

Γ. Πνηνπο από ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο ησλ λέσλ Π «ππεξεηεί» ην ρέδην Δξγαζίαο; 

- ηνρνθεληξηθή κάζεζε / Δζηίαζε ζηα νπζηψδε ηεο κάζεζεο.  

- Παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε (έρνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ). 

- Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγφο / ζπλδεκηνπξγφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

- Πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ. 

- Έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθφηεηα (ζχλδεζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ νξγαλσκέλε ζηε 

βάζε θνκβηθψλ ελλνηψλ). 

- Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαζχλδεζή ηνπο, παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

- Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο  ρξήζεο πνιιαπιψλ πεγψλ.  

- χλδεζε ηεο κάζεζεο κε θαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινληα ηεο δσήο. 

- Δλίζρπζε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ. 

Οη ξόινη ηεο 

δηδάζθνπζαο 

Οη ξόινη ησλ 

καζεηώλ 



Τ

Ν

Δ

Ρ

Γ

Α

Σ

Ι

Κ

Η 

 

Γ

Ι

Δ

Ρ

Δ

Τ

Ν

Η



Η 
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- Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε έκθαζε ζηελ 

αεηθνξία.  

- Μχεζε ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, πξνζδηνξηζκφο πξνβιεκάησλ, 

ζρεδηαζκφο δηεξεπλήζεσλ, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θ.ν.θ). 

- Γηεξγαζίεο απηναμηνιφγεζεο (απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ 

ηνπο έξγν, απφ ηνπο καζεηέο γηα ην δηθφ ηνπο έξγν) θαζψο θαη αιιειναμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ.  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Δξεπλεηέο πιηθώλ  

«Πεξλά» ή δελ «πεξλά» … ην ειεθηξηθό ξεύκα  

από όια ηα ζώκαηα;  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Α. Πώο θηηάρλεηαη έλα ειεθηξηθό θύθισκα;  

o Απφ ηη απνηειείηαη έλα απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα; 

o Πφηε ην θχθισκα είλαη αλνηθηφ θαη πφηε θιεηζηφ; Γηα λα ην δείμνπκε. 

o Ση ζπκβαίλεη, φηαλ ην θχθισκα είλαη θιεηζηφ θαη ηη φηαλ είλαη αλνηθηφ; Γηα λα ην 

δείμνπκε. 

 

Β. Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο 

o ηα θπθιψκαηα πνπ θηηάμακε κέζα απφ πνηά πιηθά «πεξλάεη» ην ειεθηξηθφ ξεχκα;  

……………………………………………………………………………………………………

………………… 

o πδεηάκε γηα 2 ιεπηά ζηελ νκάδα καο γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα. Σν ξεύκα 

«πεξλά» κέζα από όια ηα πιηθά, από όια ηα αληηθείκελα;  
Κάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηα πιηθά πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 

 
 

o Πψο ζα κπνξνχζακε λα δηαπηζηψζνπκε ηη ζπκβαίλεη κε φια ηα πιηθά; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Γηεξεύλεζε: Δξεπλνύκε πνηα πιηθά «αθήλνπλ» λα «πεξάζεη» ην ειεθηξηθό ξεύκα από κέζα 

ηνπο θαη πνηα δελ «αθήλνπλ». 

 

Βήκα 1ν  

Γνθηκάδνπκε κε ηα πιηθά πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 

Γνθηκάδνπκε κε λεξφ θαη αιαηφλεξν. 

Παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζήο καο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα επηιέμνπκε ζηελ νκάδαο καο (έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ραξηί θαη καξθαδφξνπο). 

 

Βήκα 2ν  

Αγσγνί 

νλνκάδνληαη……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Μνλσηέο  νλνκάδνληαη 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

Πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε λα θσηνβνιήζεη ην ιακπάθη κε κηα ζνθνιάηα; 

- πδεηάκε ζηελ νκάδαο καο γηα ιχζεηο πνπ πηζαλφλ κπνξνχκε λα δψζνπκε. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δληνπίδνπκε ζηα αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο  ηα κνλσηηθά κέξε θαη ηα κέξε πνπ 

δηαξξένληαη απφ («αθήλνπλ» λα πεξάζεη) ην ειεθηξηθφ ξεχκα.  

 

Πεξηγξάθνπκε θαη εμεγνχκε (ρξεζηκνπνηψληαο ηε «γιψζζα» ηεο επηζηήκεο) ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

πιηθψλ. 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………… 
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