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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ 1ε Γηεκεξίδα «Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ» 

απνηειεί ην θαηαζηάιαγκα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ 

νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηνπ 6νπ ΠΔ.Κ.Δ.. ΑΣΣΗΚΖ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Γηεκεξίδαο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.   

Σνπο επραξηζηψ φινπο πξνζσπηθά. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνπο εηζεγεηέο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο δηεκεξίδαο. Οη 41 απηέο εξγαζίεο απνηεινχλ ηελ πην ζαθή 

έλδεημε ηεο αληαπφθξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην θάιεζκα ηνπ 6νπ 

ΠΔ.Κ.Δ.. λα παξνπζηαζηνχλ εθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, νη νπνίεο  κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εξγαιεία αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εηζεγεηέο αιιά 

θαη κνληέια ρξεζηηθά γηα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ κπνξεί λα θέξεη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ 

βαζκίδα, κε κφλν θνηλφ ζηνηρείν, αιιά ίζσο ην ζπνπδαηφηεξν, ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο σο δάζθαινη. Σα απνηειέζκαηα απηά αθνξνχλ φρη κφλνλ ηνπο ίδηνπο 

αιιά πξψηα θαη θχξηα ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο καο, πνπ ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε απνηεινχλ ηνλ θχξην, θαη ίζσο ηνλ κφλν ζθνπφ, πνπ θαινχληαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο φισλ καο. 

Με απηά ηα ιίγα ιφγηα θιείλσ κε κηα ππφζρεζε πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα:Σν 6ν ΠΔΚΔ ΑΣΣΗΚΖ, ππεξβαίλνληαο ηηο φπνηεο αληηθεηκεληθέο 

δπζθνιίεο, ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, αδξάλεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ζα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη βήκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

εθθξάδνληαη, λα αλαζηνράδνληαη, λα αλαδεηθλχνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Σν 6ν 

ΠΔΚΔ ΑΣΣΗΚΖ ζα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο.  
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Ζ Γηεπηζηεκνληθόηεηα ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε 

Κσλζηαληίλνο θνξδνύιεο 
Καζεγεηήο Δπηζηεκνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

ΠΣΓΔ, ΔΚΠΑ 

1. Γηεπηζηεκνληθόηεηα 

Κάζε Δπηζηήκε ζπγθξνηείηαη απφ ην αληηθείκελφ ηεο, απφ ην ζχζηεκα 

ησλ ελλνηψλ ηεο (ην ελλνηνινγηθφ ηεο πιαίζην) θαη απφ ηηο πεηξακαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηεο πξνζηδηάδνπλ. Καλέλα απφ ηα ηξία απηά ζηνηρεία δελ 

πξνυπάξρεη ηνπ άιινπ. ια ζπγθξνηνχληαη ηαπηφρξνλα κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία ακνηβαίσλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ειέγρσλ φπνπ θάζε ζηνηρείν 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ άιισλ. 

Ζ δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ 

κηαο επηζηήκεο θαζηζηά ην αληηθείκελν απηήο ηεο επηζηήκεο ζρεηηθά απηφλνκν, 

ηφζν σο πξνο ηα αληηθείκελα ησλ άιισλ επηζηεκψλ, φζν θαη σο πξνο ηηο 

άιιεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. 

Σαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

κηαο επηζηήκεο απνδίδεη ζηηο έλλνηεο πνπ ην απνηεινχλ κηα ηδηάδνπζα 

«απηνλνκία λνήκαηνο». 

Ζ Γηεπηζηεκνληθφηεηα δειαδή ηα πεξηζψξηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο 

επηζηήκεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δχν παξαπάλσ απηνλνκίεο: ηελ απηνλνκία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θάζε επηζηήκεο θαη ηελ απηνλνκία ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. 

Σα ζχλνξα φκσο πνπ πεξηγξάθνπλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν δελ 

είλαη ζηαζεξά αιιά κεηαθηλνχληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη αδηάθνπα. Ζ 

δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο θάζε ζπγθξνηεκέλεο επηζηήκεο δηεπξχλεη ζπλερψο 

ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν εληάζζνληαο ζε απηφ λέα θαηλφκελα θαη 

επεθηείλνληαο αληίζηνηρα ηα ζχλνξά ηνπ, ελψ ε ίδηα απηή δπλακηθή νδεγεί 

θαηά θαηξνχο ζε ζεσξεηηθέο επαλαζηάζεηο πνπ παξάγνπλ λέεο ζεσξίεο, νη 

νπνίεο αλαδηαηάζζνπλ ζπλνιηθά ην αληηθείκελν θαη αλαζπληάζζνπλ ηα 

ζχλνξά ηνπ. 

Σα ζχλνξα πνπ πεξηνξίδνπλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν δελ είλαη κφλν 

αζηαζή σο πξνο ηα θαηλφκελα πνπ πεξηθιείνπλ, είλαη ζπγρξφλσο θαη αζαθή 

σο πξνο ηηο επηζηήκεο πνπ δηαρσξίδνπλ. Απηή ε δπλακηθή είλαη πνπ νξίδεη ηε 

βαζηθή θαηεγνξία ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ζρέζεσλ. 

Απηή ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο επηηπγράλεηαη ρσξίο λα 

δηαιχεηαη ην θνηλσληθφ ζην θπζηθφ (φπσο θάλεη π.ρ. ε Κνηλσληνβηνινγία) θαη 

ρσξίο ε θχζε λα απνθηά κπζηηθηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηελ ηνπνζεηνχλ πέξα 

απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έιινγεο ελφξαζεο. 
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Ζ Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ξηδνζπαζηηθνπνηεί ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ακθηζβεηψληαο ηε κνλνκεξή (κνλνδηάζηαηε) εηθφλα ηεο 

θχζεο. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζσ 3 πεξηπηψζεηο δηεπηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

2. Μαζεκαηηθά, Φπζηθή θαη Γεσκεηξία Φξάθηαι 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλέξγεηα θπζηθήο θαη καζεκαηηθψλ ζην 

πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο γεσκεηξίαο θξάθηαι. Ζ ζπλέξγεηα απηή πινπνηείηαη 

σο πξνο ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ ηεο θπζηθήο, φπσο ην πείξακα, ζην πιαίζην 

δηεξεχλεζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ 

αλάπηπμεο εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξηψλ. 

Ζ λένπ ηχπνπ απηή δηεπηζηεκνληθή ζχλδεζε καζεκαηηθψλ θαη θπζηθήο 

κε εθαξκνγέο ζε πνιινχο άιινπο θιάδνπο επηζηεκψλ, φπσο ε ρεκεία, ε 

γελεηηθή, ε ηαηξηθή, ε αζηξνλνκία θ.α. ζην πιαίζην δηακφξθσζεο κηα εληαίαο 

ζεσξίαο γηα ηνλ ρψξν νδήγεζε ζηε ζχλζεζε ηεο γεσκεηξίαο θξάθηαι, ε 

νπνία δηεθδηθεί ηε ζέζε ηεο ζηνλ ρψξν ησλ γεσκεηξηψλ σο γεσκεηξία ηεο 

θχζεο.  

ην πιαίζην ηεο γεσκεηξίαο θξάθηαι, θπζηθά  αιιά θαη καζεκαηηθά 

αληηθείκελα δηεξεπλψληαη θαη κειεηψληαη κε κεζφδνπο θαη εξγαιεία ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη σο πξνο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα νπνία  έρνπλ 

άιινηε καζεκαηηθή ππφζηαζε (κέηξν, ζρέζεηο δηαζηάζεσλ, δηάζηαζε) θαη 

άιινηε είλαη ραξαθηεξηζηηθά θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ (δηάζηαζε, απηννκνηφηεηα 

ζε θπζηθέο κνξθέο, ζπκκεηξία θιπ) 

Παξαηεξείηαη δειαδή κηα εκθχηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη κεζνδνινγίαο 

απφ ηνλ ρψξν ηεο θπζηθήο ζηα καζεκαηηθά θαη αληίζηξνθα αιιά θαη 

παξάιιειε ρξήζε ελλνηψλ θαη απφ ηνπο δχν θιάδνπο, νη νπνίεο απνθηνχλ 

επξχηεξν πεξηερφκελν απφ εθείλν πνπ  είραλ φηαλ ήηαλ πεξηραξαθσκέλεο ζηα 

φξηα ηεο κηαο κφλνλ επηζηήκεο. 

3. Δπηζηήκε, Σερλνινγία θαη Κνηλσλία-Πεξηβάιινλ 

ηνλ απφερν ηεο ξηδνζπαζηηθήο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ε θξάζε "επηζηήκε-ηερλνινγία-θνηλσλία" ήηαλ 

ζηελ πξψηε γξακκή ζπδήηεζεο. Σελ επνρή εθείλε είρε αξρίζεη λα 

δηακνξθψλεηαη κηα πιαηηά ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ 

ηελ αλάγθε εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πνιιέο λέεο θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε ζρνιηθή επηζηήκε πξνσζνχληαλ ηφηε: γηα ηνλ 

ξφιν ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, 

γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα πνιηηηθή δξάζε, γηα δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Φ.Δ. ε νπνία ζα έπξεπε λα νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηα 
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θνηλσληθά πξνβιήκαηα θιπ.  Ηδέεο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα δηαηεξνχλ ηελ 

επηθαηξφηεηά ηνπο.  

Σν πξφγξακκα Science-Technology-Society (STS) απνηειεί κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ πξνσζεί ηελ 

έληαμε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ. ην πξφγξακκα STS ε επηζηεκνληθή πξαθηηθή είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγία θαη ζεσξείηαη εγθαηεζηεκέλε κέζα ζε 

έλα θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απνθηνχλ λφεκα νη επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο. 

Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, εζηθψλ θαη 

δενληνινγηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

απαηηεί ελλνηνινγηθή αλαπιαηζίσζε ηεο ηειεπηαίαο. 

Απηή ε ελλνηνινγηθή αλαπιαηζίσζε πεξηγξάθεθε σο δηεχξπλζε ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα θαη 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα εκπινπηίζεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θπξίσο κέζσ ηεο 

πξνζζήθεο ηεο νηθνινγηθήο δηάζηαζεο ζηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηεο θνηλσλίαο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο.  

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πιαηζίνπ κάζεζεο είλαη κηα λέα 

ζεκαληηθή παηδαγσγηθή αξρή. Σν λα πξνζθέξεηο ζηνπο καζεηέο εκπεηξίεο ζην 

πεξηβάιινλ, ζεσξήζεθε έλαο ηξφπνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηφζν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, δηφηη αλαπηχζζεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ 

καζεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη ην πιαίζην ψζηε νη 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ λέεο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο. 

4. Δθπαίδεπζε STEM 

ήκεξα ε Δθπαίδεπζε “STEM” (science, technology, engineering, and 

mathematics) ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο νξηζκφο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

εθπαίδεπζεο (STEMeducation). 

Ζ Δθπαίδεπζε STEM είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ 

θαηαξγεί ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ ηδηαίηεξσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηα ζεσξεί σο έλα 

“φινλ”, θάησ απφ ην ζθεπηηθφ φηη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα είλαη αξθεηά 

ζχλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα γηα λα αληηκεησπηζζνχλ απφ κηα κφλν επηζηήκε.  

Ζ ελνπνηεκέλε αληίιεςε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ STEM είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηαηί απηφ πνπ ιείπεη ζήκεξα απφ ηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε, φπνπ νη απζηεξέο επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Μηα 

πξνζέγγηζε πνπ νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηε 



Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  11 

κεραληθή θαη ηα καζεκαηηθά ζε πιαίζην πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο εξγαζίαο.  

Ζ εθπαίδεπζε STEM είλαη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο 

εμεξεπλνχλ, εθεπξίζθνπλ, αλαθαιχπηνπλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δλζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία ζπλδπάδνληαο ηηο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο λα θάλνπλ λέεο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη κεξηθέο θνξέο βνεζά ζηε 

δεκηνπξγία εληειψο λέσλ θιάδσλ. Πξνσζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε 

νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ φρη κφλν δεμηφηεηεο αιιά θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο.  
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Ζ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ ζε πνιπηξνπηθή κνξθή, comic θαη 
animation 

Γεώξγα Δπαγγειία 
georgvag@yahoo.gr 

Φηιφινγνο 
Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Πεξίιεςε 

Ζ πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη ζπληζηά κηα απφπεηξα αλαλέσζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ Β΄ Γπκλαζίνπ. Δθηφο απφ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

απνθνκίζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα απφ ηηο πξνβαιιφκελεο απφ ην θείκελν έλλνηεο-

αμίεο ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ θαη ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα αλάγλσζήο ηνπ, ρξήζηκν 

ζα ήηαλ λα μεδηπιψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξκελεπηηθή «αλάγλσζε». ην 

πιαίζην απηφ, ηα θφκηθο, πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αλαγλσζηηθήο θνπιηνχξαο 

ησλ εθήβσλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο λένπο γξακκαηηζκνχο, πνπ ε 

ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ππαγνξεχεη. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζην Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ θαηά ηα δχν 

πξνεγνχκελα ζρνιηθά έηε αλαπηχρζεθε δηδαθηηθή πξφηαζε δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο comicstrip 

θαη ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ (ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ρεηξφγξαθσλ). ηφρνη ήηαλ: 

α) ε ελεξγνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (θξηηηθή ζθέςε, αθαηξεηηθή 

ηθαλφηεηα, δεκηνπξγηθή θαληαζία θ.ά.), β) ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

πνηθίισλ θσδίθσλ (ιφγνο θαη εηθφλα), καζεζηαθψλ πφξσλ (ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα) θαη ςεθηαθψλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ, γ) ε λέα απηή ανάγνωζη ηνπ 

νκεξηθνχ θεηκέλνπ, πνπ εγγίδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ 

ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο, λα κελ αίξεη ηελ αξραηνγλσζηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

αμία ηνπ έπνπο, δ) ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ-θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ (αλαζηνραζκφο-αμηνιφγεζε). Σν φιν εγρείξεκα ζπλάδεη κε ηα 

ΓΔΠΠ θαη ΑΠ. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο, πνπ δηήξθεζε ζπλνιηθά δεθαέμη 

δηδαθηηθέο ψξεο, αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ ζηάδηα κε ηηο εμήο ελδεηθηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο: Α΄ ζηάδην (2 δηδαθηηθέο ψξεο): α) αλαιχζεθαλ νη 

αθεγεκαηηθέο αξρέο ησλ θφκηθο (ηερληθέο θαη θψδηθεο, φπσο ε άξζξσζε ηεο  

δηήγεζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο ειιεηπηηθφηεηαο θ.ά.), β) αληηθείκελν έξεπλαο έγηλε 

ε αλάγλσζε ηεο εηθφλαο ησλ θφκηθο, ε θαηαλφεζε ηεο λνεκαηηθήο χθαλζεο 

mailto:georgvag@yahoo.gr
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ησλ εηθφλσλ κεηαμχ ηνπο, ε απνηίκεζε ησλ αξεηψλ ηνπ ζρεδίνπ θ.ά.. Β΄ 

ζηάδην (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηεο θάζε ξαςσδίαο:1 δηδαθηηθή 

ψξα): α) ζρνιηάδνληαλ νη δηάθνξνη άμνλεο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηθεηκέλνπ, ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θαη β) αλαπηπζζφηαλ 

πξνβιεκαηηζκφο, ψζηε ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ θεηκέλσλ λα 

ππεξεηήζνπλ ηελ αθήγεζε, κέζα απφ ηελ νπνία ζα αλαδεηθλχνληαλ νη 

ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ θαη γεληθφηεξα ην «ζχκπαλ» ηνπ νκεξηθνχ έξγνπ. Γ΄ 

ζηάδην (ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ:1 έσο 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

θάζε θνξά): α) αξρηθά, κειεηήζεθαλ νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη β) δεκηνπξγείην θάζε θνξά ην λέν πνιπηξνπηθφ 

θείκελν ζε κνξθή θφκηθ θαη animation (κεηά ηελ ερνγξάθεζε ησλ θεηκέλσλ 

ηνπο). Γ΄ ζηάδην (1 δηδαθηηθή ψξα): αμηνιφγεζε. 

Οη καζεηέο/ηξηεο, ιεηηνπξγψληαο νκαδνζπλεξγαηηθά, δεκηνχξγεζαλ 

δηθά ηνπο πνιπηξνπηθά θείκελα θαη θαηαζθεχαζαλ ςεθηαθφ βηβιίν κε βάζε ην 

θείκελν ηεο Ηιηάδαο. ηα θείκελα απηά εληάρζεθαλ ην γισζζηθφ ζχζηεκα 

(γξαπηφο θαη πξνθνξηθφο ιφγνο), ην νπηηθφ (θηλνχκελεο θαη ζηαζεξέο εηθφλεο, 

νπηηθή γσλία, ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο), ην αθνπζηηθφ (κνπζηθή, ήρνο), ην ρσξηθφ 

θαη θηλεζηνινγηθφ, αλαπηχζζνληαο νη καζεηέο-ηξηεο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο. Οη 

καζεηέο-ηξηεο μεθίλεζαλ σο εξκελεπηέο ηνπ θεηκέλνπ, γηα λα εξκελεχζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα ηε δηθή ηνπο ερμηνεία θαη ηελ ερμηνεία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ 

κάζεζε έγηλε αληηιεπηή σο δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θξηηηθνχ 

δηαιφγνπ κε ην «θείκελν» ελψ  παξάιιεια νη καζεηέο/ηξηεο απνιάκβαλαλ ηελ 

αηζζεηηθή θαη παηδεπηηθή ηνπ αμία.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

πεξηέιαβε ηνπο εμήο άμνλεο: α) ηελ πιεξφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο σο πξνο ηα αθεγεκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, β) ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο σο πξνο ην βαζκφ 

αλάπηπμεο δηαθφξσλ εηδψλ δεμηνηήησλ θαη γ) ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξησλ 

απέλαληη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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Ζ Αντιγόνη αιιηώο… ζπλνκηιώληαο κε ηνλ Άμλετ 

Γεώξγηνο Κνθνξέιεο 
gkokorelis@hotmail.com 

ΠΔ02 Φηιφινγνο 
Μ.Γ.Δ. ζηελ Ηζηνξία 

Πξφηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία 

Πεξίιεςε 

Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί πινπνηήζεθε ζην Β4 ηκήκα 

ηνπ Πξφηππνπ ΓΔΛ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, θαηά ηε δηάξθεηα 

νιφθιεξνπ ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ, ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθάιεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ θηινιφγνπ ζρεηηθά κε 

ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αληηγφλεο αθνξνχζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εξκελεία ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο πξφζιεςήο ηνπ φηαλ ην θέληξν 

βάξνπο δίλεηαη ζηνλ καζεηή/αλαγλψζηε. Έηζη αλαδεηήζεθαλ θείκελα λα 

«ζπλνκηινχλ» κε ηελ Αληηγφλε θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο επηιέρζεθε ν 

Άκιεη. Κείκελν αλαθνξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο ήηαλ νη «Αληηγφλεο» 

ηνπ Steiner, ελψ θεληξηθφο άμνλαο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ήηαλ ε έλλνηα 

ηεο ζχγθξνπζεο, φπσο ν ζπγγξαθέαο ηελ εληνπίδεη ζηελ πιήξε θαη απφιπηε 

κνξθή ηεο, ζηελ Αληηγφλε. 

Ζ πεηξακαηηθή απηή δξάζε ζθνπφ είρε νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ 

ελεξγεηηθά ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ηξαγσδίαο θαη 

κέζα απφ ηε δηαθεηκεληθφηεηα, πνπ πξνζθέξεη λέεο αλαγλψζεηο, 

πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο θαη πξννπηηθέο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θφζκν 

ηνπ ζεάηξνπ ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ληψζνπλ ηελ ππέξβαζε ησλ 

νξίσλ πνπ ππαγνξεχεη ν ζεαηξηθφο ιφγνο θαη θπξίσο ε ζεαηξηθή πξάμε.  

Αλαγθαία γηα ηελ ράξαμε θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο ήηαλ ε αξρηθή 

δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ηκήκαηνο. Γηαλεκήζεθε αμηνινγηθφ ηεζη γηα λα 

αληρλεπζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο άμνλεο-

ζηφρνπο ηεο δξάζεο πνπ απφ ην δηεξεπλεηηθφ ζηάδην είραλ πξνθχςεη. Βαζηθά 

θξηηήξηα δηεξεχλεζεο ήηαλ ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνεγνχκελε επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ην ζέαηξν, θαζψο θαη ε φπνηα ζρέζε ηνπο κε ην αξραίν δξάκα, κε 

ην θιαζηθφ ζέαηξν, κε ηελ Αληηγφλε θαη ηνπο επξχηεξνπο ζπκβνιηζκνχο ηεο.  

 Απφ ηηο πξψηεο δηδαθηηθέο ψξεο θάλεθε ε επηζπκία ησλ καζεηψλ λα 

δσληαλέςνπλ ην θείκελν. Έηζη, ην ηειεπηαίν 10ιεπην θάζε δηδαθηηθήο ψξαο 

δηαηέζεθε ζηνπο καζεηέο γηα λα αλαπαξηζηνχλ, ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά, 
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φςεηο ηεο ελφηεηαο/ζθελήο πνπ κφιηο είρε εξκελεπζεί. Οη ζηίρνη 441–581 ηεο 

Αληηγφλεο ήηαλ ε αθεηεξία, ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ην πιαίζην ηεο δξάζεο, 

αθνχ ζηνπο ζηίρνπο απηνχο εκπεξηέρνληαη νη πέληε θχξηεο ζηαζεξέο πνπ 

δηέπνπλ ηηο εγγελείο ζηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε ζπγθξνχζεηο: αλακέηξεζε 

αλδξψλ/γπλαηθψλ, ειηθησκέλσλ/λέσλ, θνηλσλίαο/αηφκνπ, δσληαλψλ/λεθξψλ, 

αλζξψπσλ/Θενχ(Θεψλ). 

Άκεζε ήηαλ, έηζη, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ, ελψ ηα πξνζσπηθά 

βηψκαηα ηξνθνδνηνχζαλ δηαξθψο ηνλ δηάινγν. Παξάιιεια, άξρηζε ε 

εηζαγσγή επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ απφ ηνλ Άκιεη. Με έκθαζε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Αληηγφλεο θαη ζηε κειέηε ηνπ Άκιεη άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε. Ζ αλαδήηεζε θνηλψλ ζηνηρείσλ 

ζηα δχν θείκελα πξνθάιεζε ηελ επέθηαζε ηεο δηεξεχλεζήο ηνπο. 

Έηζη επηβιήζεθε ν ρσξηζκφο ζε νκάδεο αθνχ ε δηεχξπλζε ηεο 

πξφζιεςεο ησλ θεηκέλσλ δηακφξθσλε ζηαδηαθά έλα πνιπεπίπεδν δηαθείκελν. 

Σφηε αλαδεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζεαηξηθή δηέμνδνο. Οη νκάδεο 

θαηέγξαςαλ πξνζέζεηο θαη επηινγέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε «Αληηγφλε 

αιιηψο…». Γξάθηεθαλ δεθάιεπηα ζελάξηα φπνπ ζπλνκηινχλ νη ήξσεο ηεο 

Αληηγφλεο θαη ηνπ Άκιεη. Σα αληίζηνηρα ζεαηξηθά δξψκελα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο πέληε νκάδεο ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ηεο Β΄ Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο 

ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ παξαδείγκαηνο 

αλαδείρηεθαλ νη πξννπηηθέο πνπ ε δηαθεηκεληθφηεηα πξνζθέξεη ζηελ 

πξνζπάζεηα αλεχξεζεο κεζφδσλ επηθνηλσλίαο κε ηα θείκελα θαη ηηο ηδέεο 

ηνπο. Φάλεθε ε δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε ζηνηρείσλ ηνπ ζεαηξηθνχ δηαθείκελνπ, 

φπσο απηή απνηππψζεθε ζηα θείκελα ησλ καζεηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

θάζε ηζηνξία πνπ ζπλέγξαςαλ θαη αθνινχζσο ηελ εξκήλεπζαλ. Μα πάλσ απφ 

φια θάλεθε ε βαζηά αλάγθε ησλ καζεηψλ λα εθθξαζηνχλ. Ζ επαθή ηνπο κε  

ηελ Αληηγφλε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο, κέζα απφ ηαπηίζεηο ή θαη απνηαπηίζεηο, 

κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν, απέδεημε ηελ επίδξαζε πνπ απηφο κπνξεί λα 

έρεη φηαλ πξνζεγγίδεηαη ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά.      

Δπεηδή ε ίδηα δξάζε έγηλε θαη ζην Β2 ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο 

Βξηθφιαθεο ηνπ Ίςελ θαη ηελ Αληηγφλε, ε αμηνιφγεζε έγηλε ζε θνηλή νινκέιεηα 

ησλ δχν ηκεκάησλ. 

  



Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  16 

Σα κπζηηθά ηεο Αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα 

Πάικνπ Μαξία 

mpalmou285@gmail.com 
ΠΔ02, θηιφινγνο 

1
ν
 Γπκλάζην Καιιίπνιεο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία  

Πεξίιεςε 

θνπφο ηνπ παξφληνο δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο είλαη ε λνεκαηηθή 

επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ησλ ζηίρσλ 478-616 ηεο ξαςσδίαο  ηεο 

«Ηιηάδα» ηνπ Οκήξνπ, πνπ δηδάζθεηαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

παξαδείγκαηνο είλαη δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ λέα γλψζε κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Καινχληαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο πεγέο ηνπο θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηε γλψζε θαη λα 

ηελ αμηνπνηήζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, 

αθνινπζψληαο ηηο ζαθείο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηα 

Φχιια Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ ζην λέθνο google docs επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ 

πην απνηειεζκαηηθά θαη λα δηακνηξάζνπλ επθνιφηεξα ηηο γλψζεηο ηνπο κέζσ 

ηεο ζχγρξνλεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο. 

Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξαθνινπζήζεη ηε 

ζπλεξγαηηθή γξαθή ηεο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, λα ζρνιηάζεη θαη 

λα πξνβεί ζε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. Οη ξφινη καζεηψλ θαη δηδάζθνληνο 

αιιάδνπλ, φπσο θαη ε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη καζεηνθεληξηθή. Ο 

δηδάζθσλ γίλεηαη ζχκβνπινο θαη ν καζεηήο γίλεηαη δεκηνπξγφο ηεο γλψζεο 

καζαίλνληαο πψο λα καζαίλεη.  

Οη καζεηέο ζε νκάδεο κεηθηψλ δεμηνηήησλ, ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαινχληαη λα θάλνπλ ηέζζεξηο 

κηθξνδξαζηεξηφηεηεο ζε δχν θχιια εξγαζίαο, έλα γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα, 

πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ 

ηηο ζθελέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα, αλαθαιχπηνληαο, 

ζαλ κηθξνί αξραηνιφγνη, ηα κπζηηθά πνπ θξχβνπλ γηα ηνλ νκεξηθφ πνιηηηζκφ. 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 1.λα απαξηζκήζνπλ ηηο ζθελέο πνπ 

θνζκνχλ ηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα ζε Φχιιν Δξγαζίαο (ΦΔ1). 2.λα δψζνπλ 

έλαλ ηίηιν ζε θάζε ζθελή ηεο αζπίδαο θαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ κε ιίγα ιφγηα 

(ΦΔ1). 3.λα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλαλ πίλαθα κε ηε ρξήζε ηνπ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ κε ηε 
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ρξήζε ηνπ (ΦΔ1). 4.λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηάηαμε ησλ ζθελψλ (ΦΔ1). 

5.λα εληνπίζνπλ ζε θξππηφιεμν, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ 

επίζεηα ηνπ θεηκέλνπ ζε ραξαθηεξηζηηθά, ηππηθά θαη πεξηγξαθηθά (ΦΔ2). 6.λα 

εληνπίζνπλ ην ξφιν ησλ επηζέησλ ζηελ πεξηγξαθή έξγνπ ηέρλεο («έθθξαζε») 

(ΦΔ2). 7.λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηηθά ηελ νκεξηθή πεξηγξαθή γηα λα 

ζπιιέμνπλ ζηνηρεία πνιηηηζκνχ ηεο νκεξηθήο θνηλσλίαο, ψζηε λα ιχζνπλ 

ζηαπξφιεμν (ΦΔ2). 8.λα εξεπλνχλ θαη λα απνδειηηψλνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

πεγέο ζην δηαδίθηπν, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο (ΦΔ1,2). 

9.λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλεξγαηηθά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζην 

λέθνο google docs γηα ηηο αλάγθεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (ΦΔ1,2). 10.λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο (ΦΔ1,2). 

 Σέινο, αθνινπζεί έλα πεληάιεπην αηνκηθφ Φχιιν ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

δηδαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ.  
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Γνκηθή-ηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο  
α΄ ξαςσδίαο ηεο Οδύζζεηαο ζηελ Α΄Γπκλαζίνπ. 
Θεκαηηθνί ηύπνη - Ηδέεο – ΠνιηηηζκόοΠαξάξηεκα:  

Σέζζεξα «νκεξηθά» παηρλίδηα 
 

Παπάδνγινπ Δ. Αλαζηαζία 
tasspapaz@gmail.com, 

ΠΔ2, θηιφινγνο, 
2
ν
 Γπκλάζην Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 

Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο είλαη κνξθσηηθφο-αλζξσπηζηηθφο πνπ ζπληειείηαη κε ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ. Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο λα: α) αληηιεθζνχλ φηη ηα θείκελα απφ ηε κεηάθξαζε αλήθνπλ 

ζηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία θαη φρη ζηε Νέα, β) απνθηήζνπλ επίγλσζε 

ηεο ηδηνηππίαο πνπ παξνπζηάδεη ε Αξραία Γξακκαηεία θαη ζηε κνξθή θαη ζην 

ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, γ) κπεζνχλ ζηαδηαθά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ην θείκελν θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εξκελεία ηνπ, δ) 

αλαθαιχςνπλ ηηο ελδηάκεζεο γέθπξεο πνπ ελψλνπλ ηελ επνρή καο κε ηελ 

επνρή ησλ θεηκέλσλ. ε) δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά ην δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θαηαζθεπέο θπξίσο ζηα «νκεξηθά» παηρλίδηα 

ηνπ παξαξηήκαηνο είλαη βησκαηηθνχ ηχπνπ θαη εληζρχνπλ ηηο κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

ε θάζε θάζε ηνπ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο ε αμηνιφγεζε είλαη 

δηαγλσζηηθνχ ηχπνπ θαη‟ αξράο, αθνχ πινπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα θαη βαζίδεηαη ελδεηθηηθά ζε ηππηθά εξσηεκαηνιφγηα, αλαζηνραζκφ ή 

αξρέο ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ εξγαζία απηή βαζηθά αλαδεηθλχεη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη δνκηθέο φςεηο εξκελεπηηθήο 

απφπεηξαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

«ρεκαηνπνηεί» κηα πξφηαζε πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

α΄ ξαςσδίαο ηεο Οδχζζεηαο. 

ε θάζε ελφηεηα, κεηά ηελ παξάζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ θέληξνπ, 

νξηνζεηείηαη αθελφο κελ ην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αθεηέξνπ ην 

πιαίζην ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

mailto:tasspapaz@gmail.com
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Ζ βάζε ηεο θεηκεληθήο αλάιπζεο-ζχλζεζεο ζηεξίδεηαη θπξίσο-φρη 

απνθιεηζηηθά- ζηε δνκηθή-ηερληθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλήζσο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε πεξλά ζε δεχηεξν πιάλν, αθνχ ε εκβάζπλζε ζην πεξηερφκελν 

ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν terracognita. 

ηαδηαθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γλσξίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, 

ην ζεκαηηθφ ζηεκφλη θαη πθάδη, ζηνηρεία πνιηηηζηηθά, ηδενινγηθά, εμνηθεηψλνληαη 

κε ηηο έλλνηεο ηηο ελαλζξψπηζεο, ηεο επηθάλεηαο, ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ ησλ 

Θεψλ, αιιά θαη κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηχπνπο. Μπνχληαη επίζεο ζηα κπζηηθά ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ πνηεηή, απνθηψληαο κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

γηα ηελ «αλίρλεπζε» ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο inmediasres, ηεο ελαιιαγήο 

ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο-δηαιφγνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηγξαθηθά 

επίζεηα, ηελ πξννηθνλνκία, ηελ πεξηγξαθηθή αθήγεζε, ηε δνκηθή πξνζέγγηζε, 

ηνλ θεηκεληθφ εληνπηζκφ, ηα ηππηθά ζηνηρεία, ηε δηαγξαθή ηνπ ήζνπο· εξγαιεία 

κε ηα νπνία ζα «μεθιεηδψζνπλ» βαζηθά ζηνηρεία ηερληθήο ηνπ νκεξηθνχ έπνπο.  

 Αθνινπζεί αλαθεθαιαίσζε ηεο α΄ ξαςσδίαο θαη ελδεηθηηθή - 

επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο Οδχζζεηαο, φπσο επηθή επηβξάδπλζε, εζσηεξηθφο κνλφινγνο, 

επηθή ή δξακαηηθή εηξσλεία, νκεξηθέο-εθηεηακέλεο παξνκνηψζεηο, δηαζηνιή, 

ζπζηνιή ηνπ ρξφλνπ, εγθηβσηηζκφο, αλαγλσξηζκφο. 

 Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάηαμε φισλ 

ησλ αλσηέξσ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ην παξάξηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέζζεξα «νκεξηθά» παηρλίδηα. 

Πξψην «νκεξηθφ» παηρλίδη: «Οκήξνπ, Οδχζζεηα, ζρνιηθφ εγρεηξίδην: 

Δηζαγσγή θαη πξννίκην: Απφπεηξα ιεμηινγηθήο πξνζέγγηζεο ή πψο ν 

παππνχο κεξνο «δηδάζθεη» Νέα Διιεληθά». Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη πνιιέο ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

ζηελ αξραία κε ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε π.ρ. ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ ηεο 

Πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Γεχηεξν θαη ηξίην «νκεξηθφ» παηρλίδη: 

«Οδχζζεηα: Έλα ζαιαζζηλφ παξακχζη». Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

παίδνπλ καζαίλνληαο κέζα ζην ίδην πιαίζην ζηνρνζεζίαο ηνπ πξψηνπ 

παηρληδηνχ. Αλαδεηνχλ ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε ζεκαζίαο ή εηπκνινγίαο κε 

κία αξρηθή «πνπ αλαδχεηαη απφ ηε ζάιαζζα». Σέηαξην «νκεξηθφ» παηρλίδη: 

«Οκήξνπ Οδχζζεηα, ζρνιηθφ εγρεηξίδην: Δηζαγσγή: Απφπεηξα κεηαγλσζηηθήο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ή Πψο καζαίλσ πψο λα καζαίλσ: Έλα παηρλίδη κε 

θάξηεο». Σα παηδηά ζα εκπεδψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ απνθηψληαο βαζηθέο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε 

«παηγληψδε» κνξθή.  
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Δξεπλεηηθή εξγαζία ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ζέκα “Ο Πεηξαηάο 
ζηελ Καηνρή θαη ηελ Αληίζηαζε, 1941-1944” θαη παξνπζίαζή 

ηεο ζηε ζρνιηθή γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

Λνπξάληνπ νπιηάλα 
slouran@gmail.com 
ΠΔ02, θηιφινγνο 

1
ν
 Γπκλάζην Καιιίπνιεο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Νενειιεληθή Γιψζζα, Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία (8 δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά θαη εμσδηδαθηηθψλ 

δξάζεσλ), πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρ. Έηνο 2011-2012 ζην 13ν Γπκλάζην 

Πεηξαηά ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θαη εληάρζεθε ζηελ 1ε Δλφηεηα κε ζέκα “Ζ Διιάδα ζηνλ θφζκν”, 

Μέξνο Γ. “χλζεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ”. Χο δηαζεκαηηθή εξγαζία πξνηείλεη 

ηελ πεξηγξαθή ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο δίλνληαο πξνεθηάζεηο ζηελ Ηζηνξία, 

ηε Λνγνηερλία, ηε Γιψζζα, ηε Μνπζηθή. Δπηπιένλ, ε ελφηεηα πξνζθέξεηαη γηα 

αλαδήηεζε πιηθνχ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (βηβιηνζήθεο) θαη κε πην 

ζχγρξνλνπο (δηαδίθηπν) θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

Γεληθφο ζθνπφο ήηαλ λα εθπνλήζνπλ νη καζεηέο νινθιεξσκέλεο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ πφιε ηνπο, ηνλ Πεηξαηά, ζηα ρξφληα ηεο 

Γεξκαληθήο Καηνρήο 1941-1944 θαη απηέο λα παξνπζηάζνπλ ζηε ζρνιηθή 

γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ, πξνθεηκέλνπ ε γηνξηή λα έρεη ραξαθηήξα 

Αθηεξψκαηνο. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ήηαλ λα εληνπίζνπλ εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη 

λα ην ηεθκεξηψζνπλ, λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 

ζεκάδεπζαλ ηελ πφιε ηνπο θαηά ηε Γεξκαληθή Καηνρή: ηνπο βνκβαξδηζκνχο 

ηνπ ιηκαληνχ απφ Γεξκαλνχο θαη πκκάρνπο, ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ πείλα, 

ηε δεκηνπξγία Αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ - ην Μπιφθν ηεο Κνθθηληάο, ηα 

κέζα εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο πνπ ππήξραλ, λα ελεξγνπνηήζνπλ 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηζηνξίαο γηα λα 

νηθνδνκήζνπλ λέα γλψζε θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά,  

λα αλαπηχμνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο - νκαδηθφηεηαο, λα αζθεζνχλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ θαη 

επηιεγκέλσλ ινγνηερληθψλ, λα εθθξαζηνχλ ζσκαηηθά θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζή ηνπο παξηζηάλνληαο θάπνην ζηηγκηφηππν αλζξψπηλσλ 

αληηδξάζεσλ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο. 
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πκπιεξψλνληαο θαηάιιεια θχιια εξγαζίαο, ρσξηζκέλνη ζε 

πεληακειείο νκάδεο, δηεξεχλεζαλ ην ζέκα κέζα απφ πξσηνγελείο πεγέο 

(ηχπνο επνρήο, ζπλεληεχμεηο κε πξφζσπα, ηξαγνχδηα επνρήο) θαη 

δεπηεξνγελείο πεγέο (ηζηνξηθά θαη ινγνηερληθά βηβιία, ληνθπκαληέξ θαη 

ηαηλίεο). Σεθκεξίσζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο, ηελ νπνία 

αλαδήηεζαλ θπξίσο ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Πεηξαηά, ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Πεηξαηά, ζηε ζρνιηθή ηνπο βηβιηνζήθε αιιά θαη ζε πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Καηέγξαςαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε ειεθηξνληθά πνιπηξνπηθά θείκελα 

απνηεινχκελα απφ γξαπηά θείκελα, ζρεηηθά βίληεν θαη ηξαγνχδηα απφ ην 

δηαδίθηπν θαζψο θαη κε απνζπάζκαηα ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θπξίσο 

Πεηξαησηψλ ινγνηερλψλ. Γεκνζηνγξάθνη-καζεηέο πήξαλ ζπλέληεπμε απφ 

δψληεο ηεο Καηνρήο (ζπγγελείο, θίινπο, γνλείο θαζεγεηψλ) θαη θπξίσο απφ 

έλαλ επηδψληα-παηδί ηεο Καηνρήο θαη κέινο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, πνπ 

γλψξηδε παξάιιεια πνιχ θαιά ηελ πεξηνρή θαη ηνπο μελάγεζε ζηα ζηελά 

γχξσ απφ ην ζρνιείν, γηα λα ηνπο ππνδείμεη παιηά θηήξηα πνπ βξίζθνληαλ ζε 

ιεηηνπξγία ηφηε (έρευνα πεδίου). Καιιηηέρλεο-καζεηέο δξακαηνπνίεζαλ 

θάπνηα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ επέιεμαλ νη νκάδεο ή εκπλεχζηεθαλ 

ζρεηηθέο παγσκέλεο εηθφλεο γηα παξνπζίαζή ηνπο ζηε ζρνιηθή γηνξηή. Σέινο, 

νκάδα ηερληθψλ ελνπνίεζε ην θαηάιιειν πιηθφ φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε 

ειεθηξνληθφ πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ γηα πξνβνιή ζηε γηνξηή.  

Σα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε πνιχ ελζνπζηαζκφ ζηηο απαηηήζεηο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο, κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο ζηελ εζληθή επέηεην επαηζζεηνπνηήζεθε φιε ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε ηνπηθή θνηλσλία. Ζ αμηνιφγεζε ήηαλ 

δηακνξθσηηθή, γηλφηαλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ απφ ηα ίδηα θαη ηε 

δηδάζθνπζα, γηα λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ έξεπλα θαη ηηο γξαπηέο απαληήζεηο 

ηνπο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ έγηλε απφ ηε δηδάζθνπζα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθή πιεξφηεηα, νξζφηεηα, ηεθκεξίσζε ησλ 

παξαδνηέσλ θεηκέλσλ, ηε γισζζηθή ηνπο πνηφηεηα αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ. Παξάιιεια, γηα ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο δξάζεο θαη 

ηεο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο πνπ πξνεηνίκαζαλ, νη καζεηέο 

εμέθξαζαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο ζε γξαπηά θείκελα πνπ ηνπο δεηήζεθαλ εθ 

ησλ πζηέξσλ. 
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Οκαδνζπλεξγαηηθή Γξάζε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αξραηνινγηθήο 
Δηαηξείαο: ν λεαξόο εξεπλεηήο 

Σδάκνπ Αηθαηεξίλε, Παπαδόπνπινο Ησάλλεο  
Ktz12665@gmail.com,gian14pap@gmail.com 
Φηιφινγνο, Ph.D.,  Μαζεκαηηθφο, M.Sc. 
Πξφηππν Λχθεην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά  

 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Νενειιεληθή Γιψζζα, Μαζεκαηηθά (δηαζεκαηηθφ) 

Πεξίιεςε 

Ζ δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξραηνινγηθή 

Δηαηξεία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αζήλα: Παγθφζκηα πξσηεχνπζα 

ηνπ βηβιίνπ» θαη είλαη πηινηηθή. Χο ζεσξεηηθφ πιαίζην νξίδεηαη ε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεθκεξίσλ θαη πεγψλ. 

ηφρνη ηεο δξάζεο: α) εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ρψξν κηαο 

επηζηεκνληθήο βηβιηνζήθεο, β) βησκαηηθή άζθεζε ζηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε, ηελ ζχλζεζε, ηελ ζχληαμε θαη ηελ ηεθκεξίσζε θεηκέλσλ, γ) 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ δηαζεκαηηθή δξάζε (Φχιια Δξγαζίαο 

θαη βηβιηνγξαθία). 

Α΄ Φάζε: Ζ πξνεηνηκαζία έγηλε ζην Π.ΓΔΛ Ησληδείνπ απφ ηνπο δχν 

ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αμηνπνηήζεθε ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο Α΄ Λπθείνπ κε δηαζεκαηηθέο παξεκβάζεηο απφ ηα 

Μαζεκαηηθά (ζπγθεθξηκέλα αμηνπνηήζεθαλ νη Δλφηεηεο ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο «Δπηρείξεκα – πιινγηζκφο» ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη καζεκαηηθή 

απφδεημε ζεσξήκαηνο, «Δηδηθφ Λεμηιφγην», «Δπηζηνιή», «Πεξηγξαθή 

αξρηηεθηνλήκαηνο, κλεκείνπ, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ»). Έγηλε παξέκβαζε απφ 

ηελ χιε ηεο Γεσκεηξίαο φζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο ησλ 

κλεκείσλ/αξρηηεθηνλεκάησλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Δπίζεο, ην κλεκείν ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο «Αέξεδεο – Χξνιφγηνλ Αλδξνλίθνπ 

Κεξχζηνπ», ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε σο ειηαθφ ξνιφη, ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αθφξκεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο αξηζκεηηθήο πξνφδνπ. 

Β΄ Φάζε: Ζ βησκαηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ζηελ δηάξθεηα εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο, φπνπ νη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδνζπλεξγαηηθά πάλσ ζε Φχιια 

Δξγαζίαο. Ζ θάζε νκάδα αλαδήηεζε πιηθφ γηα έλα αξραηνινγηθφ κλεκείν θαη 

ζπλέηαμε θείκελα κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ εληφπηζε ζηνλ ρψξν ηεο 

Βηβιηνζήθεο.  

mailto:Ktz12665@gmail.com
mailto:gian14pap@gmail.com
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Γ΄ Φάζε: Ζ δξάζε αμηνινγήζεθε απφ ηνπο καζεηέο κε: α) αλψλπκα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο θαη β) ζχληαμε επραξηζηήξηαο επηζηνιήο πξνο 

ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία φπνπ επηζεκαίλνληαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ζεκεία ηεο δξάζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. 

Οη επηζηνιέο εληάρζεθαλ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ζηελ ελφηεηα «χληαμε 

επίζεκεο επηζηνιήο» θαη αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

βηβιίνπ γηα ηελ δνκή θαη ην ιεμηιφγην. Σα Φχιια Δξγαζίαο πνπ θαηέζεζαλ νη 

νκάδεο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

ζχληαμεο θεηκέλνπ σο ζχλζεζε  πιεξνθνξηψλ πνπ αληιήζεθαλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη β) κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

ηεθκεξίσζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ζηεξίδνληαη: α) ζηηο δχν κνξθέο 

αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο απφ ηνπο καζεηέο έηζη φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, 

β) ζε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πξνο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, γ) ζε ζπδήηεζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Αξραηνινγηθήο 

Δηαηξείαο. 

α) Σφζν απφ ηα αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, φζν θαη απφ ηηο 

ππνγεγξακκέλεο επηζηνιέο, νη καζεηέο  ζηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπο  

αμηνινγνχλ πνιχ ζεηηθά ηελ δξάζε θαη δεηνχλ ηελ επαλάιεςε ηεο δηδαθηηθήο 

επίζθεςεο ζηελ Βηβιηνζήθε. Οη επηζηνιέο επηζεκαίλνπλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ 

«ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία»  ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ βηβιηνζήθε, ηελ 

αλαθαιππηηθή κέζνδν γηα ηελ άληιεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ απφιαπζε 

ηνπ λα απνθηνχλ γλψζεηο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ.  

β)  Οη γνλείο εθθξάζηεθαλ κε αλάινγν ελζνπζηαζκφ, κεηαθέξνληαο θαη 

ηα ελζνπζηψδε ζρφιηα ησλ παηδηψλ απφ ην ζπίηη. ινη επεζήκαλαλ φηη 

ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο έρνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηα παηδηά. 

γ) Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηινηηθή δξάζε 

θαιχθζεθε απνιχησο ε αξρή ηνπ «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ», ε αλάπηπμε 

ηεο απηελέξγεηαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  Θεσξνχλ πσο 

νη καζεηέο σθειήζεθαλ θαη νη ζηφρνη θαιχθζεθαλ απνιχησο.  

δ) Οη ζπκκεηέρνληεο αξραηνιφγνη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

δηαδηθαζία. εκεηψλνπλ φηη ην πξφγξακκα ήηαλ πηινηηθφ θαη πάλσ ζε απηφ 

ζρεδηάδνπλ λα νξγαλψζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο ρψξνπο ηεο 

βηβιηνζήθεο.   
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Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηεηόηεηαο ζηνπο καζεηέο κε ηε ρξήζε 
δξακαηηθώλ ηερληθώλ. Ο καλδύαο ηνπ Δηδηθνύ 

Αλαγλώζηνπ Μαξία 
verenikim@gmail.com 

Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο,Msh. 
4ν Γεκνηηθφ ρνιείν Κνξπδαιινχ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ Αεηθφξνο αλάπηπμε, σο δεηνχκελν ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, επηδηψθεη 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

καθξνπξφζεζκε βειηίσζή ηεο. Βέβαηα γηα λα επηηεπρζεί, απαηηείηαη αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη πξφδειν φηη ζηεξίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ζεβαζκνχ, θξηηηθήο θαη ζπζηεκηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο θαη δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ θαη ηαπηφρξνλα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

ιχζεο πξνβιεκάησλ, αλαζηνραζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ Δθπαίδεπζε 

αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

απξηαλνχο πνιίηεο, πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ην αεηθφξν κέιινλ κέζσ νιηζηηθήο 

θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. 

Με ην παξφλ ζρέδην εξγαζίαο δηεξεπλήζεθε πψο ε έλλνηα ηεο 

πνιηηεηφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα ελδπλακσζεί κε ηε ρξήζε δξακαηηθψλ 

ηερληθψλ. Χο έλα ζχζηεκα κε ηδηαίηεξνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ε ζρνιηθή 

νκάδα απνηειεί πξνπνκπφ ηεο ελήιηθεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζπληειεί ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο αλάιεςεο 

δηαθνξεηηθψλ, αιιά πνηνηηθά ηζάμησλ ξφισλ. 

 Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο Ο Μαλδχαο ηνπ Δηδηθνχ, ηελ νπνία εηζεγήζεθε θαη 

αλέπηπμε ε ζεαηξνπαηδαγσγφο Dorothy Heathcote (1926-2011), ζηεξίδεηαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ ξφινπ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ. Βάζεη 

απηήο, νη καζεηέο νξγαλψλνληαη ζε ππννκάδεο εηδηθψλ θαη εξγάδνληαη πάλσ 

ζε κηα ζεκαηηθή, ηελ νπνία δηεξεπλνχλ θαη απνιακβάλνπλ κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ηάμε απνηειεί κηα θνηλφηεηα εξγαζίαο, 

φπνπ ππάξρεη πιήξεο εθπξνζψπεζε θαη θαηαθηάηαη ε γλψζε δηαζεκαηηθά-

δηεπηζηεκνληθά κέζα ζε έλα αζθαιέο, κπζνπιαζηηθφ πεξηβάιινλ. ηεξίδεηαη 

ζηηο αθφινπζεο παηδαγσγηθέο δνκέο: Γηεξεπλεηηθή κάζεζε, Θεαηξηθή 

αλαπαξάζηαζε γηα ηε κάζεζε, Ζ παξνπζία ησλ εηδηθψλ. 

ηφρνη ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ: α) Οη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, ψζηε λα γλσξίζνπλ 

θαιχηεξα ηελ επνρή ηελ νπνία επέιεμαλ. β) Να εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ζε 

πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα θαη πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. γ) Να αλαπηχμνπλ 

mailto:verenikim@gmail.com
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ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ επηθνηλσλία κέζσ δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. δ) Να 

εθθξαζηνχλ κέζσ πνηθίισλ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε) Να 

αμηνινγήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ κεζφδνπο 

εκπινπηηζκνχ ηεο. 

Αθφξκεζε γηα ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή απνηέιεζε κηα δηδαθηηθή ελφηεηα 

ηεο Γιψζζαο ηεο Δ Σάμεο, ε νπνία αθνξνχζε έλα ηαμίδη ζηνλ ρξφλν. Αξρηθά 

έγηλε ζπδήηεζε, φπνπ απνθαζίζακε φηη ην ηαμίδη, ην νπνίν ζα ζέιακε λα πάκε, 

ήηαλ ζηελ Αξραία Αζήλα ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή. Θα ηαμίδεπαλ σο εηδηθνί, νη 

νπνίνη ζα επηζθέπηνληαλ ηελ πφιε θαη ζα κεηέθεξαλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

αλαθνηλψλνληάο ηελ αξρηθά ζηελ ηάμε θαη κεηά ζην ζρνιείν, ζηα πιαίζηα κηαο 

ελδνζρνιηθήο παξνπζίαζεο. 

Αξρηθά μερσξίζακε ηνπο ξφινπο: Σνπο Λνγνηέρλεο, ηνπο Αξρηηέθηνλεο, 

ηνπο Εσγξάθνπο, ηνπο Ζζνπνηνχο, ηνπο Πνιηηηθνχο, νη νπνίνη πξνζέγγηζαλ κε 

ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ην ζέκα, αθνχ πξνεγήζεθε δηεμνδηθή κειέηε ησλ πεγψλ. 

Δίδακε ζρεηηθφ βηληεάθη γηα ηελ επνρή, δηαβάζακε ζηελ ηάμε αθηεξψκαηα απφ 

ην δηαδίθηπν, κειεηήζακε θεθάιαηα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Γ' ηάμεο θαη ηελ 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή ηεο Δ', πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη πψο απηφ πινπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

επνρή. 

Σα παηδηά δνχιεςαλ αλά νκάδεο Δηδηθψλ θαη δεκηνχξγεζαλ έξγα: 

Mαθέηα ηεο πφιεο, αλαπαξάζηαζε κε δσγξαθηθή, θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ 

Δπνρή, πξνθνξηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ Πνιηηηθψλ, δξακαηνπνηήζεηο θαη 

ζεαηξηθά παηρλίδηα, ηα νπνία παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηελ 

ηειηθή θάζε νη καζεηέο αμηνιφγεζαλ ην ζρέδην εξγαζίαο κέζσ ζπλεληεχμεσλ, 

πνπ εηνίκαζαλ γηα ηηο άιιεο νκάδεο ησλ Δηδηθψλ, πξνζσπηθήο θαηαγξαθήο 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο σο εηδηθνχ (αηνκηθά εκεξνιφγηα), θάλνληαο αληηπαξαβνιή 

κε κηα ζεηξά ζηφρσλ (γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ), πνπ είραλ ζέζεη ζηελ 

αξρή ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη ειέγρνληαο ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο αμηνιφγεζε ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο κε ηε 

ρξήζε θνηλσληνκεηξηθψλ ηερληθψλ, θαζψο θαη κέζσ παξαηήξεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία ηνπο, ηα παηδηά 

έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαδηθαζία ελαιιαγήο ξφισλ αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο ησλ Δηδηθψλ θαη πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα επφκελα 

ζρέδηα εξγαζίαο, θαηαδεηθλχνληαο μεθάζαξα ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

επεθηαζηκφηεηα ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ θαη πηνζέηεζήο ηεο ζηελ ζρνιηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα. 
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Οη επηηύκβηεο ζηήιεο κηινύλ γηα ηε δσή 

Δπζύκηνο Υξήζηνπ Βνύζνπξαο 
evousouras@sch.gr 
Φπζηθφο – ΠΔ04.01 
1ν Γπκλάζην Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ εθπαηδεπηηθή απηή δξάζε έρεη σο ζθνπφ ηελ ελεξγεηηθή-βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ (26) επηηχκβησλ κλεκείσλ ηεο αίζνπζαο 20 ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Πεηξαηά. Έρεη σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ ζεκεξηλψλ 

καζεηψλ κε ηε δσή, ηε ζθέςε, ηηο ππαξμηαθέο αλεζπρίεο θ.ά. ησλ αξραίσλ 

Πεηξαησηψλ κέζα απφ θαιιηηερληθά θαη ρξεζηηθά δεκηνπξγήκαηα ειηθίαο 25 

αηψλσλ. Δπίζεο ηελ αμηνπνίεζε ελφο ζεκαληηθφηαηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ – 

σζηφζν κνπζεηαθήο λννηξνπίαο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ – σο ρψξνπ 

επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο θαη – άηππεο αιιά νπζηαζηηθήο – εθπαίδεπζεο. 

Οκνίσο, ηε βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηελ αηζζεηεξηαθή άκεζε εκπεηξία ησλ πιηθψλ 

αληηθεηκέλσλ – βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο – ε νπνία 

θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη 

απφ ηελ επέθηαζε ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο εκπεηξίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξφζιεςή ηεο. Σέινο, ηελ 

εμάζθεζε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αληίιεςεο θαζψο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ελεξγνχ εκπινθήο. 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δξάζεο βαζίδεηαη ζηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν 

πνπ εθαξκφδεηαη θαηά θχξην ιφγν σο θαζνδεγνχκελν παηρλίδη εμεξεχλεζεο 

ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

έκκεζεο επηθνηλσλίαο, θαζψο απφ ηε κία ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο – ΦΔ – επεμεγεκαηηθφ πιηθφ θαη 

εηθφλεο) θαη απφ ηελ άιιε αμηνπνηεί ηνλ εθζεζηαθφ θαη κνπζεηαθφ ρψξν σο έλα 

θαηαζθεπαζκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γειαδή, ν ίδηνο ν κνπζεηαθφο ρψξνο 

κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηκεησπίδεηαη σο κηα άιιε κνξθή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο. 

Πξνεγείηαη, ζηελ ηάμε, κηα ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ηνπ Μνπζείνπ, ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο, ηνπ είδνπο ησλ εθζεκάησλ θαη ηέινο ηνπ θχιινπ θαη 

ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξάπεδα εξσηήζεσλ πνιιαπιήο (4) 

επηινγήο (ζπλήζσο 4-5 γηα θάζε έθζεκα) πνπ νη καζεηέο (ζε νκάδεο ησλ 2) 

έρνπλ κπξνζηά ηνπο είηε έληππα ή, θαηά πξνηίκεζε, ζε ηακπιέηεο (κε βάζε 

mailto:evousouras@sch.gr
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ηελ εθαξκνγή Google Forms ή Quizlet). Γηα ηελ εχξεζε ηεο ζσζηήο επηινγήο, 

ζηηο εξσηήζεηο (π.ρ. 25 αλά νκάδα απφ κηα ηξάπεδα 100 εξσηήζεσλ), νη 

καζεηέο πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά ηα ππνδεηθλπφκελα εθζέκαηα 

θαη ηηο επηγξαθέο ηνπο. Οη εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ εηθφλεο θαη 

απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο φξσλ σο αθφξκεζε απφθηεζεο γλψζεο ζε φξνπο 

απαξαίηεηνπο ζηελ Αξραηνινγία θ.ιπ. Οη νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία θεξδίδνπλ κηα ζπκβνιηθή απνιαβή. Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο 

είλαη ηα ζπκπιεξσκέλα ΦΔ (https://bit.ly/2NgVSdO, https://bit.ly/33tPpTz). 

Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

βίληεν απφ ηε δξάζε κε βάζε πιηθφ πνπ βηληενζθφπεζαλ κε ηα θηλεηά ηνπο 

ηειέθσλα. Ζ δξάζε αμηνινγείηαη κέζα απφ δχν ηερληθέο. Καηά πξψηνλ κε ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ΦΔ πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε γλσζηηθή 

εκπέδσζε αιιά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα μερσξηζηά 

(πνηα άξεζαλ ή πνηα δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν θ.ιπ.) Καηά δεχηεξνλ – ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν – κε ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε φπνπ νη καζεηέο 

ζρνιηάδνπλ ηε δξάζε θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ, ηη ηνπο άξεζε θαη ηη 

φρη ζην Μνπζείν, πξνηάζεηο γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

εθζεκάησλ θ.ιπ.  

Ζ δξάζε απεπζχλεηαη ζε καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Δθαξκφζηεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 θαηά ηελ επίζθεςε ηκήκαηνο ηεο Α΄ 

ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά κε ελζαξξπληηθά ζρφιηα απφ ηνπο ζπλνδνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. ήκεξα πθίζηαηαη θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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Ζ Σνπηθή ηζηνξία ζην ζύγρξνλν ςεθηαθό ζρνιείν: ν Πεηξαηάο 
σο ζεκαηηθό πεδίν θαιώλ πξαθηηθώλ κε δύν θαηλνηόκα 

εξεπλεηηθά ςεθηαθά παξαδείγκαηα. 

Γηακαληή Υξπζνβαιάληε, Κίηζνπ νθία, Σζαγθξίδνπ Κσλζηαληίλα 
vali@abs.gr,   skitsou@hotmail.com, ktsagkridou@gmail.com 

θηιφινγνο ΠΔ02,  αγγιηθψλ ΠΔ05,  θηιφινγνο ΠΔ02 
Εάλλεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ηζηνξία – Σνπηθή ηζηνξία, Ξέλεο Γιψζζεο, Σέρλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

Πεξίιεςε 

πρλά ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε 

ζηείξσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ Σνπηθή Ηζηνξία σο ελαιιαθηηθφ πεδίν κάζεζεο  

εκπινπηίδεη ηελ Ηζηνξία θαη θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, 

ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζε κηα 

βησκαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. ηελ  παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη 

δχν θαηλνηφκα ςεθηαθά έξγα Σνπηθήο Ηζηνξίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο 

ηνπ Εαλλείνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά. 

Θεσξεηηθφ πιαίζην: Αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο κε έκθαζε ζηηο κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε βησκαηηθφηεηα. Αμηνπνηνχληαη νη Σέρλεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη λένη ςεθηαθνί γξακκαηηζκνί. θνπφο: Να εκπινπηηζηεί 

ε δηδαθηηθή πξάμε, κε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη πξνζαλαηνιηζκφ  ην 

αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία ζρνιείν. 

Α΄ Παξάδεηγκα: ηα πιαίζηα ηνπ Erasmus+, θαηαζθεπάζηεθε γηα 

θηλεηά ηειέθσλα κηα εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζηνλ Πεηξαηά ζηελ  αγγιηθή 

γιψζζα γηα ην ζεκαηηθφ ηζηνξηθφ πεξίπαην «Ο Πεηξαηάο ζην Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν: Καηνρή, Αληίζηαζε». ηφρνη είλαη: α) λα εθαξκνζηεί ην mobile 

learning σο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο γηα παξαγσγή ςεθηαθήο εθαξκνγήο 

μελάγεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα β) λα ζπλδεζεί ε κάζεζε κε ηελ εκπεηξία θαη 

ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δζηηάδεη ζηελ επέιηθηε, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

πξνζαξκνζκέλε ζην ξπζκφ θάζε καζεηή θαη ζπλδπάδεη ηε ζχγρξνλε κε ηελ 

αζχγρξνλε κνξθή, θαζψο ε εθαξκνγή κπνξεί λα θαηέβεη κε πξφζβαζε 

offline. Έηζη, ε κάζεζε γίλεηαη δηαζθέδαζε. 

Β΄ Παξάδεηγκα: Καηαζθεπή ηζηνξηθνχ ληνθηκαληέξ απφ ηνλ κηιν 

Φηιαλαγλσζίαο – Ραδηνθψλνπ γηα ην δηαγσληζκφ ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ΤΠΑΗΘ  (ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θξαηηθνχο θνξείο): « Ζ ηζηνξία ζνπ είλαη ε 

ηζηνξία ηεο πφιεο ζνπ».  Ζ ςεθηαθή δεκηνπξγία καο «50 θνξέο γνληφο, θέπε 

Κνξηηζηνχ – Μαηίλα Ληνχιηα, 1968-2013» δηαθξίζεθε ζηελ θαηεγνξία 

mailto:vali@abs.gr
mailto:skitsou@hotmail.com
mailto:ktsagkridou@gmail.com
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Γπκλαζίσλ κε ηνλ «Έπαηλν». Αθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα ζηνλ Πεηξαηά ηηο 

δεθαεηίεο 1970-2010. ηφρνη: α) λα εκπινπηηζηνχλ νη γλψζεηο Σνπηθήο 

ηζηνξίαο κε βησκαηηθέο κεζφδνπο θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

γξακκαηηζκψλ,  β) λα παξαρζεί πξσηφηππν, ςεθηαθφ ηζηνξηθφ πιηθφ. 

Ζ πνξεία θαηαζθεπήο ηεο  ηαηλίαο εθπαίδεπζε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε 

πνηθίια ζέκαηα: έξεπλα, ηεθκεξίσζε,  δηαζθάιηζε  πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

επεμεξγαζία ηζηνξηθψλ πεγψλ, δηαζηαχξσζε κε επίζεκν ηζηνξηθφ πιηθφ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηνπο ηνκείο πνπ δνχιεςε ε νκάδα: 

Α.πλέληεπμε, ζεκεηψζεηο απφ πξσηνγελείο πεγέο, 

απνκαγλεηνθψλεζε, δηαρείξηζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ καξηπξηψλ, 

δηάθξηζε θαη θαηάηαμή ηνπο, ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ σο ηζηνξηθή πεγή. 

Β.Memory Mappin, ρξήζε ηνπνγξαθηθνχ, ζχλδεζε ρψξνπ - ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ. πζρεηηζκφο  θηηξίσλ,  κλεκείσλ, εθζεκάησλ κε ηα θνηλσληθά 

ππνθείκελα θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Υαξηνγξάθεζε ηεο κλήκεο κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ πάλσ ζε ράξηε ( ηεο γεηηνληάο, 

ηεο πφιεο, ηνπ λνκνχ). 

Γ.Γεκηνπξγηθή γξαθή, δξακαηνπνίεζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξνθνξηθψλ πεγψλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί. 

ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ δχν εθαξκνγψλ είλαη βαζηθφ γλψξηζκα θαη 

απηνλφεηε  ε δηαξθήο δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα 

λα νινθιεξσζνχλ νη εθαξκνγέο. Καη νη δχν εθαξκνγέο αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά. 

Ζ εθαξκνγή πεξηήγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κε κεγάιε ζπρλφηεηα απφ ηνπο 

καζεηέο, ελψ ε ηαηλία βξαβεχηεθε ζην δηαγσληζκφ ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ΤΠΑΗΘ. 
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Ζ κλήκε είλαη κάρε- Ηζηνξηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο 
ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηε δηθή καο γεηηνληά, ηελ παιηά Κνθθηληά 

Κνπζθνπκπέθνπ Γήκεηξα, Μαξθέιια Μάλε 
dimitrakous@yahoo.gr,manhmarkella@yahoo.gr 

ΠΔ06, ΠΔ79.01 
8ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ ηνπηθή ηζηνξία απνηειεί νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο, 

ζέηνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λέεο δηαζηάζεηο ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηεο πξνζδίδεη θαηλνηφκα ελαχζκαηα ζηε γλψζε εμαζθαιίδνληαο ηε βησκαηηθή 

θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηάζεθε 

σο ηειηθφ πξντφλ ε δεκηνπξγία πξνζαξκνγήο πνιπκέζσλ ζε ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο (powerpoint) απφ ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ 

ζε εξγαζία ηνπηθήο ηζηνξίαο γηα ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Παιηά Κνθθηληά, ζην 8ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά φπνπ εξγάδεηαη ε εηζεγήηξηα. Χο ελδεδεηγκέλε 

κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ε κέζνδνο project, ζηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηε ζπκκεηνρηθή κάζεζε  ζπλαπνθαζίδνληαο 

ηφζν γηα ην ζέκα φζν θαη γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία κε ηε δηδάζθνπζα 

(κλεκεία, ηζηνξία, ζεκαληηθνί ζηαζκνί, κνπζηθή, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, 

ινγνηερλία, επηζθέςεηο, δηαιέμεηο). 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ φρη κφλν ν ηζηνξηθφο εγγξακκαηηζκφο, αιιά 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζηνηρεία ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίν δνπλ, δεκηνπξγψληαο γέθπξεο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη 

ην παξφλ, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ελζσκάησζε πνηθίιισλ ζηνηρείσλ, 

ε ζπιινγή ηνπο, ε αμηνπνίεζε θαη παξνπζίαζή ηνπο απφ απζεληηθέο 

πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο πεγέο απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο κεζφδνπ. Ζ κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ζπλδέζεθε κε άιια καζήκαηα, φπσο ινγνηερλία, μέλε γιψζζα (αγγιηθά) θαη 

κνπζηθή δηεπξχλνληαο έηζη ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηψλ ζε πιαίζηα πνπ θαη νη 

ίδηνη αξρηθά δε θαληάδνληαλ. Σαπηφρξνλα, νη επηηφπηεο επηζθέςεηο (Ναπηηθφ 

Μνπζείν Πεηξαηά, Μπιφθν Κνθθηληάο, Γεκνηηθφ ζέαηξν Πεηξαηά, Πινίν 

Αβέξσθ), νη νκηιίεο απφ εηδηθνχο, θνο Λεθάθεο Γεψξγηνο, ε ραξηνγξάθεζε, ε 

θσηνγξάθηζε  απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο δηεπθφιπλε ηελ δηαζχλδεζε κε ην 

παξφλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξνζέθεξε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 

γισζζηθήο εμάζθεζεο, αηζζεηεξηαθήο ζπκκεηνρήο, πνιηηηζηηθήο 

mailto:dimitrakous@yahoo.gr
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ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, απνκπζνπνηψληαο ηε «δπζθνιία» ηεο 

ηζηνξίαο θαη ελζσκαηψλνληαο ηελ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κέζα απφ 

δηακνηξαζκφ γλψζεσλ, αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία. 

Ζ δξάζε έιαβε ρψξα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζην πιαίζην ηεο 

επέιηθηεο δψλεο. Με ηνπο καζεηέο εξεπλήζακε ηελ ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά απφ ηα 

αξραία ρξφληα, ζηακαηψληαο θάζε θνξά ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο πνξείαο ηνπ 

ζην ρξφλν. Σα παηδηά επηζθέθζεθαλ ην Ναπηηθφ κνπζείν, ην Γεκνηηθφ Θέαηξν 

ηνπ Πεηξαηά, ην πινίν Αβέξσθ. Δπηπιένλ καο επηζθέθζεθε ζην ζρνιείν θαη 

καο κίιεζε ν ηζηνξηθφο θνο Λεθάθεο Γεψξγηνο. Μέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ 

είδακε ηελ Ζεηίσλα Πχιε ή ην Ναφ ηνπ Ζξαθιένπο θιπ. Δληχπσζε έθαλε ζηα 

παηδηά φηη ν Πεηξαηάο αξρηθά ήηαλ λεζί.  ηε ζπλέρεηα θζάζακε ζηελ Παιηά 

Κνθθηληά, φπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν καο θαη πνπ απνηειεί πξνζθπγηθή 

γεηηνληά. Παξάιιεια ηα παηδηά κειέηεζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ πξνζθπγηθνχ 

θχκαηνο απφ ηε κχξλε δηαβάδνληαο θείκελα ινγνηερληθά, αθνχγνληαο 

καξηπξίεο ή αθφκα θαη παίξλνληαο ζπλέληεπμε απφ άηνκα πνπ γλψξηζαλ 

πξφζθπγεο. Σα παηδηά εμεξεχλεζαλ ηε γεηηνληά ηνπο, ηε ραξηνγξάθεζαλ. 

Μειέηεζαλ ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζρνιεηφ (επίζθεςε θαη 

νκηιία ζην Μπιφθν ηεο Κνθθηληάο), θαη αλαθέξζεθαλ φρη κφλν ζηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα αιιά θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. ην ηέινο έγηλε 

αλαθνξά ζε δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Πεηξαηά. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο θαηέγξαθαλ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο, ηα νπνία εθηέζεθαλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. 

Ζ έξεπλα καο παξνπζηάζηεθε ζε κνξθή power point εκπινπηηζκέλνπ κε 

βίληεν ζηε ζρνιηθή ενξηή θαη ζηνπο γνλείο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηελ παξνπζίαζε, νη καζεηέο ηξαγνχδεζαλ 

Πεηξαηψηηθα αιιά θαη πξνζθπγηθά ηξαγνχδηα ζπλδένληαο ηελ απνθηεζείζα 

γλψζε κε κνπζηθέο πνπ ήδε γλσξίδνπλ. Δπηπιένλ ζηε γηνξηή ιήμεο 

παξνπζίαζαλ ηξαγνχδηα πνπ γλσξίδνπλ φινη θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Πεηξαηά 

θαη ζηελ Κνθθηληά. 
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Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο Αγίαο νθίαο 

Παπαδόπνπινο Θνδσξήο  
teacherakos@gmail.com 

Γάζθαινο ΠΔ70 
35

ν
 Γεκ. ρ. Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Δ‟ δεκνηηθνχ είλαη απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν 

γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ απαηηεί απ‟ απηνχο εθκάζεζε πξσηφγλσξσλ ελλνηψλ, 

νλνκάησλ θαη ρξνλνινγηψλ κε ηαπηφρξνλε θξίζε, ζεψξεζε θαη αλαζεψξεζε 

γλψζεσλ αιιά θαη ζαθή ρξνλνινγηθή ηνπνζέηεζε γεγνλφησλ.  Γηα ην ιφγν 

απηφ ην κάζεκα πξέπεη λα γίλεηαη ειθπζηηθφ γη‟ απηνχο κε ζπλερή ζπκκεηνρή 

ζηε δηδαζθαιία, εμεξεχλεζε, θξίζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη 

παηγληψδε αμηνιφγεζε γλψζεσλ ψζηε λα κελ γίλεη βάζαλνο γη‟ απηνχο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην έρεη ζθνπφ λα θέξεη ζε, ελδερφκελα, πξψηε 

επαθή ηνπο καζεηέο κε ην ζαχκα απηφ ηεο αξρηηεθηνληθήο, λα ηνπο ην 

γλσξίζεη θαη λα ηνπο πξνηξέςεη λα ην ζαπκάζνπλ κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ. 

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε ην θηίζκα, ην ρψξν πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα, ην ξφιν πνπ παίδεη γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο απαληαρνχ 

νξζφδνμνπο, πνχ, πφηε, απφ πνηνλ θαη γηαηί ρηίζηεθε.  θνπφ έρεη νη καζεηέο 

λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαθαιχςνπλ, κειεηψληαο ηηο πεγέο 

ηνπ βηβιίνπ ηνπο αιιά θαη πεγέο πνπ ζα βξνπλ έμσ απ‟ απηφ.  Να ηε 

ζπγθξίλνπλ κε άιιεο παιαηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο εθθιεζίεο θαη λα κειεηήζνπλ 

ην ξφιν ηεο Αγίαο νθίαο ζηνπο αηψλεο. 

Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο πξνηείλνληαη λα κειεηήζνπλ ηελ 

αξηζκνγξακκή ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, θαιψληαο ηνπο λα ζπκεζνχλ ηη 

έγηλε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη.  Πξνυπφζεζε λα ζρεδηάζνπκε (ζην 

δηάιεηκκα, πξηλ) ζηνλ πίλαθα ηνπο ξπζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ρηίδνληαλ κέρξη 

ηφηε νη εθθιεζίεο (βαζηιηθή, βαζηιηθή κε ηξνχιν θαη ζηαπξνεηδήο).  Ηδαληθά ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε θαη θσηνγξαθίεο απφ εθθιεζηέο ηνπ θάζε ξπζκνχ 

(ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν).  Καηφπηλ θαινχκε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα 2 ηνπ καζήκαηνο θαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ θάλνληαο 

θαηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ηηο παξαηεξήζεηο θάζε νκάδαο.  (Καιφ είλαη λα 

ππάξρεη ζηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα κηα θαιχηεξε θσηνγξαθία απφ ην 

δηαδίθηπν.)  Αθνχ γίλεη ζαθέο πσο πξφθεηηαη γηα εθθιεζία, θαινχκε ηηο νκάδεο 

ησλ καζεηψλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ εηθφλα 3α.  ρεδηάδνπκε ζηνλ πίλαθα ηελ 

θάηνςε ηνπ λένπ ξπζκνχ.  Οη νκάδεο καο παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο.  

Δληάζζνπκε ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ζηνλ ρξφλν, κε ρξήζε ηεο 
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αξηζκνγξακκήο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο.  Αλαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο ηηο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπο θαινχκε λα καο πνπλ ηη μέξνπλ, 

ηη έρνπλ αθνχζεη γηα ηελ Αγία νθία.  Υξεζηκνπνηνχκε ηελ εηθφλα 1.  Καινχκε 

ηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο 3 εξσηήζεηο, ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο θαη λα αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ ηάμε.  Καηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ησλ εηθαζηηθψλ θαινχκε ηελ θάζε νκάδα 

λα θηηάμεη έλα ζρεηηθφ θνιάδ κε εηθφλεο θαη θαηαγξαθή βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε θιήζε ησλ καζεηψλ ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα λα «παίμνπλ» απαληψληαο ζε εξσηήζεηο.  Τπάξρνπλ 

πνιιά θνπίδ ζην δηαδίθηπν!  Αλ καο έρεη κείλεη ρξφλνο «παίδνπκε» κε 

επηιεγκέλεο εξσηήζεηο απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ.  Καινχκε ηνπο καζεηέο λα 

απαληήζνπλ γξαπηψο ζην ηεηξάδην ηεο Ηζηνξίαο ηνπο ζε κία απφ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ ή ηνπ βηβιίνπ.  (Άζθεζε γξαπηνχ ιφγνπ.) 
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Ζ απηνλνκία ηεο Κξήηεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ Θσκάο 
tompapak@gmail.com 

Γξ.Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, Δθπαηδεπηηθφο Π.Δ.70 
8
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Κεξαηζηλίνπ  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Παίξλνληαο αθνξκή απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν Ηζηνξίαο ηεο η' Γεκνηηθνχ 

(θεθ.3 «Δπαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ Κξήηε», ζει.159) θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηελ αλαθνξά ηνπ καζήκαηνο ζηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο 

απφ ηνλ νπιηάλν ζηελ Κξήηε, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ έλα δηθφ ηνπο 

θεθάιαην γηα ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. Ζ δξαζηεξηφηεηα αλάγλσζεο πξσηνγελψλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, θαιιηεξγεί 

δεμηφηεηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο. Ζ 

εθπαηδεπηηθή ζεκαζία θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, θεηκέλσλ θαη 

ζηαπξφιεμσλ ζπλάδεη κε ηελ θνηλσληθνεπνηθνδνκηζηηθή κάζεζε, φπνπ ε 

πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο πνπ εξεπλά, αλαθαιχπηεη, 

θαηαγξάθεη, αληαιιάζζεη ηδέεο θαη καζαίλεη. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο βαζηθφο 

ζθνπφο κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απηνλνκία ηεο 

Κξήηεο. Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε κέζα απφ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο είλαη έλαο αθφκε ζθνπφο. Οη 

Κξήηεο, αλ θαη πξνζπάζεζαλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη λα 

ελσζνχλ κε ηελ Διιάδα κε ζπλερείο επαλαζηάζεηο, ηειηθά απνδέρηεθαλ ην 

θαζεζηψο ηεο απηνλνκίαο. 

Οη ζηφρνη πνπ αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ είλαη νη θάησζη: Να γλσξίζνπλ 

ηηο δπν ηειεπηαίεο ρξνληθά επαλαζηάζεηο ησλ Κξεηψλ πξηλ ηελ απηνλνκία. Να 

πιεξνθνξεζνχλ ηα αίηηα ηεο παξαρψξεζεο απηνλνκίαο. Να θαηαλνήζνπλ ηελ 

έλλνηα χληαγκα θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Να 

αμηνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα λα θξαηήζνπλ 

ζεκεηψζεηο απφ ην χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα λα κεηαηξέςνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

ζε έλα εληαίν κάζεκα γηα ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. Να κεηαθέξνπλ ηηο λέεο 

γλψζεηο ηνπο ζην ινγηζκηθφ Hot Potatoes φπνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

ζηαπξφιεμν. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα επηιχνπλ αζθήζεηο ζπλεξγαηηθά. Να 

αζθεζνχλ ζην λα νξγαλψλνπλ θαη λα αλαθνηλψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο γλψζε 

θαη άπνςε πξνθνξηθά ή γξαπηά, µέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ. 
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ην 1ν δηδαθηηθφ δίσξν πξνηείλεηαη, σο δξαζηεξηφηεηα ςπρνινγηθήο θαη 

γλσζηηθήο πξνεηνηκαζίαο, ε παξαθνινχζεζε βίληεν απφ ην θαλάιη ηεο 

Βνπιήο ζρεηηθά κε ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. Οη καζεηέο απαληάλε πξνθνξηθά ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα κεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα: Δπαλαζηαηηθή πξάμε 

ραξαθηεξίδεηαη κφλν κηα κάρε, έλαο πφιεκνο ή θαη θάηη άιιν; Πφηε μέζπαζαλ 

νη 2 ηειεπηαίεο επαλαζηάζεηο ζηελ Κξήηε πξηλ ηελ απηνλνκία ηεο; Τπάξρεη 

θάπνηα πιεξνθνξία ζην κάζεκα ηνπ βηβιίνπ ζαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηνξζσζεί; Πνηα ήηαλ ηα αηηήκαηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1895; Πνηεο ήηαλ νη 

αηηίεο παξαρψξεζεο απηνλνκίαο; 

 Σν 1ν δηδαθηηθφ δίσξν νινθιεξψλεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

δηδαζθαιίαο.   Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4, αλά 2 κπξνζηά ζε 

Ζ.Τ. κε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έρνληαο αλνηρηφ ην χληαγκα 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο απφ ηα Γεληθά αξρεία ηνπ θξάηνπο θαη ην ςεθηαθφ ιεμηθφ 

Greek Language, 2 καζεηέο εξεπλνχλ ηελ πεγή θαη κεηαθέξνπλ ηελ 

πιεξνθνξία. Οη άιινη 2 καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ  ελλνηνινγηθφ ράξηε. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη ελαιιάμ. Θα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ 4 μερσξηζηνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο, γηα ηνλ Ζγεκφλα, ηελ 

Βνπιή, ην πκβνχιην θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ δηδαθηηθνχ δίσξνπ εμειίζζνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κεηαηξέπεηαη ζε 

αλαθνξηθφ ιφγν ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ απφ 2 καζεηέο. Σα 4 

δηαθνξεηηθά θείκελα, αθνχ δηαλεκεζνχλ ςεθηαθά ζε φιεο ηηο νκάδεο, 

ζπλδένληαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί σο ηειηθφ απνηέιεζκα έλα λέν θεθάιαην 

ηζηνξίαο, αθηεξσκέλν ζηελ απηνλνκία ηεο Κξήηεο. Σν ηειηθφ θείκελν κπνξεί 

λα ζπλνδεχεηαη κε εηθφλεο απφ νπνηαδήπνηε κεραλή αλαδήηεζεο. Σέινο 

νκάδεο 4 καζεηψλ δεκηνπξγνχλ ζηαπξφιεμν κε ην ινγηζκηθφ Hot Potatoes. 

Γίλεηαη αληαιιαγή ησλ εξγαζηψλ θαη επίιπζή ηνπο.  
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Σν κπιόθν ηεο Κνθθηληάο 

Αλησλία ηαζαθνπνύινπ 
stathtonia@gmail.com 

ΠΔ 91.01- ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
8ν Γ. ρ. Νίθαηαο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα πξφηαζε είλαη έλα πξφγξακκα κε ρξήζε ζεαηξηθψλ 

ηερληθψλ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ζηε ζπλχπαξμε κέζα ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 

καο, ηεο Κνθθηληάο, καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή είλαη απφ δηάθνξεο 

ρψξεο, φπσο: Διιάδα, Αξκελία, Ρσζία, Πνισλία, πξία, Παθηζηάλ. Σελ 

αθνξκή έδσζε έλα γεγνλφο ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο «Σν κπιφθν ηεο Κνθθηληάο» 

πνπ είρε ιάβεη ρψξα ζηηο 7 Μάξηε 1944. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη λα 

κειεηήζνπκε απηφ ην γεγνλφο, λα γίλεη γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ππφ 

ην πξίζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ, πνπ θηάλνπλ λα 

γίλνπλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο, ζε φιν ηνλ θφζκν. ηφρνο καο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζνλνκίαο. Να 

ζεβφκαζηε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα κελ έρνπκε ζηεξεφηππα  θαη λα 

ζπκβηψλνπκε αξκνληθά. Να εζηηάδνπκε ζηα ζηνηρεία πνπ καο ελψλνπλ θαη λα 

δεκηνπξγνχκε δεζκνχο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία φισλ 

καο. Να θαηαιάβνπκε πσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ, 

είλαη δπλαηφ λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο 

θαη φρη λα δηράδνπλ ηα κέιε ηεο. Μπνξεί λα εθθξαζηνχλ απφςεηο κέζα απφ ηε  

ζεαηξηθή γιψζζα γηα ζέκαηα φπσο: θαζηζκφο, πξνδνζία, πξφζθπγεο, 

βαζαληζηήξηα, αιιειεγγχε. Σν ζσκαηηθφ θαη βησκαηηθφ ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη 

ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνδψζεη θαηαζηάζεηο θαη έλλνηεο, πνπ θαηαγξάθνληαη έληνλα ζηε κλήκε ησλ 

αλζξψπσλ. Γίλεηαη αιεζηλή εκπεηξία πνπ δελ είλαη εχθνιν λα μεραζηεί. Απηφ 

έρνπλ πξνηείλεη κεγάινη ζεαηξάλζξσπνη παγθνζκίσο, φπσο, ν ηαληζιάβζθη, 

ν Γθξνηφθζθη, ν Μπνάι, ν Κνπλ. Δπηηπγράλνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαιιηηερληθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ, φπσο 

είλαη: ε δξάζε - αληίδξαζε, ε επηλφεζε, ην ζελάξην, ν ξφινο. Αθφκα είλαη 

εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ εκηηειή έζησ, ζεαηξηθά δξψκελα πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα πην νινθιεξσκέλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηεο νκάδαο 

φπσο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα καο παξάζηαζεο. Χο 

ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ηεο πξφηαζεο, είλαη αξρηθά, ε νξγάλσζε κηαο 

επίζθεςεο ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, ζηελ Κνθθηληά θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε 
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ηα ζρεηηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία. Φσηίδνπκε εθείλν ην γεγνλφο κέζα απφ έλα 

ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηελ επνρή ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηνπο πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο, θαη ηνπο ζεκεξηλνχο 

θαηνίθνπο. Οη ζπλαληήζεηο καο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ζηα 12 δίσξα, δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (1 ηεο 

Θεαηξηθήο Αγσγήο θαη 1 ηεο επέιηθηεο δψλεο), ζηελ αίζνπζα ζεάηξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ. ηελ θάζε ζπλάληεζε ππάξρεη ε δνκή: ηφρνο, εζηίαζε, εξέζηζκα 

(θσηνγξαθίεο, ηαηλία, ληνθηκαληέξ, θείκελα ινγνηερληθά θαη ζεαηξηθά), 

ρσξηζκφο ζε νκάδεο, δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζε ζεαηξηθέο ηερληθέο, 5 ιεπηά 

ζέαηξν - δξψκελν  κε αθνξκή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλάληεζεο, θαη ζε 

θχθιν γίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε. Ζ επφκελε ζπλάληεζε μεθηλάεη κε 

δξαζηεξηφηεηα ζχλδεζεο κε ηελ πξνεγνχκελε. Οδεγνχκαζηε ζε εξγαζηήξη 

γξαθήο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ πεξίπνπ κηζήο ψξαο κε ηίηιν: «ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΚΚΙΝΙΑ;» θαη ην πξνεηνηκάδνπκε - ζθεληθά, θνζηνχκηα, καθηγηάδ, θσηηζκφο, 

κνπζηθή, πξφβεο - γηα λα παξαζηαζεί ζηελ επέηεην ηνπ ΜΠΛΟΚΟΤ, ζηηο 7 

Μαξηίνπ.Ζ νκάδα κεηά ηελ πξψηε παξάζηαζε ζπδεηάεη γηα ηελ εκπεηξία ηεο, 

ηηο δπζθνιίεο, ηα νθέιε θαη φηη άιιν ζέιεη λα θαηαζέζεη ν θαζέλαο. 

Βξαρππξφζεζκα, νη αλαλεσκέλεο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ, καξηπξνχλ θαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

παξαδείγκαηνο. 
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Ο Υάιθηλνο Οθζαικόο:  
θνηηώληαο ινμά κηα πεξίνδν ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο 

 
Αηθαηεξίλε Φαζόε, Παξαζθεπή αξκπάλε  

kfassoi@gmail.com, psarmpani@gmail.com 
Φηιφινγνο ΠΔ02, Φηιφινγνο ΠΔ02 

Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη ηνπηθή ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Ζ εηζήγεζε πεξηγξάθεη ζελάξην γηα ην κάζεκα ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο, 

πνπ αμηνπνηεί ην κπζηζηφξεκα ηνπ Παλαγηψηε Αγαπεηνχ «Ο ράιθηλνο 

νθζαικφο», κηα ηζηνξία κπζηεξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 9νπ αηψλα. 

Πξνζπαζήζακε λα ππνγξακκηζηεί φηη ν Υάιθηλνο Οθζαικφο είλαη 

θείκελν ινγνηερληθφ, κε θαλφλεο πνηεηηθήο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο. Απφ ηελ άιιε, ε ινγνηερλία δίλεη έλζαξθε νληφηεηα ζηε 

ζηεγλή ηζηνξηθή πιεξνθνξία, ελψ ε εγγελήο κπζηζηνξεκαηηθή πνιπθσλία 

αθήλεη ρψξν ζε πνιιαπιέο πξννπηηθέο. 

ηφρνη καο είλαη λα εκβαζχλνπλ νη καζεηέο ζε έλλνηεο, πξφζσπα θαη 

γεγνλφηα ηεο πξνο εμέηαζε πεξηφδνπ, λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ 

ραξαθηήξσλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξά ησλ ιφγσλ ηζηνξίαο θαη 

ινγνηερλίαο θαη λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο. 

Πξηλ ηελ αλάγλσζε, ελ είδεη πξνεηνηκαζίαο, νη καζεηέο αλαδεηνχλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε πιεξνθνξίεο γηα ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία ηνπ 9νπ 

αηψλα. Αμηνπνηνχλ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, αλ ππάξρεη, άιιεο βηβιηνζήθεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε αιιά θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο ζηηο νπνίεο ηνπο 

παξαπέκπεη ε δηδάζθνπζα. θνπφο είλαη λα πξνζέιζνπλ νη καζεηέο ζηελ 

θπξίσο αλαγλσζηηθή θάζε έρνληαο κειεηήζεη θάπνηεο φςεηο ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ έπεηηα ζα πξνζεγγίζνπλ απφ δηαδξνκέο ελαιιαθηηθέο. 

Πεξλψληαο ζηε θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο, νη καζεηέο δηαβάδνπλ 

θαη‟ ηδίαλ ην θείκελν, ελψ ζηελ ςεθηαθή ηάμε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

δηδάζθνπζαο ζπδεηνχλ ζρεηηθά. Οη καζεηέο, εξγαδφκελνη αλά νκάδεο, 

δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκφ instagram φπνπ  θηηάρλνπλ ην πξνθίι ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα, κέλνληαο πηζηνί ηφζν ζην ινγνηερληθφ θείκελν φζν 

θαη ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα: αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν ηνλ 9ν αηψλα ηη ζα δηάιεγε λα αλαξηήζεη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο; Γηαθνξνπνηνχληαη νη αλαξηήζεηο θάζε ραξαθηήξα απφ ην 

θχιν, ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα; Εεηείηαη 

απφ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθφ απζεληηθφ θαη λα ην 
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ππνκλεκαηίζνπλ θαηάιιεια. Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη αμηνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

θάζεο απηήο, κηαο θαη επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί ηφζν ν βαζκφο θαηά ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ πινθή θαη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ θεηκέλνπ φζν 

θαη, θπξίσο, ην αλ είλαη ζε ζέζε λα εγγξάςνπλ ηνλ ραξαθηήξα πνπ αλέιαβαλ 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπ ζπγρξνλία. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαλαγλσζηηθήο θάζεο ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθέο 

επνρέο λνεκαηνδνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Μαζεηέο αλά νκάδεο 

ππνκλεκαηίδνπλ ςεθηαθά ην ινγνηερληθφ θείκελν: επηιέγνπλ απφζπαζκα θαη 

δεκηνπξγψληαο ππεξζπλδέζκνπο ηεθκεξηψλνπλ ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο. 

Δλαιιαθηηθά εηθνλνγξαθνχλ ζθελέο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο κε εηθνλνγξαθηθά 

ηεθκήξηα. ηε ζπλέρεηα, βαζηζκέλνη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλά ηνπο, 

αλζνινγνχλ ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζε 

κειινληηθή δηδαζθαιία: ηη ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην γηα κηα πιεξέζηεξε, πεξηζζφηεξν «πνιπθσληθή» εηθφλα ηεο 

πεξηφδνπ; Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ έηζη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη θαινχληαη λα ηελ εμεηάζνπλ θξηηηθά. 

Με ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

απηήο θάζεο πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ έρνπλ 

ζθνπφ λα αλαδείμνπλ θαηά πφζνλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο, ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζπγθεθξηκέλα 

ππνθείκελα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Εεηείηαη ινηπφλ απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ επηιέμνπλ δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή 

πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ θαη θάλνπλ ζχληνκε έξεπλα ζρεηηθά, λα επηλνήζνπλ 

έλαλ ραξαθηήξα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κηθξναθήγεζε. Άιινη καζεηέο 

θξαηψληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πινθήο θαη κεηαθέξνληαο ηνλ ρξφλν ηεο 

αθήγεζεο ζηνλ 21ν αηψλα γξάθνπλ εθ λένπ κηα ζθελή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρεηαη αλ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεη ηα γεγνλφηα θαη ηελ 

πξφζιεςή ηνπο: απηά αθξηβψο έρνπλ ππνδεηρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζηνπο 

καζεηέο σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. 

Καηά ηελ παξνπζίαζε, εθθηλψληαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, κπνξεί λα 

γίλεη ζπδήηεζε γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ ιφγν ηζηνξηνγξαθίαο θαη ινγνηερλίαο, ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο θαη ζπκβάζεηο θαζεκηάο. 
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«Σαμηδάθη ζην ρξόλν – Κεξαηζίλη» 

Υξηζηνδνπινπνύινπ Παξαζθεπή, Φσηάθε Βαζηιηθή 
paraskxri@gmail.com, fotakiv@yahoo.gr 

Νεπηαγσγνί 
7ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ηζηνξία θαη Σνπηθή Ηζηνξία 

Πεξίιεςε 

Σν παηρλίδη εληάζζεηαη ζεσξεηηθά ζηνλ επνηθνδνκηζκφ ηνπ Piaget, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγφο δηαδηθαζία δφκεζεο – 

απνδφκεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ πξνζσπηθψλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ. 

Δπηπιένλ ε ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ 

δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ππφςε ηνπ ηα 

παξαπάλσ νθείιεη λα πξνζθέξεη ζην παηδί ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ψζηε 

απηφ λα πξνρσξεί ζηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη απαληήζεσλ. χκθσλα ινηπφλ κε 

ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner θαη ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκηζκφ ηνπ 

Vygotsky, ην παηδί δνθηκάδεη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, ζπιινγηζκνχο θαη θηάλεη 

ζε αλψηεξα επίπεδα ζθέςεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη ην 

παηρλίδη, ηνπ νπνίνπ ε κεγάιε παηδαγσγηθή ζεκαζία έρεη επαλεηιεκκέλα 

ηνληζηεί απφ πνιινχο παηδαγσγνχο. 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θνπηηνχ, ην νπνίν ζα ηαμίδεπε ηνπο κηθξνχο καο καζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο ζην ρξφλν θαη ζε δψδεθα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο πφιεο καο. θνπφο καο 

ήηαλ απφ ηε κηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο θαη απφ 

ηελ άιιε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο άλζξσπνη δεκηνπξγίαο, ειεπζεξίαο θαη 

δηθαηνζχλεο. Πηζηεχνπκε φηη ν άλζξσπνο πνπ γλσξίδεη ηελ ηζηνξία θαη ηνπο 

αγψλεο ησλ πξνγφλσλ ηνπ κπνξεί λα αλνίμεη δξφκνπο γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ. 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ ην θάζε παηδί λα ελψζεη ηηο 12 θαξηέιεο ηνπ 

ληφκηλν (ηζηνξηνγξακκή) θαη λα «πεξπαηήζεη» ην αλζξσπάθη ηνπ ζηα 12 

ζεκεία ηνπ ράξηε ηνπ Κεξαηζηλίνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ην θιεηδί ηεο πφιεο. ε 

θάζε ζηαζκφ, ρξεηαδφηαλ λα δηαβάζεη ην ζεσξεηηθφ -  ηζηνξηθφ κέξνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα επηηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα. 

Οη 12 ζηαζκνί ηνπ παηρληδηνχ θαη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ: 

1. Πξντζηνξηθά ρξφληα 11.000 π.Υ.. Έβξηζθαλ ηνλ ήξσα – 

αλζξσπάθη ηνπ παηρληδηνχ.  

mailto:paraskxri@gmail.com
mailto:fotakiv@yahoo.gr
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2. Αξραηφηεηα – Ναπκαρία ηεο αιακίλαο 480 π.Υ.. Εσγξάθηδαλ 

κηα ηξηήξε. 

3. Αξραηφηεηα – Λέσλ ησλ Σακπνπξίσλ 4νο αηψλαο π.Υ.. 

πλέζεηαλ ην πάδι κε ηελ εηθφλα ηνπ ιένληα. 

4. Σνπξθνθξαηία – Γεψξγηνο Καξατζθάθεο 1780 – 1827 κ.Υ.. 

Παξαθνινπζνχζαλ ζην you tube ην άγαικα ηνπ Καξατζθάθε πνπ κηιάεη θαη 

δηεγείηαη ηε δσή ηνπ. 

5. Σνπξθνθξαηία – Άγηνο Νηθφιανο / Σακπνχξηα 1827 κ.Υ.. 

Απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο. 

6.  Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο/ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή 1922 κ.Υ. – Μηθξαζηάηηζζα κάλα. Παξαθνινπζνχζαλ ζην you 

tubeην άγαικα απφ ην εξψν ηεο Μηθξαζηάηηζζαο κάλαο. 

7. Πξνζθπγηθφο ζπλνηθηζκφο 1922 – 1940 κ.Υ.. Σνπνζεηνχζαλ ηηο 

ιέμεηο πνπ ιείπνπλ απφ ην πνίεκα «Πξνζθπγηά». 

8. Λνπηξά «Παιαηδηάλ» - Λνπηξά «Βαιθάληα» 1922 – 1940 κ.Υ.. 

Έπαηδαλ κε ηα αηλίγκαηα θαη ηηο παξνηκίεο 

9. Βηνκεραληθή δψλε 1922 – 1940 κ.Υ.. Έθηηαρλαλ κηα θαηαζθεπή 

απφ γχςν. 

10. Καηνρή – Μάρε ηεο Ζιεθηξηθήο 1944 κ.Υ.. Πξαγκαηνπνηνχζαλ 

πεηξάκαηα ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

11. Μεηαπνιεκηθφ Κεξαηζίλη 1944 – 1960 κ.Υ.. Έπαηδαλ ην παηρλίδη 

ηνπ ςαξέκαηνο. 

12. χγρξνλν Κεξαηζίλη. Με ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο 

θσηνγξαθίζηεθαλ ζε φπνην ζεκείν ηεο πφιεο ζεσξνχζαλ φηη 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχγρξνλν Κεξαηζίλη, ην δσγξάθηζαλ  θαη θέξδηδαλ ην 

θιεηδί ηεο πφιεο. 

Ζ θάζε νηθνγέλεηα επέζηξεθε ην θνπηί, έρνληαο ζπκπιεξψζεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαθεξφηαλ ζην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. Αθνινχζεζε έθζεζε θσηνγξαθίαο 

θαη δσγξαθηθήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ θεξδίζακε ην 1ν βξαβείν 

ζε δηαγσληζκφ παηδηθνχ παξακπζηνχ πνπ νξγάλσζε ν δήκνο Πεηξαηά. 
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Ζ ρξήζε ηνπ wiki ζηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο 
Πξνζαλαηνιηζκνύ ην ζρνιηθό έηνο 2019- 2020 

Παλαγηώηα Γθνγθόζε 
gkogkosi.panayiota@gmail.com 

Βηνιφγνο, 
ΓΔΛ Πφξνπ & ΓΔΛ Γαιαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο σο 

εξγαιείν κάζεζεο.  θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ηνπ wiki σο ν 

δηαδηθηπαθφο ρψξνο πνπ ζα αλαξηάηαη  πιηθφ θαη απφ ηα δχν βηβιία, ηεχρνο Α‟ 

θαη ηεχρνο Β‟ Βηνινγίαο, ηα νπνία πιένλ εμεηάδνληαη εληαία ζηε Γ‟ ιπθείνπ.  ε 

έλα wiki ην πεξηβάιινλ είλαη επράξηζην θαη εχρξεζην. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα 

αλαξηά πιηθφ, παξνπζηάζεηο ppt θαη βίληεν αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θάλνληαο ην 

κάζεκα παηρλίδη θαη απινπνηψληαο ηε δπζθνιία ηεο κεγάιεο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο. Ο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε 

θαη απφ ην ζπίηη ηνπ ηζφηηκα κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Μπνξεί λα 

κειεηήζεη, λα παξαηεξήζεη λα θάλεη δηαδξαζηηθά πεηξάκαηα θαη ην θπξηφηεξν 

λα ζπλδηακνξθψζεη ηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο, λα πεη ηε γλψκε ηνπ, λα 

ξσηήζεη ηηο απνξίεο ηνπ, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ 

θαζεγεηή ηνπ σο ελεξγφ κέινο ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηδάζθεηαη ν θαξπφηππνο, ηνπ νπνίνπ ε 

δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζπλδπαζηηθά ζην θεθάιαην 1 θαη ζην θεθάιαην 6 ηεο 

βηνινγίαο πξνζαλαηνιηζκνχ, ζην ηεχρνο Β‟. Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε δηαξθεί 

δχν δηδαθηηθέο ψξεο θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη είλαη:  ν νξηζκφο ηνπ 

θαξπφηππνπ, ε  θαηαζθεπή θαξπφηππνπ κε ρξήζε πξνζνκνίσζεο, ε 

απαξίζκεζε πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ απηφλ. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ είλαη ν ζηφρνο ζηάζεσλ ελψ ε ρξήζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζηελ θαηαζθεπή θαξπφηππνπ ν ζηφρνο δεμηφηεηαο. Ζ 

πξνζνκνίσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα πάξεη πιεξνθνξία θαη λα 

θάλεη πείξακα πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα γίλεη κε ηα κέζα ηνπ ζρνιηθνχ 

εξγαζηεξίνπ.  Σν κάζεκα γίλεηαη ζε νκάδεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη 

ζε αληηζηνηρία κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο,  νξγαλψλνληαη βήκα – βήκα ζε 

θχιιν εξγαζίαο ην νπνία δίδεηαη ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηεο πξψηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο. Ζ  αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζε google form, ελψ ε αμηνιφγεζε ηνπ wiki απφ ηνπο 

καζεηέο σο δηδαθηηθφ κέζν γίλεηαη πάιη κε ρξήζε ηνπ google form ην νπνίν 

έρεη αλαξηεζεί ζην wiki. Ζ αμηνιφγεζε ζε google form είλαη επράξηζηε γηα ηνλ 

mailto:gkogkosi.panayiota@gmail.com
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καζεηή ελψ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ηάμεο 

ζηνλ θαζεγεηή.   
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Κνζκηθνί Δξεπλεηέο 

Έιελα Διιεληάδνπ, Αλδξνκάρε Αλησλάηνπ, Γηώξγνο Μαξηίλεο 
elenelli9@gmail.com,andromahitse@yahoo.gr, gmartin@sch.gr 

Γηεπζχληξηα ΠΔ70 MEd, Μνπζηθφο ΠΔ 79.01, θαζ. Πιεξνθνξηθήο ΠΔ86 
2ν Γ Πεηξαηά «Οπξνπγνπάε» 

 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Πεξίιεςε 

Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα ησλ «Κνζκηθψλ Δξεπλεηψλ» απνηειεί κία 

δεκηνπξγηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα έξζνπλ νη καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε επαθή κε ηε χγρξνλε Φπζηθή θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία 

κέζα απφ βησκαηηθέο θαη δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art and Mathematics).  

Δθαξκφζηεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Σ‟ ηάμεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-

2019 ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά-Οπξνπγνπάε. Σν πξφγξακκα είρε σο 

ζηφρνπο νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ γηα ηε δνκή ηεο χιεο, ηα ζηνηρεηψδε 

ζσκάηηα, ηελ Ηζηνξία ηνπ χκπαληνο. Να θαηαλνήζνπλ ηελ θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ θαη ην Ζιηαθφ χζηεκα. Να απαληήζνπλ βησκαηηθά ζε εξσηήκαηα 

φπσο πψο δηαζηέιιεηαη ην χκπαλ, γηαηί ν νπξαλφο είλαη θφθθηλνο θαηά ηε 

δχζε ηνπ Ζιίνπ θαη άιια αλάινγα. Να εμνηθεησζνχλ κε πεξίπινθεο έλλνηεο 

ηεο Φπζηθήο (βξαβεία Ννκπει, Big Bang, βαξπηηθά θχκαηα, καχξεο ηξχπεο). 

Να δηεπξεπλήζνπλ θαη λα θηηάμνπλ αθίζεο γηα ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο κε 

έκθαζε ζε γπλαίθεο επηζηήκνλεο. Να αλαθαιχςνπλ ηα πεηξάκαηα πνπ 

γίλνληαη ζην CE N θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο επηηαρπληέο θαη ηε 

ζχγθξνπζε ησλ πξσηνλίψλ κε δηθνχο ηνπο ηξφπνπο. Να θαηαζθεπάζνπλ 

ηερλνπξγήκαηα ςεθηαθά θαη θπζηθά κε ζέκα ην ειηαθφ ζχζηεκα, ηελ εμέιημε 

ηνπ ζχκπαληνο, ηελ πξψηε θσηνγξαθία καχξεο ηξχπαο, πξσηφληα θαη 

λεηξφληα. Να εληνπίζνπλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηνλ 

πεξηνδηθφ πίλαθα (2019 παγθφζκην έηνο Πεξηνδηθνχ Πίλαθα). Να 

δεκηνπξγήζνπλ ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζην European School  adio γηα ηε 

δξάζε ηνπο. Να θάλνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ λα εκπινπηίδνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο (Κέληξν Σερλνινγίαο Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ, Μνπζείν Μπελάθε 

KinderDocsηαηλία). Να ζπλεξγαζηνχλ ζε νκάδεο, λα αιιεινεπηδξάζνπλ, λα 

πεηχρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Να απνθηήζνπλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

αμηνπνηψληαο εξγαιεία Γεληθήο Υξήζεο. Να κνηξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δξάζεσλ ηνπο θαη λα νξγαλψζνπλ κία βησκαηηθή εκέξα γηα φινπο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν θαζψο ζηε ζρνιηθή θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

mailto:elenelli9@gmail.com
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Οη καζεηέο μεθηλψληαο απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Γεσγξαθίαο θαη αμηνπνηψληαο ην πιηθφ ηεο 

Σίλαο Νάληζνπ (ηζηνιφγην: Πεηξάκαηα Φπζηθήο κε Απιά Τιηθά) επεθηείλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θάλνληαο δξάζεηο γηα ην Ζιηαθφ χζηεκα, ηε Γνκή ηεο Όιεο, 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο. Παξάιιεια 

παξαθνινπζνχλ ζέκαηα απφ ηελ επηθαηξφηεηα φπσο ηνλ Οθηψβξην ηα 

βξαβεία Νφκπει, πξψηε θσηνγξαθία καχξεο ηξχπαο, παγθφζκην έηνο 

πεξηνδηθνχ πίλαθα, θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο εθπαηδεπηηθέο δεκηνπξγηθέο. 

Αμηνπνίεζαλ βίληεν θαη άιιεο ςεθηαθέο πεγέο γηα γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, 

ηδέεο θαη εθπφλεζε δξάζεσλ, αθηζψλ θαη θαηαζθεπψλ. Αθεγήζεθαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ραδηνθσληθέο ειίδεο» ηηο δξάζεηο ηνπο ζε ξαδηνθσληθή 

εθπνκπή πνπ κεηαδφζεθε απφ ην European School Radio ζηηο 2 Ηνπλίνπ 

2019. 

ηηο 5 Ηνπλίνπ 2019, νη καζεηέο ζε κία κέξα Φεζηηβάι «Κνζκηθνί 

Δξεπλεηέο» παξνπζίαζαλ ηηο δξάζεηο φινπ ηνπ έηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

κε έθζεζε ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο (αθίζεο, πξνπιάζκαηα, καθέηα CERN, 

πεξηνδηθφο πίλαθαο, πξνζνκνηψζεηο Big Bang) θαη επίζεκε παξνπζίαζε απφ 

ηνπο ίδηνπο. Αλά δηδαθηηθή ψξα θαη αλά ηάμε, επαλαιακβάλνληαο σο 

επαγγεικαηίεο ηελ παξνπζίαζε (5 θνξέο γηα θάζε ηάμε θαη 1 θνξά γηα ηνπο 

γνλείο), ζηήξημαλ ηηο ηάμεηο, απφ ηελ Α‟ κέρξη θαη ηελ Δ‟ (184 καζεηέο) ζε 

δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε ψξα.  

Ζ Α΄ ηάμε δσγξάθηζε ηνλ επηηαρπληή ATLAS, ε Β΄ ηάμε δνθίκαζε ην 

ζχκπαλ πνπ δηαζηέιιεηαη κε κπαιφληα, ε Γ΄ ηάμε έθαλε ππνζέζεηο γηα ην 

black box, ε Γ΄ ηάμε κε γάια θαη λεξφ είδε ζχλλεθα θαη ειηνβαζηιέκαηα θαη ε 

Δ΄ ηάμε αθνχ έβαιε ζε ηξνρηά βφινπο-πιαλήηεο γχξσ απφ πεπφλη-ήιην ζην 

ζεληφλη ηνπ ρσξνρξφλνπ, δνθίκαζαλ κε επηηπρία ηελ ζχγθξνπζε ησλ 

πξσηνλίσλ κε θφθθηλα laser θαη ηαιθ. Οη καζεηέο επέδεημαλ εμαηξεηηθή 

ππεπζπλφηεηα, αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο θαη ην δηαζθέδαζαλ δηνξγαλψλνληαο 

κία εληππσζηαθή εθδήισζε πνπ έθιεηζε κία ρξνληά STEAM δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

  

https://tinanantsou.blogspot.com/
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Τπνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο Ησληδείνπ κε ην γσληόκεηξν θαη 
επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηαηηζηηθό θύιιν Excel 

Παγηαπιάο Γηάλλεο 
waimeacoast@yahoo.com 

Μαζεκαηηθφο Παλ. Πάηξαο, πγγξαθέαο, Master Αξηζκεηηθήο & Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο 
(ΔΚΠΑ), Master Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (ΔΚΠΑ) 

Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Μαζεκαηηθά 

Πεξίιεςε 

Ζ Σξηγσλνκεηξία ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

ζπζρεηίζνπλ ηηο αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. ην ζρνιηθφ βηβιίν ππάξρνπλ εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο πνπ 

ππνινγίδεηαη ην χςνο θηηξίσλ θαη απνζηάζεσλ, κε έλα φξγαλν πνπ ιέγεηαη 

γσληφκεηξν. Σαπηφρξνλα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηε ηαηηζηηθή 

γηα λα βξεζεί ε κέζε ηηκή ηνπ χςνπο ηεο Ησληδείνπ απφ κεηξήζεηο.  

θνπφο καο είλαη λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο 

φπσο: α) ε θαηαζθεπή θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ γσληφκεηξνπ θαη β) ε κέηξεζε 

νξηδνληίσλ απνζηάζεσλ θαη γσληψλ, κέζα απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηξηγσλνκεηξηθψλ 

ηχπσλ (εθαπηφκελε), εθαξκφδνληαο νκαδνζπλεξγαηηθή θαη εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Ζ βησκαηηθή δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2 πεξίπνπ δηδαθηηθέο ψξεο. 

Σελ 1ε ψξα (22/2/2019) νη καζεηέο δχν ηκεκάησλ Β1 θαη Β4 έρνληαο 

θαηαζθεπάζεη γσληφκεηξα απφ πξνεγνχκελεο κέξεο βγήθαλ απφ ηελ ηάμε θαη 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ζπληνληζηή. ε θάζε 

νκάδα, ν 1νο καζεηήο ζηφρεπε ηελ νξνθή ηνπ ζρνιείνπ βιέπνληαο απφ ην 

γσληφκεηξν, ν 2νο θαηέγξαθε ηε γσλία κέζσ ηνπ λήκαηνο, ελψ δπν καζεηέο  

κεηξνχζαλ ηελ απφζηαζε πνπ ζηεθφηαλ ν 1νο καζεηήο απφ ηνλ ηνίρν ηνπ  

ζρνιείνπ. πγθεληξψλνληαο ηηο κεηξήζεηο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο είρε 

δνζεί, ν 5νο καζεηήο έθαλε ηνπο ππνινγηζκνχο γηα λα βξεη ην χςνο ηεο 

Ησληδείνπ ρνιήο. Οη νκάδεο ζηάζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ ηνλ 

ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αξθεηνί καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ θαηαζθεπάδνληαο γσληφκεηξα κε απιά 

πιηθά, φπσο: α) Μηα θσηνηππία κνηξνγλσκνλίνπ (0ν – 90ν) πνπ επηθφιιεζαλ 

ζε ραξηφλη, β) Έλα πιαζηηθφ θαιακάθη επηθνιιεκέλν ζην ραξηφλη, κέζα απφ 

ην νπνίν ζηφρεπζαλ, γ) ην πάλσ άθξν ηνπ ραξηνληνχ είραλ αλαξηήζεη λήκα 

(ζπάγθνο, θισζηή, πεηνληά) πνπ ζην άιιν άθξν ηνπ θαηέιεγε ζε έλα κηθξφ 

βάξνο (θνπκπί, βφηζαιν). 
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Σε 2ε δηδαθηηθή ψξα ηεο βησκαηηθήο δξάζεο, πνπ έγηλε άιιε κέξα, 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ βξήθαλ νη 8 νκάδεο ήηαλ: 27.8, 20.55, 23.35, 18.58, 

25.13, 16.58, 37.42, 39.2m. Αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο κε ην Excel, γηα ηελ εχξεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ χςνπο h ηνπ 

ζρνιείνπ. ε δπν κεηξήζεηο, ε απφθιηζε απφ ηελ κέζε ηηκή: 

νθεηιφηαλ ζε ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο γσληψλ ή νξηδφληησλ απνζηάζεσλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε ζε θάζε βήκα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ήηαλ παξψλ θαη αθνξνχζε ζηηο 

κεηξήζεηο ησλ νκάδσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ ππνινγηζκψλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο 

κεηά ηελ παξάδνζε ηνπο θαη ζηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζηελ ηάμε, 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο 

ηηκήο ηνπ χςνπο ηνπ ζρνιείνπ κε ην Excel. 
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Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο Arduino ζηε δηδαζθαιία ησλ 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Παπαδεκεηξόπνπινο Νηθόιανο 
npapadimitropoulos@gmail.com 

Υεκηθφο 
8
ν
 Γπκλάζην Κνξπδαιινχ  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Φπζηθέο επηζηήκεο, Καηαζθεπέο θαη ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο, STEM – εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Πεξίιεςε 

Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξoειεγθηψλ Arduino έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηελ 

δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία σο θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή 

ηερλνπξγεκάησλ αθφκα θαη απφ αξράξηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηαδηαθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Λφγσ ηεο επθνιίαο ηνπ, ηνπ κηθξνχ ηνπ θφζηνο, ηεο πιεζψξαο ησλ 

παξαιιαγψλ ηνπ, ησλ πνιιψλ αηζζεηήξσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ελζχξκαηεο 

ή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε πνιιέο ηερλνινγίεο φπσο νη Ζ/Τ, νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ηα smartphones, έρνπλ ήδε πξνηαζεί αξθεηέο 

εθαξκνγέο ηνπ Arduino ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ππάξρνπλ άθζνλεο νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα ζην δηαδίθηπν. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα θαηαζθεπψλ απφ 

καζεηέο Γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα νκίινπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ρνκπνηηθήο, 

γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε αμηνπνίεζε δχν θαηαζθεπψλ γηα ηελ δηδαζθαιία 

ηνπ pH ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο δηαιπκάησλ ζηελ  Β΄ 

Γπκλαζίνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιειεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο πνπ 

ζπλδπάδεη εηθνληθά εξγαζηήξηα, ςεθηαθά καζεζηαθά αληηθείκελα θαη έλα 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ κηθξoειεγθηή Arduino ζε 

εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε πξαγκαηηθά φξγαλα (π.ρ. γπάιηλα ζθεχε) θαη 

νπζίεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε Γπκλάζηα ηεο πεξηθέξεηαο Πεηξαηά κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ρξήζε ησλ 

θαηαζθεπψλ Arduino ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ςεθηαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Ζ έξεπλα απνηεινχληαλ απφ δχν ζθέιε δηδαζθαιίαο. ην πξψην ζθέινο ηξεηο 

νκάδεο καζεηψλ δηδάρζεθαλ κε ηε ρξήζε εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ 

ςεθηαθψλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Καηφπηλ 

ε πξψηε νκάδα καζεηψλ δηδάρζεθε κέζσ κεηξήζεσλ απφ ηνλ κηθξνειεγθηή 

Arduino, ην δεχηεξν κέζσ αληίζηνηρσλ εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο ςεθηαθήο 

εθαξκνγήο θαη ην ηξίην ρσξίο ηε ρξήζε εξγαζηεξίνπ. Οη καζεηέο εμεηάζηεθαλ 

κε εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ, θιεηζηνχ ηχπνπ, γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα ηκήκαηα 
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κεηά απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ηα δχν πξψηα ηκήκαηα είραλ ηζνδχλακε επίδνζε ζην ηεζη θαη 

κεγαιχηεξε απφ ην ηξίην. Ζ ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη 

κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο δείρλεη φηη νη καζεηέο φισλ ησλ νκάδσλ 

βειηίσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο. Αλαδεηθλχεηαη φηη, ζην πιαίζην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε έξεπλα, ε απιή θπζηθή παξνπζία ησλ νξγάλσλ 

δελ ήηαλ απηή πνπ θαζφξηζε ηε κάζεζε, αιιά ε  θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ, πιηθψλ ή ςεθηαθψλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ζχκθσλν 

κε πνιιέο έξεπλεο ζηελ δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζπλεπψο πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ηα κέζα θαη ηηο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ νη 

νπνίεο ζα ζπλδπάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε πιηθά θαη ςεθηαθά δηδαθηηθά κέζα. 

Ζ ηερλνινγία Arduino είλαη θαηάιιειε θαζψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ 

πεηξακαηηζκφ κε πξαγκαηηθά φξγαλα θαη ρεκηθέο νπζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ςεθηαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Σέινο παξνπζηάδνληαη πξνεθηάζεηο ηεο 

έξεπλαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά.  
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ΦΩηίδνληα ηελ Σξηβή 

Παλαγηώηεο Υαξαηδόπνπινο 
panharatz@yahoo.gr 
Φπζηθφο Μsc, ΜΔd 

Εάλλεην Πεηξακαηηθφ Λχθεην Πεηξαηά  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Πεξίιεςε 

Τπάξρεη θάηη θνηλφ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο Φσο θαη Σξηβή; Σν πιαίζην 

(ζεσξεηηθφ θαη πεηξακαηηθφ) κέζα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη δηδάζθνληαη 

νη δχν απηέο έλλνηεο ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Λπθείνπ, δελ αθήλεη πεξηζψξηα λα ππνςηαζηεί ν καζεηήο κήπσο ππάξρεη 

ζεηηθή απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα. Σελ ζρέζε φκσο Σξηβήο θαη 

Φσηφο είρε αλαλαθαιχςεη ν άλζξσπνο πνιινχο αηψλεο πξηλ απφ ηελ 

ζχγρξνλε επνρή καο, θαζψο ε Σξηβή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο θσηηάο 

θαη ζπλεπψο ηελ ηερλεηή δεκηνπξγία Φσηφο απφ ηνλ άλζξσπν. Αλαθέξνπκε 

εδψ επηγξακκαηηθά ην «Άλακκα θσηηάο ρσξίο ζπηλζήξα κε ηξηβή», δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πνιινχο «νδεγνχο επηβίσζεο» αιιά θαη ζε ζρεηηθά 

videos, ηα νπνία εχθνια κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνηνο ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, 

κηα απφ ηηο δχν θχζεηο ηνπ Φσηφο, φπσο γλσξίδνπκε θαη δηδάζθνπκε ζήκεξα, 

είλαη ε θπκαηηθή (Huyens, Young, Fresnel) θαη κάιηζηα ην Φσο είλαη 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα (Maxwell, Hertz). ζνλ αθνξά ζηελ Σξηβή, θαίλεηαη 

φηη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε γηα ηελ ηξηβή γίλεηαη απφ ηνλ Leonardo Da 

Vinci (1452-1519) ζηα Σημειωμαηάριά ηνπ, ηνλ 15ν αηψλα. Ο Da Vinci κέζα 

απφ πεηξακαηηθέο δηεξεπλήζεηο, πνπ πεξηιάκβαλαλ ζχξζηκν μχισλ πάλσ ζε 

δηάθνξεο επηθάλεηεο, θαηαιήγεη ζε δχν εκπεηξηθνχο θαη πξνζεγγηζηηθνχο 

λφκνπο ηεο ηξηβήο (αλάινγε ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, αλεμάξηεηε ηεο 

επηθάλεηαο επαθήο), θαζψο επίζεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηξηβήο (1/4 ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο) θαη θάλεη ιφγν γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ιίπαλζεο ή ηεο παξεκβνιήο ζσκάησλ αλάκεζα ζηηο 

επηθάλεηεο επαθήο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, νη θχξηεο θάζεηο ζηελ 

εμέιημε ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ ηξηβή θαίλεηαη λα είλαη ηξεηο: α) ηα αξρηθά 

πεηξάκαηα θαη ε ζεψξεζε ηνπ Amontons γηα ηελ ηξηβή (1699), β) ε πξνζζήθε 

ηεο ηδέαο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ησλ δπλάκεσλ ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ 

ζσκαηηδίσλ ησλ επηθαλεηψλ επαθήο απφ ηνλ Desaguliers (1725 & 1734) θαη 

γ) νη εθηελείο θαη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ηνπ Coulomb (1781). Έηζη, ζην ηέινο 

ηνπ 17νπ αηψλα αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη κηα παξάδνζε πνζνηηθνπνηεκέλσλ 

κειεηψλ γηα ηα θαηλφκελα θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο ηξηβήο.Σέινο θαη ζχκθσλα 

κε ηηο λεψηεξεο κειέηεο θαη αληηιήςεηο: Ο Sir W. Hardy (1936) ζεψξεζε φηη ε 

ηξηβή κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ ππάξρνπλ ζηηο 
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επηθάλεηεο ησλ ζηεξεψλ, ελψ νη Bowde, Tabor θαη ζπλεξγάηεο ηνπο ζην 

Cavedish Laboratory ζην Cambridge νινθιήξσζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεγφκελνπ κνληέινπ ησλ ζπγθνιιήζεσλ γηα ηελ εξκελεία ηεο ηξηβήο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1945-1970. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθείλν πνπ 

ζπλδέεη Φσο θαη Σξηβή είλαη ν Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ: (α) 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο γηα 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο πιηθψλ. Γηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ην ηξηβφκεηξν ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη έλα δεπγάξη 

θσηνππιψλ ελψ ε ζεσξεηηθή ππνδνκή ηνπ πεηξάκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο 

λφκνπο ηνπ Νεχησλα, ηνλ λφκν ηεο Σξηβήο θαη ηηο εμηζψζεηο ηεο επζχγξακκεο 

νκαιά επηηαρπλφκελεο θίλεζεο (Φπζηθή Α‟ Λπθείνπ). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο γίλεηαη θαη ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ γηα ηελ 

θχζε ηεο Σξηβήο. (β) Πεηξάκαηα παξνπζίαζεο θαηλνκέλσλ θαηά ηελ δηάδνζε 

ηνπ Φσηφο, φπσο Αλάθιαζε, Γηάζιαζε θαη Οιηθή Αλάθιαζε. Γηα ηα 

πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο laser, επίπεδν θάηνπηξν θαη πξίζκαηα. 

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηηο λεψηεξεο 

αληηιήςεηο – κειέηεο γηα ηελ θχζε ηεο Σξηβήο θαη ζηε θχζε ηνπ Φσηφο 

θαηαδεηθλχεηαη ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη δχν 

επίπεδα (απηναμηνιφγεζε, εηεξναμηνιφγεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο-

αλαθνξάο απφ ηνλ δηδάζθνληα) θαη βαζίδεηαη ζε ζρεηηθέο ξνπκπξίθεο 

αμηνιφγεζεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 
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Ζ ρξήζε ησλ google docs θαη ηεο πιαηθόξκαο e-me ζην 
πξνπαξαζθεπαζηηθό ηκήκα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Κεξαηζηλίνπ 

γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ ΚΠΓ ζηελ Ηηαιηθή γιώζζα 

Γεσξγηάδνπ Διέλε 
elena.georgiadou1@gmail.com 
ΠΔ34 Ηηαιηθήο, ΠΔ70 Γαζθάισλ 

1ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ξέλεο Γιψζζεο 

Πεξίιεςε 

ην 1ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ εθαξκφδεηαη εδψ θαη ρξφληα ε ιεηηνπξγία 

πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ηκήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο 

ηνπ ΚΠΓ ζηελ Ηηαιηθή γιψζζα. Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί ζε εβδνκαδηαία βάζε, έρεη 

δηάξθεηα 40-50 σξψλ θαη απνηειείηαη απφ καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο. Ζ ηδέα ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γελλήζεθε γηα ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ κάζεζεο. Σν εγρείξεκα αμηνινγείηαη ζεηηθά, αθνχ φινη νη 

καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ πηζηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε επίπεδν Α1 ή Α2. 

ην ηκήκα νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε δνθηκαζίεο πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν θαη έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

λέα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη ιεμηιφγην.  

Σε θεηηλή ρξνληά ην ηκήκα εκπινπηίζηεθε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ google docs. Έλα ζπλεξγαηηθφ έγγξαθν δηακνηξάζηεθε 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ιεηηνπξγψληαο σο ελεξγφ απνζεηήξην 

παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. ‟ απηφ ην έγγξαθν αλέβαηλαλ 

δηάθνξεο δνθηκαζίεο θαη νη καζεηέο θαινχληαλ λα ηηο επεμεξγαζηνχλ. Ο 

δηακνηξαζκφο ηνπ εγγξάθνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε καζεηή λα βιέπεη ηη 

είραλ γξάςεη νη ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα ην εκπινπηίδεη ή λα θάλεη δηνξζψζεηο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, επίζεο, παξαθνινπζνχζε, κέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

αλαζεσξήζεσλ, ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε 

καζεηή, ζπκκεηέρνληαο θαη ν ίδηνο ζην έγγξαθν κε παξαηεξήζεηο θαη 

δηφξζσζε ιαζψλ. Ζ ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ βειηίσζε πνιχ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή θαη εμαζθάιηζε έλα πιαίζην ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο.  

Σε λέα ρξνληά έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα γίλεηαη θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο πιαηθφξκαο e-me. Οη θπςέιεο ηεο πιαηθφξκαο 

απνηεινχλ ηνλ ρψξν ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Γηαζέηνπλ 

ηνίρν γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή κελπκάησλ θαη αξρείσλ, ζπλεξγαηηθφ 

ηζηνιφγην θαη πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο. Με πνην ηξφπν φκσο ε πιαηθφξκα e-

me κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην ΚΠΓ; Ο 

mailto:elena.georgiadou1@gmail.com


Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  53 

εθπαηδεπηηθφο-ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο, αθνχ δεκηνπξγήζεη κηα θπςέιε γηα 

ηελ νκάδα ηνπ, έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα λέν πνιχ ηζρπξφ θαη εχρξεζην 

εξγαιείν, ην e-me content. Απηφ ην εξγαιείν ηνπ επηηξέπεη λα κεηαηξέςεη ηηο 

δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ ΚΠΓ ζε 

δηαδξαζηηθέο. Αθνχ δεκηνπξγήζεη ην δηαδξαζηηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ην 

δηακνηξάδεηαη κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ή θάπνηνο καζεηήο-

ρξήζηεο ηεο θπςέιεο κπνξεί λα ην αλαξηήζεη θαη ζην ηζηνιφγην ηεο θπςέιεο, 

ψζηε φιεο νη δηαδξαζηηθέο δνθηκαζίεο λα είλαη νξγαλσκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη 

λα κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Να ζεκεησζεί φηη ην e-me 

content κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εμαηξεηηθά ζε θηλεηά θαη tablets κε ηα νπνία ηα 

παηδηά έρνπλ κεγάιε εμνηθείσζε. Δπηπιένλ, εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο, 

αθνχ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ αζθήζεηο εθηφο ηάμεο έρνληαο 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. Σέινο, ε πιαηθφξκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δηαπηζηψζεη ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ, έρνληαο έηζη 

κηα θαιή επνπηεία ηεο ηάμεο ηνπ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο.  
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Αγγιηθά θαη Θέαηξν: Σα Υξηζηνύγελλα ηεο θαο Scrooge 

Κνπζθνπκπέθνπ Γήκεηξα 
dimitrakous@yahoo.gr 

ΠΔ06 
8ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ξέλεο Γιψζζεο 

Πεξίιεςε 

Χο εθπαηδεπηηθφο αγγιηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν πξνζπαζψ  µε  

πάζνο  λα  δηακνξθψζσ ην επλντθφ γηα ηε κάζεζε θιίκα. Λφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο πξνζσπηθνηήησλ αιιά θαη γλσζηηθνχ γισζζηθνχ επηπέδνπ, 

απηφ δελ θαζίζηαηαη πάληα εχθνιν. Απαηηνχληαη φρη κφλν ε θαιή δηάζεζε, 

αιιά θαη πνηθίινη πεηξακαηηζκνί. Απηφ πνπ βνεζά φκσο ζεκαληηθά είλαη λα 

αθνπγθξαζηνχκε ηελ ηάμε θαη λα δψζνπκε ζηα παηδηά κηα επθαηξία θαη 

δπλαηφηεηα λα καο θαζνδεγήζνπλ θάπνηεο θνξέο. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο δε 

θνβάηαη λα ηζαιαθσζεί, ην κάζεκα κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα καγηθή 

δηαδηθαζία. Γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ζηελ ηάμε πέξα απφ ηε 

κεηαδνηηθφηεηα, πξέπεη λα θαηέβνπκε ζην χςνο ησλ παηδηψλ θαη λα παίμνπκε 

αιιάδνληαο ην καζεζηαθφ θιίκα. Σν ζέαηξν απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν 

θηλεηνπνίεζεο θαζψο ελεξγνπνηεί θαληαζία, θηλήζεηο, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο. 

Οη καζεηέο βηψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξήκαηνο, φπσο κηα ζεαηξηθή 

παξάζηαζε.  

ηε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε ηα Υξηζηνχγελλα ζην 8ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Πεηξαηά εξεπλήζεθε ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο ζπκβνιήο ηνπ ζεάηξνπ φρη 

κφλν ζε γλσζηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν αλαδείρζεθε ζηνλ ηξφπν πνπ ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ θηλεηνπνίεζε 

ηνπο καζεηέο ψζηε απηνί λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ην ζέαηξν, βειηηψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα αγγιηθά. Σν ζέαηξν απνηειεί θαηλνηφκα θαη 

πξσηνπνξηαθή δξάζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, ηε 

βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμή ηνπο (Τ.Π.Δ.Π.Θ, 2005).  

Ζ εθκάζεζε ησλ Ξέλσλ γισζζψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν αληηκεησπίδεη 

αξθεηέο δπζθνιίεο - πξνθιήζεηο, φπσο ε ειιηπήο απζεληηθφηεηα ηεο 

«δσληαλήο» ρξήζεο ηεο γιψζζαο, νη πεξηνξηζκέλεο ψξεο ή ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θαη θίλεηξα ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δηδάμνπλ 

έλα δσληαλφ εξγαιείν κέζα απφ έιιεηςε πνηθηιίαο πιηθνχ, ειιείςεηο ζε 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θ.ιπ.. ηνλ 20ν αηψλα, κέζα απφ ηηο επηηαγέο 
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κεγάισλ παηδαγσγψλ γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Dewey, 1956 

Montessori,1958; Freinet 1962 θ.ά.), θαζηεξψζεθε έλα ζρνιείν κε έκθαζε 

ζηελ απηελέξγεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ελζπλαίζζεζε. Σν ζέαηξν απνηέιεζε 

απιψο ην κέζν. 

ην ζρνιείν καο απνθαζίζηεθε ε δηαζθεπαζκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε 

γισζζηθά ζεαηξηθή παξνπζίαζε ηεο «Υξηζηνπγελληάηηθεο Ηζηνξίαο» ηνπ 

Dickens. Ήηαλ ηα Υξηζηνχγελλα ηεο θαο. Scrooge. Οη ίδηνη νη καζεηέο κε 

αθξνάζεηο κνίξαζαλ ηνπο ξφινπο. Δπέιεμαλ ηε κνπζηθή  θαη ηνλ ηξφπν 

εκθάληζεο ησλ θαληαζκάησλ, δεκηνχξγεζαλ ζθεληθφ θέξλνληαο δηθά ηνπο 

πιηθά θαη επέιεμαλ ηελ ελδπκαζία θαη ην καθηγηάδ. ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηεο ηζηνξίαο βνήζεζε ε εθπαηδεπηηθφο. Σν εγρείξεκα είρε 

ηεξάζηηα επηηπρία αλ ζθεθζεί θαλείο θαη ηε δπζθνιία πνπ ελέρεη ε μέλε 

γιψζζα. Mέζσ ηνπ ζεάηξνπ νη καζεηέο αλέπηπμαλ γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

γλσξίδνληαο λα εθθξάδνπλ πξνηηκήζεηο, λα δίλνπλ νδεγίεο θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Αλαπηχρζεθαλ επίζεο παξαζηαηηθέο θαη 

εξκελεπηηθέο δεμηφηεηεο. Μαζαίλνληαο ηελ θίλεζε ζηε ζθελή, ηελ θαζαξή θαη 

δπλαηή νκηιία θαζψο θαη ηελ νξζή πξνθνξά. Αδηακθηζβήηεηα αλαπηχρζεθαλ 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα νκαδηθφ ζεαηξηθφ 

έξγν θαη κέζσ ηεο απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 

Οη καζεηέο απνγεηψζεθαλ θαιιηηερληθά πξνηείλνληαο θαη ηηο δηθέο ηνπο 

ζθελνγξαθηθέο πηλειηέο, ελψ κέζα απφ ηελ έθθξαζε, ηε κνπζηθή, ηε 

ρνξνγξαθία, ηε κεηακθίεζε, ηε κίκεζε θαη ηε ζθελνγξαθία θαηαλφεζαλ ηελ 

ηζηνξία αθφκε θαη καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο πνπ δε γλψξηδαλ ηε γιψζζα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο βγαίλνπλ έμσ απφ ηα ζηεγαλά θαη ζηείξα πιαίζηα ηεο 

εθκάζεζεο θαη επηδεηθλχνπλ ηε γλψζε ηνπο ζηε γιψζζα κε πξσηνπνξηαθφ 

ηξφπν απνθηψληαο παξάιιεια λέεο δεμηφηεηεο. 
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«Ραδηνθσληθέο Γέθπξεο» : έλα δηαζεκαηηθό πξόηδεθη 
eTwinning γαιιόθσλνπ δηαδηθηπαθνύ ξαδηνθώλνπ γηα 

καζεηέο δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ 

ΚπξηαθήΛέθθα, Δπγελία Λαπαηά  
kyriaki.lekka@gmail.com,evilapata@gmail.com 

ΠΔ 05 Γαιιηθψλ ΠΔ 86 Πιεξνθνξηθήο 
1
ν
 Γπκλάζην Καιιίπνιεο (πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα), 2

ν
 Γπκλάζην Πεξάκαηνο,  

7
ν
 Γπκλάζην Πεηξαηά, 10

ν
 Γ.. Κεξαηζηλίνπ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ξέλεο Γιψζζεο, Πιεξνθνξηθή 

Πεξίιεςε 

Σν δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο / κάζεζεο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ. Ζ πινπνίεζε ελφο δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο (projet) ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γαιιηθήο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη λα απμήζνπλ ηα θίλεηξά ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ξαδηνθψλνπ ζην κάζεκα ησλ Γαιιηθψλ είλαη, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, δπλαηή, αθφκε θαη κε καζεηέο ρακεινχ επηπέδνπ 

γισζζνκάζεηαο (A1/A2) θαη πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε επηθνηλσληαθφ, δηαζεκαηηθφ 

θαη δηαπνιηηηζκηθφ ζηφρν.  

Σν δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο κε ηίηιν «Ραδηνθσληθέο Γέθπξεο» 

πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 ζε ηξία ηκήκαηα Γπκλαζίσλ 

(Α,Β,Γ ηάμεο) θαη έλα ηκήκα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Σ΄ ηάμε) ηεο Γ/λζεο 

Γ/ζκηαο θαη Π/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά αληίζηνηρα. Δληάρζεθε ζε 

πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο επξσπατθψλ ζρνιείσλ eTwinning θαη ζπκκεηείραλ 

ζε απηφ ζρνιεία απφ ηελ Διιάδα, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε 

Γεξκαλία. Οη καζεηέο ερνγξάθεζαλ ελλέα ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηηο νπνίεο 

νπηηθνπνίεζαλ ζε κνξθή βίληεν θαη αληάιιαμαλ κε εθπνκπέο ησλ άιισλ 

ζρνιείσλ. Οη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλδέζεθαλ κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο 

θαη γισζζηθνχο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Δληαίν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο, αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο 

θάζε ηκήκαηνο. 

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα ινηπφλ, ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ 

δεμηνηήησλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ερνγξαθεκέλσλ ξαδηνθσληθψλ 

εθπνκπψλ. Αξρηθά, νη καζεηέο εμαζθήζεθαλ ζηε ζχληαμε θαη ζηελ εθθψλεζε 

θεηκέλσλ κε ζπλνρή ζην γξαπηφ ιφγν. ηε ζπλέρεηα θαηέθηεζαλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παίξλνπλ ην ιφγν θαη λα εθθξάδνληαη κπξνζηά ζην 

θνηλφ κηαο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο θαη ηέινο έζεζαλ σο ζηφρν λα αξζξψλνπλ 

mailto:kyriaki.lekka@gmail.com
mailto:evilapata@gmail.com
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θαη λα πξνθέξνπλ ζσζηά ζηε Γαιιηθή Γιψζζα. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο  εθπνκπέο ησλ άιισλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ σο 

απζεληηθά θείκελα, εμνηθεηψζεθαλ κε ην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.     

εκαληηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ θαη σο πξνο ηνπο ςεθηαθνχο 

γξακκαηηζκνχο. Βαζηθή επηδίσμε ήηαλ λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ ερνγξάθεζεο θαη ερεηηθνχ κνληάδ Audacity θαη 

ηελ εθαξκνγή Photos, γηα ηε δεκηνπξγία βίληεν, ψζηε λα αλεβάδνπλ ηηο 

εθπνκπέο ηνπο ζην Γηαδίθηπν (YouTube). εκαληηθφ ήηαλ επίζεο λα 

αλαδεηνχλ νη καζεηέο πιεξνθνξίεο, ήρνπο θαη εηθφλεο ρσξίο πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια θη άιια ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηελ 

δεκηνπξγία πιηθνχ (google forms, google translate θιπ.). 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψρζεθαλ επηπιένλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο: Να κάζνπλ νη καζεηέο λα δνπιεχνπλ 

απηφλνκα αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο, πξνηείλνληαο θαη αμηνπνηψληαο παξάιιεια κέζα γηα ηελ απηνδηφξζσζή 

ηνπο κέζσ ηεο ελεξγήο αθξφαζεο ησλ ερνγξαθεκέλσλ εθπνκπψλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα επαλαερνγξάθεζήο ηνπο. Χο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φισλ 

απηψλ ηέζεθε λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο, ζεβφκελνη ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο.  Έηζη, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ  ηελ νξγάλσζε, 

ηε δνκή θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο. 

ιεο νη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο είλαη δηαζέζηκεο ζην YouTube. ην 1ν 

Γπκλάζην Καιιίπνιεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξφγξακκα πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο Λαπαηά 

Δπγελία. Παξαζέηνληαη ελδεηθηηθά νη ηίηινη: Παξνπζηαδόκαζηε! 

(https://www.youtube.com/watch?v=2jQ84fJssG4&t=12s)Υξηζηνύγελλα ζηελ 

Διιάδα! (ερεηηθή θαξη πνζηάι ζε ζπλεξγαζία κε ην 2ν Γπκλάζην Πεξάκαηνο) 

(https://www.youtube.com/watch?v=NpkWiSUVcFk&t=4s), Γηαθεκηζηηθό 

ζπνη γηα ηελ εκέξα Γαιινθσλίαο 

(https://www.youtube.com/watch?v=nuJS_qEj_6s),Σν ζρνιείν καο! 

(https://www.youtube.com/watch?v=UU8xQ_1c8GI&t=2s), Καισζνξίζαηε 

ζηε γεηηνληά καο! (https://www.youtube.com/watch?v=2MuGe5RUjj8&t=1s). 

ην 2ν Γπκλάζην Πεξάκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο: 

Γηαθεκηζηηθό ζπνη γηα ηελ εκέξα Γαιινθσλίαο 

(https://www.youtube.com/watch?v=NF3IkLMH1es),  Ζ ρσξηάηηθε ζαιάηα! 

(https://www.youtube.com/watch?v=7cYR5wh4wV8&t=53s). ην 7ν Γπκλάζην 

Πεηξαηά νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ Γηαθεκηζηηθό ζπνη γηα ηελ εκέξα 

Γαιινθσλίαο (https://www.youtube.com/watch?v=5NoIn0VLu48) θαη 

ηέινοζην 10ν Γεκνηηθό ρνιείν Κεξαηζηλίνπ έγηλε εξγαζία κε ηίηιν 

Γαιιηθνθσλίμ! Μηα ηέιεηα κέξα! 

(https://www.youtube.com/watch?v=Su_9SFZ_YVY). 

https://www.youtube.com/watch?v=2jQ84fJssG4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=NpkWiSUVcFk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nuJS_qEj_6s
https://www.youtube.com/watch?v=UU8xQ_1c8GI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2MuGe5RUjj8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NF3IkLMH1es
https://www.youtube.com/watch?v=7cYR5wh4wV8&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=5NoIn0VLu48
https://www.youtube.com/watch?v=Su_9SFZ_YVY


Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  58 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Με ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο ςεθηαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

(https://drive.google.com/open?id=1qy0G5oPglfmHESBNQaihSaRtOLvJhaBS

5AxsvgjTEHE) νη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο 

(καζαίλσ πψο λα καζαίλσ) θαη νη θαζεγεηέο εμήγαγαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ.  

  

https://drive.google.com/open?id=1qy0G5oPglfmHESBNQaihSaRtOLvJhaBS5AxsvgjTEHE
https://drive.google.com/open?id=1qy0G5oPglfmHESBNQaihSaRtOLvJhaBS5AxsvgjTEHE
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SharedReading: Δκπεηξηθά Σεθκεξησκέλε Μέζνδνο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ Δθθξαζηηθνύ Λεμηινγίνπ 

άββα Ηνπιία 
julisavva@gmail.com 

Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο 
1
ν
 Γπκλάζην Πεξάκαηνο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ξέλεο Γιψζζεο 

Πεξίιεςε 

Σν εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα πνπ παξάγεηαη, είηε 

ζηνλ πξνθνξηθφ είηε ζην γξαπηφ ιφγν, εληζρχεη ηελ  αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ  θαη  είλαη ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο δείθηεο ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο.  Ζ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, πνπ απνηειεί πνιπδηάζηαηε 

δηαδηθαζία, κέζσ ηεο άκεζεο ζηνρεπκέλεο δηδαζθαιίαο ιέμεσλ, κε ηε ρξήζε 

ππνζηεξηθηηθψλ θεηκέλσλ θαη κε  πνιπκεζηθέο κεζφδνπο φπνπ ην ιεμηιφγην 

δηδάζθεηαη μεπεξλψληαο ηα φξηα ηνπ θεηκέλνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

ρεηξαπηηθά αληηθείκελα,  πνπ πξνθαινχλ ελζνπζηαζκφ, θαη  κε ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, κέζσ πνιπαηζζεηεξηαθψλ ηερληθψλ, απνηειεί ην 

ζηφρν εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλσλ πξαθηηθψλ. Μία εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλε 

πξαθηηθή, πνπ ζα κπνξνχζε  λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εθθξαζηηθνχ 

ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο,  είλαη ε κέζνδνο ηεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εηθνλνγξαθεκέλνπ αγγιηθνχ (ή θαη 

ειιεληθνχ) παηδηθνχ βηβιίνπ (κέζνδνο Shared Reading). Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη νηη ε ελαζρφιεζε κε ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ, κέζα  ζε θείκελν 

εηθνλνγξαθεκέλνπ αθεγεκαηηθνχ βηβιίνπ πνπ δηαβάδεηαη θσλαρηά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, κέζσ ιεμηινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο 

εηθφλεο ησλ βηβιίσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ παηρλίδηα, αληηθείκελα θαη πνιιψλ 

εηδψλ νπηηθά θαη αθνπζηηθά βνεζήκαηα, θαη ε θεηκεληθή λνεκαηηθή κειέηε, 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ.  

Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

είλαη ε αλάπηπμε ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ. Πην εηδηθνί  

ζηφρνη πνπ απνηππψλνληαη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη:  θσλνινγηθή, ζεκαζηνινγηθή θαη γξακκαηηθή απνζαθήληζε ησλ 

ελλνηψλ ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο  κε αληηθείκελα θαη 

εηθφλεο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ιέμεσλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν, 

πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ζεκαζηνινγηθψλ θαη ζεκαηηθψλ νκάδσλ ιέμεσλ, 

ελεξγνπνίεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ-εκπεηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα 

θαη ζηηο ιέμεηο-ζηφρνπο, ζηαζεξνπνίεζε ελλνηψλ ιέμεσλ-ζηφρσλ κέζσ ηνπ 

γισζζηθνχ πεξηθεηκέλνπ θαη επηηπρήο αλάθιεζε ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ 

θαη λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

mailto:julisavva@gmail.com
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ηελ αξρή επηιέγνληαη ιέμεηο-ζηφρνη απφ ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ, πνπ 

κπνξεί λα απνηππψλνληαη εηθνλνγξαθηθά, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμαγσγή λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, θαη  αλαιχνληαη 

θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά, κε ηε ρξήζε γξαθηθψλ νξγαλσηψλ. Με ηε 

βνήζεηα  επνπηηθνχ πιηθνχ, φπσο π.ρ. βηληενπξνβνιέαο, γίλεηαη 

επεμεξγαζία ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ιέμεσλ, θπξίσο κέζσ 

ραξηψλ-ιέμεσλ (word maps), θαη εθκαηεχνληαη νη ρξήζεηο ησλ ιέμεσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, κέζσ θηλεηηθψλ παηρληδηψλ ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ην θείκελν, εληνπίδνληαη νη ιέμεηο-ζηφρνη, 

επεμεξγάδνληαη ελδνθεηκεληθά, θαη  αλαιχεηαη ε ζεκαζία ηνπο ζην 

πεξηθείκελν. Αθνινπζεί λνεκαηηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ, κέζσ δηαιφγνπ 

καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ, κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ.  

Σα θξηηήξηα επηηπρίαο-απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο  κεζφδνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο  θαη  

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ  

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  ζπνπδψλ γηα ην ιεμηιφγην ηεο θάζε ηάμεο, θαη 

αθνξνχλ ζηνλ  εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ κε  θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ ησλ 

ιέμεσλ κε νξηζκνχο αιια θαη κε  ζπκθξαδφκελα. ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη ε κέζνδνο ζα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε αλ ηα παηδηά ζην ηέινο θάζε 

εβδνκάδαο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εβδνκαδηαίεο ιέμεηο-ζηφρνπο, κπνξνχλ λα 

ζπλδένπλ έλλνηεο κε εηθφλεο θαη αληηθείκελα, λα  ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα 

ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ,  λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ιέμεηο κε ηα 

ζπλψλπκα ηνπο, λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζην γισζζηθφ 

πεξηθείκελν θαη λα ζρεκαηίδνπλ θξάζεηο κε ηηο ιέμεηο. Αλ ζε κία εβδνκάδα, 

δελ επηηεπρζεί ν ζηφρνο ησλ 7 ιέμεσλ, δελ πξνρσξάκε ζε επφκελε ηζηνξία, 

ζπλερίδνπκε κε ηελ ίδηα θαη εκπινπηίδνπκε ην πξφγξακκα κε πεξηζζφηεξεο 

ιεμηινγηθέο αζθήζεηο.  

Σέινο, ζε επφκελε ψξα δηδαζθαιίαο, πξνσζείηαη ε αλάθιεζε ησλ 

ιέμεσλ-ζηφρσλ, κέζσ ιεμηινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνιπαηζζεηεξηαθνχ 

ηχπνπ (π.ρ. „δείμε κνπ κε ηα ρέξηα  ζνπ ηί ζεκαίλεη απηή ε ιέμε‟), κέζσ 

ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ ή δεκηνπξγίαο πνιχ κηθξψλ πξνθνξηθψλ 

θεηκέλσλ αλαδηήγεζεο ηεο ηζηνξίαο  πνπ λα πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο ζηφρνπο, ή 

αθφκα θαη κέζσ δξακαηνπνίεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ.  
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Γεκηνπξγώληαο έλα ερεηηθό βηβιίν (Hörbuch) 

αθηώηε Αζαλαζία 
athanasiasakioti@gmail.com 

ΠΔ07 Γεξκαληθήο 
6
ν
 Γπκλάζην Νίθαηαο  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Ξέλεο γιψζζεο (Γεξκαληθά) 

Πεξίιεςε 

Σα ερεηηθά βηβιία είλαη έλαο παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηε Γεξκαλία θ.α. Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε 

ρξήζε ερεηηθψλ βηβιίσλ είλαη αληηθείκελν ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ζηε Γεξκαλία, θαζψο πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ηελ 

εκπινθή-αλάπηπμε πνιιψλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο 

Μνπζηθνθηλεηηθήο (Orff-Schulwerk) ε δεκηνπξγία ερντζηνξηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαη δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ γηα απζεληηθή δεκηνπξγηθή καζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Με αθνξκή ην παξακχζη ησλ Αδεξθψλ Γθξηκ «Οη κνπζηθνί ηεο 

Βξέκεο», νη καζεηέο/καζήηξηεο ζα κειεηήζνπλ ην παξακχζη, ηε ρξήζε θαη ηα 

νθέιε ησλ ερεηηθψλ βηβιίσλ θαη ηέινο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο, 

ελεξγνπνηψληαο πνηθίιεο δεμηφηεηεο ηνπο, φπσο ελεξγή ζπκκεηνρή, αλάιεςε 

επζπλψλ-ξφισλ, ζπλεξγαζία θ.ά. Δπίζεο ηα παξακχζηα σο κνξθή θαη 

πεξηερφκελν είλαη πνιχ πξνζθηιή ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο θαη απνηεινχλ 

έλαπζκα γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ, ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ησλ 

εξψσλ. 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πξννξίδεηαη γηα ηελ Γ‟ Γπκλαζίνπ, θαζψο έρνπλ 

δηδαρζεί ην απαηηνχκελν ιεμηιφγην (δψα, ζπλαηζζήκαηα θιπ.) θαη ηα 

γξακκαηηθν-ζπληαθηηθά θαηλφκελα (Modalverben, Präteritum, θιπ), θαη 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο-project ηνπ 2νπ ηεηξακήλνπ. 

Σα πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: εηθφλεο θαη απζεληηθά αληηθείκελα 

απφ ηε Βξέκε ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη, ερνγξαθεκέλε 

αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέαο, ηερληθά κέζα ερνγξάθεζεο 

(voicerecorder), θξνπζηά, πλεπζηά θαη έγρνξδα κνπζηθά φξγαλα θαη 

θσηνηππίεο ηνπ θεηκέλνπ. 

θνπφο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο ηε γιψζζα ζε 

πξαγκαηηθφ δηάινγν κε παηγληψδε ηξφπν, έμσ απφ ηελ ηππνπνίεζε ησλ 

δηαιφγσλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. ηφρνη ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο πξνθνξάο θαη 

ηνπ επηηνληζκνχ ησλ πξνηάζεσλ ζηελ μέλε γιψζζα, ε επαλάιεςε-ελίζρπζε 
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ηνπ ήδε γλσζηνχ ιεμηινγίνπ θαζψο θαη ησλ γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ δνκψλ 

ηεο γιψζζαο, ε γλσξηκία κε έλα γλσζηφ θιαζηθφ γεξκαληθφ παξακχζη, αιιά 

θαη ηελ παξάδνζε ησλ παξακπζηψλ ελ γέλεη, ε εκπινθή φισλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηφζν ζε ζπλεξγαζία θαη νκάδεο φζν θαη κε δηαθξηηνχο ξφινπο, 

ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο, ε γλσξηκία κε ηα ερεηηθά βηβιία θαη ηα 

νθέιε ηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ νη εμήο: 

1ε δηδαθηηθή ψξα: Οη καζεηέο/καζήηξηεο ιακβάλνπλ εηθφλεο θαη άιια 

εξεζίζκαηα κε αθνξκή ην παξακχζη θαη θάλνπλ ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα 

παξαθνινπζνχλ κία ζχληνκε απζεληηθή ερνγξαθεκέλε αθήγεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξακπζηνχ, φπνπ ε αθήγεζε θαη νη ξφινη παξνπζηάδνληαη 

απφ έλα άηνκν, ζε απιή γιψζζα. Οη καζεηέο/καζήηξηεο παίξλνπλ ην θείκελν 

ηεο αθήγεζεο, πνπ είλαη δηακνξθσκέλν γισζζηθά κε βάζε ηηο γλψζεηο ηνπο, 

θαη γίλεηαη ε πξψηε αλάγλσζε. Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηα κελχκαηα ηνπ παξακπζηνχ θαη βάδνπκε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο ερεηηθνχ βηβιίνπ, κε δηαθξηηνχο ξφινπο ζηελ αθήγεζε θαη 

ζην ερνηνπίν.  

2ε δηδαθηηθή ψξα: Μνηξάδνληαη ξφινη θαη γίλεηαη ε δεχηεξε αλάγλσζε 

θαη βειηίσζε ηεο πξνθνξάο – επηηνληζκνχ κε θαζνδήγεζε απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ.  

3ε δηδαθηηθή ψξα: Μνηξάδνληαη θαζήθνληα θαη μεθηλά ε πξψηε 

ερνγξάθεζε, θαηφπηλ αλαηξνθνδφηεζε κε δπλαηφηεηα απηνβειηίσζεο. 

Ηδενζχειια ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή επέλδπζε ηεο ηζηνξίαο. Μνίξαζκα 

κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη πξφβα.  

4ε δηδαθηηθή ψξα: Κνηλή πξφβα αλάγλσζεο θαη κνπζηθήο επέλδπζεο κε 

δπλαηφηεηα γηα απηνζρεδηαζκφ θαη απηνξξχζκηζε ηεο νκάδαο.  

5ε δηδαθηηθή ψξα: Σειηθή ερνγξάθεζε.  

6ε δηδαθηηθή ψξα: Παξνπζίαζε ηνπ ερεηηθνχ βηβιίνπ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, κνίξαζκα αληηγξάθσλ (CD, usb) ζε φινπο/φιεο ηνπο/ηηο 

καζεηέο/καζήηξηεο, ζπδήηεζε-αμηνιφγεζε γηα ηελ εκπεηξία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ην 

ερεηηθφ βηβιίν. 

Σειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ερεηηθνχ αξρείνπ. 
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«Παίδνληαο … ζηνλ ρξόλν» 

Κσλζηαληίλνο Γεσξγηόπνπινο  
k.georgiop@yahoo.gr 
Δηδηθφηεηα:ΠΔ11 

53
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Φπζηθή Αγσγή 

Πεξίιεςε 

ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ε ηερλνινγία ησλ παηρληδηψλ καο εθπιήζζεη 

κε ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη θηάζεη θάλνληαο ηα παηδηθά κάηηα λα 

καγεχνληαη, ζειήζακε λα αλαθεξζνχκε ζηα παιαηφηεξα παηρλίδηα κε ηα νπνία 

έπαηδαλ ηα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζην Βπδάληην. Θέηνληαο σο ζθνπφ 

ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα, επηιέμακε ην ζέκα 

απηφ γηαηί είλαη δηαπηζησκέλν φηη ηα παηδηά κηαο αζηηθήο πεξηνρήο, δελ 

παίδνπλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, δε γλσξίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα, είλαη 

απνκνλσκέλα θαη γλσξίδνπλ ειάρηζηα απφ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ 

παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ.  

Σα παξαδνζηαθά παηρλίδηα φκσο είηε πξφθεηηαη γηα θηλεηηθά παηρλίδηα 

είηε γηα θαηαζθεπέο, ζπκβάιινπλ ηφζν ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε πλεχκαηνο θαη 

ζπλεξγαζίαο( κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ νκάδα), αιιά επηπιένλ κε ηα 

παηρλίδηα απηά ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζηνηρεία ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο. ηφρνο καο ινηπφλ ήηαλ λα κάζνπλ ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα 

ελαιιαθηηθνχ παηρληδηνχ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

Λέγνληαο ελαιιαθηηθφ παηρλίδη ελλννχκε απηφ πνπ πεξηέρεη θίλεζε, 

ζπκκεηνρή ζε νκάδα, ζπλεξγαζία κε θνηλνχο ζηφρνπο, κε πξσηνβνπιία θαη 

δξάζε πνπ δίλεη επζχλεο ζηα παηδηά θαη ηα βνεζάεη λα γίλνπλ αλεμάξηεηα. 

Μηιήζακε γηα ην παξαδνζηαθφ παηρλίδη σο κέζν ςπραγσγίαο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ, ζπγθξίλακε ηα παηρλίδηα 

αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην παηρλίδη απνηειεί κέζν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο 

θάζε γεληάο. 

χκθσλα κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο 

απιφηεηα. Δπνκέλσο ε πινπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέζεθε κε δηάθνξεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο: Γιψζζα (πδεηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεηψδε 

επηρεηξεκαηνινγία-πξνθνξηθή επηθνηλσλία-Καηαλννχλ θαλφλεο παηρληδηψλ-

αλάγλσζε-πκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ-γξαθή), 

Γεσγξαθία (Γλσξίδνπλ παξαδνζηαθά παηρλίδηα δηαθφξσλ πεξηνρψλ), Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο (Γλσξίδνπλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ παηρληδηψλ ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα-Έξρνληαη ζε επαθή κε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο), Φπζηθή 
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Αγσγή (Αλαπηχζζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο κέζα απφ ην παηρλίδη), Δηθαζηηθά 

(Γεκηνπξγνχλ κηθξνθαηαζθεπέο-Εσγξαθίδνπλ ζβνχξεο), Μαζεκαηηθά  

(Απαξηζκνχλ ζχλνια παηρληδηψλ-Οκαδνπνηνχλ θαη ηαμηλνκνχλ ηα είδε 

παηρληδηψλ), Μνπζηθή & Θεαηξηθφ παηρλίδη (Σξαγνπδνχλ-Υνξεχνπλ-

Γξακαηνπνηνχλ). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή, βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή 

κεζνδνινγία έγηλε ε θαηαγξαθή παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ (βνχξα-Κφηζηα-

ΗΤΓΓΑ θ.ά), ε ζρεδίαζή ηνπο ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ θαη ε εθηέιεζή ηνπο 

ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο. Αζρνιεζήθακε κε ηελ θαηαζθεπή ραξηαεηνχ 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγαζίαο κε ηε βνήζεηα γνλέσλ θαη παππνχδσλ. Σα 

παηδηά έβαςαλ ηηο ζβνχξεο ηνπο θαη κέζα απφ ην πέηαγκά ηνπο πξνέθπςε κηα 

παλδαηζία ρξσκάησλ. Βξαβεχηεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη πξσηφηππε 

δσγξαθηά πάλσ ζε ζβνχξα θαζψο θαη ηελ ηερληθή ηνπο ζην ξίμηκν ηεο 

ζβνχξαο. Σέινο, ηα παηδηά θαηαζθεχαζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπο 

παξαδνζηαθά παηρλίδηα ηα νπνία εθηέζεθαλ ηελ εκέξα παξνπζίαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην θνηλφ. 

Ζ αμηνιφγεζε ήηαλ πνηνηηθή θαη ζηφρν είρε λα δηαπηζησζεί ην αξρηθφ 

επίπεδν ησλ παηδηψλ (αξρηθή αμηνιφγεζε), λα παξαηεξεζεί ε εμέιημε ηεο 

πνξείαο ηνπο (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) θαη λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο (ηειηθή αμηνιφγεζε). 

Πξνσζήζεθε ε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ελψ 

παξάιιεια έγηλε έλα ζεκαληηθφ άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία, 

δηαδηθαζία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ απφθηεζε θνηλσληθήο εκπεηξίαο απφ 

πιεπξάο ησλ παηδηψλ.  

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

δηαηεξήζεθε ακείσην σο ην ηέινο. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο, ζπλεξγάζηεθαλ, 

αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο, θαηέιεμαλ ζε ζπκπεξάζκαηα, έπαημαλ. Γεληθά, ε 

επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνδείρζεθε κηα κνλαδηθή εκπεηξία 

γηα ηα παηδηά, πνπ θάζε θνξά απνδεηνχζαλ λα γλσξίζνπλ λέα παηρλίδηα θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηά. 
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Ζ ελζσκάησζε ηεο επίζθεςεο ζε αξραηνινγηθό ρώξν ή 
κνπζείν ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν παξάδεηγκα ηνπ 

αξραίνπ Θεάηξνπ ηνπ Γηνλύζνπ. 

Βιάκε Μαγδαιελή  
ionionstar@yahoo.gr 
Φηιφινγνο, M.Sc. M.Ed 

3oΓπκλάζην Νίθαηαο  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Βίσκα θαη Πνιηηηζηηθή 

Γεκηνπξγία  

Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί  έλα δηδαθηηθφ 

παξάδεηγκα ελζσκάησζεο κηαο επίζθεςεο ζε κνπζείν ή αξραηνινγηθφ ρψξν 

ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη έλα δηαζεκαηηθφ 

ζρέδην καζήκαηνο ην νπνίν εκπιέθεη ηελ Ηζηνξία, ηελ Γεσγξαθία, ηελ Σέρλε 

(αξρηηεθηνληθή, κνπζηθή, ρνξφο), ην Θέαηξν, ηε κπζνινγία θαη ηελ πνιηηηθή. 

ηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ηελ αλάπηπμε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

ζηελ αξραία Αζήλα  θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ 

Αζελαίνπ πνιίηε. Δθαξκφδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη ε 

βησκαηηθή κάζεζε. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο θαινχληαη λα  

παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη ηε θαληαζία ηνπο θαη  λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζχλδεζε ηνπ ζεάηξνπ κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, αιιά κε κηθξέο 

πξνζαξκνγέο κπνξεί λα απεπζπλζεί θαη ζε καζεηέο Β‟ Λπθείνπ. 

Ζ δηαζεκαηηθή απηή πξφηαζε καζήκαηνο βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ηεο J.Tuffy ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα κε βάζε 

ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ κηα 

ελδηαθέξνπζα επίζθεςε-εκπεηξία ζε έλα  κνπζείν ή ζε αξραηνινγηθφ ρψξν, 

λα εληζρχζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζπλδεφκελσλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Σα πξνηεηλφκελα βήκαηα είλαη ν πξνζρεδηαζκφο ηεο 

επίζθεςεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζην  κνπζείν,  ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ κε ηα εθζέκαηα ή ηνλ ρψξν, νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο επίζθεςεο. 

Έηζη, πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο επίζθεςεο ζην 

Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ ζε ηξεηο θάζεηο : πξηλ ηελ επίζθεςε, ζηε 

δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ζηελ ηάμε κεηά ηελ 

επίζθεςε. 
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ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδνληαη  

κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  απφ ηνπο καζεηέο  ηφζν ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

φζν θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίζθεςεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν φπσο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο κνπζεηαθνχ νδεγνχ κε ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ ή ελφο ράξηε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. 

Δπίζεο,  παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο δειαδή νη παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη φιν ην 

πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ απηήλ φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επηηξαπέδηνπ 

παηρληδηνχ, ελφο παηρληδηνχ κλήκεο ή ελφο ζηαπξφιεμνπ κε βάζε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ή ε θαηαζθεπή πιηθνχ 

θαηάιιεινπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνπζεηνζθεπή.  

Σέινο, πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαη πξσηφηππνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

κηα επίζθεςεο ζε κνπζείν ή ζε αλνηρηφ αξραηνινγηθφ ρψξν φπσο ην αξραίν 

ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ π.ρ κε ηελ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο Kahoot 

νη νπνίνη θαηαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο δηδαθηηθνχ 

παξαδείγκαηνο. 
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Αηζζεηηθήο Αγσγήο…ζπλαίζζεκα θαη λεπίσλ …αίζζεκα 

Μηρειαξάθε Διεπζεξία, Υξπζνζηνκίδεο Πέηξνο 
el.michelaraki@gmail.com, chrisospetros@yahoo.gr 

Νεπηαγσγφο (ΠΔ 60), Τπ. Αγσγήο Τγείαο-Γάζθαινο εηδηθήο αγσγήο (ΠΔ70) 
4
ν
 Νεπηαγσγείν Νίθαηαο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Βίσκα θαη Πνιηηηζηηθή 

Γεκηνπξγία 

Πεξίιεςε  

Ζ εθπαηδεπηηθή καο πξφηαζε αθνξά έλα Πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο  

πνπ πινπνηήζεθε ζε παηδηά α‟ θαη β‟ λεπηαθήο ειηθίαο θαη ζπλαξζξψλεη 

αθελφο ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ ηνπ Dewey, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εκπεηξία 

σο θπξίαξρε κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο άκεζεο 

γλψζεο ησλ πξαγκάησλ, αθεηέξνπ ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο θαη ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, πνπ δέρνληαη πσο ε κάζεζε 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πξνδηάζεζή ηνπ «λα αλαδεηά 

ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ ζηε βάζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζεη κε ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ». Ζ 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε  δίλεη έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο κέζσ ηνπ 

βηψκαηνο ζην Νεπηαγσγείν θαη ηε ζχλδεζε απηνχ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ελ ιφγσ βησκαηηθή κέζνδνο έρεη 

σο αθεηεξία ηε ζπκβνιή ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο: κέζα απφ έξγα ηέρλεο ηα 

λήπηα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη δχλαληαη λα ηα εθθξάδνπλ ειεχζεξα. 

Εεηνχκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή καο πξφηαζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο γηα ηα παηδηά, φπνπ ν πινχηνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζα 

ζπληζηά  κηα πξαθηηθά αζηείξεπηε πεγή βησκαηηθψλ, αηζζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

ζπγθηλήζεσλ. Έηζη, ηα είδε κάζεζεο πνπ πξνάγνληαη, εζηηάδνληαη θπξίσο 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, θαζψο ελεξγνπνηείηαη ην 

δεκηνπξγηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ Σέρλε, δηεπξχλνληαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο γη‟ απηήλ θαη ζπλάκα κπνχληαη ζε έλαλ απηνγλσζηαθφ θαη 

ελζπλαηζζεηηθφ ηξφπν ζθέςεο.  

Ζ εθπαηδεπηηθή καο πξφηαζε έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ απηεπίγλσζε θαη ελζπλαίζζεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ηίζεληαη σο εμήο: ηα λήπηα 

α)λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ηα θαηαλννχλ θαη λα ηα 

ειέγρνπλ, β)λα αλαδείμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ζπλάκα λα εληνπίδνπλ 

θνηλά, αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλα, ζεκεία ησλ έξγσλ ηνπο, γ)Να αληηιεθζνχλ 

πσο φια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζεκηηά θαη λα απελερνπνηήζνπλ  ηα 

«δπζάξεζηα-δχζθνια» ζπλαηζζήκαηα, δ)Να έρνπλ ζεηηθφηεξε γλψκε γηα ηνλ 
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«πεηξακαηηθφ-εμεξεπλεηηθφ» ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο θαη λα θαηαλννχλ φηη δελ 

ππάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο έθθξαζεο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε: ζην πξψην 

γίλεηαη ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Σα κπαιά πνπ θνπβαιάο», ε νπνία αλαιχζεθε 

ζηελ νινκέιεηα ησλ παηδηψλ βάζεη ηνπ ηξίπηπρνπ ησλ εξσηήζεσλ «ηη βιέπσ-

ηη ζθέθηνκαη-ηη αλαξσηηέκαη». 

ην δεχηεξν κέξνο, «ε βαιίηζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ» απνηέιεζε ηε 

βαζηθή «πξψηε χιε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο: πεξηείρε 10 παξακχζηα, έλα 

επηηξαπέδην παηρλίδη, 1DVD κε ηαηλία –φια ζρεηηθά  κε ην  ζέκα- θαη έλα 

κεγάιν παλφ ρσξηζκέλν ζε ηφζα κέξε φζα ηα παηδηά. Ζ βαιίηζα ηαμίδεπε ζε 

θάζε νηθνγέλεηα γηα κηα εβδνκάδα θαη ηα εξεζίζκαηά ηεο απνηέιεζαλ ην 

εθαιηήξην, ψζηε γνλείο θαη παηδηά λα  απνηππψζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

λνήκαηα πάλσ ζην παλφ.  

ην ηξίην κέξνο, δφζεθε βαξχηεηα ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο αμηνπνηψληαο ην κνληέιν παξαηήξεζεο 

έξγσλ ηέρλεο θαη ηε θηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ArtfulThinkingProject: 

α)Δηθαζηηθά θαη Γιππηηθή: Mε αθφξκεζε πίλαθεο δσγξαθηθήο, αγηνγξαθίεο θαη 

εηθφλεο, θαζψο θαη δηάζεκα γιππηά, ηα παηδηά καληεχνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εηθνλίδνληαη. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηε δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  πξνέθπςαλ έλα νκαδηθφ θνιάδ κε ηίηιν «Ο νπξαλφο ησλ 

πλαηζζεκάησλ, κηα νκαδηθή θαηαζθεπή κε ηίηιν «Ο δξάθνο πνπ έηξσγε ηνπο 

θφβνπο» θαη έλα εηθνλνγξαθεκέλν απφ ηα λήπηα ιεμηθφ ζπλαηζζεκάησλ, 

β)Μνπζηθή θαη ζπλαηζζήκαηα: Μνπζηθά ζχλνια θιαζζηθήο θαη παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο, ζηα νπνία ηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη βάζεη ηνπ κνηίβν «Αθνχσ, 

ληψζσ, εθθξάδνκαη».  

Σν ηέηαξην κέξνο πεξηειάκβαλε επίζθεςε ζην Μνπζείν πλαηζζεκάησλ 

κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ λεπίσλ θαη παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν ελ ιφγσ δηδαθηηθφ παξάδεηγκα αμηνινγήζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ: κε ζπδεηήζεηο, κε θαηαγξαθέο παξαηεξήζεσλ, κε ζρέδηα 

δσγξαθηθήο, κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ, κεηαμχ άιισλ, αλίρλεπαλ ηε 

κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ ζεκαηηθή, κε 

ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ λεπίσλ κε ζέκα «Αο κηιήζνπκε γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα». 
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Αλαθαιύπηνληαο ηνλ ξόιν ηεο κνπζηθήο ζηελ 7ε ηέρλε 

νπιηώηεο Άγγεινο Δπζύκηνο 
ae.souliotis@outlook.com 

ΠΔ79 Μνπζηθήο 
Μνπζηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Βίσκα θαη Πνιηηηζηηθή 

Γεκηνπξγία 

Πεξίιεςε 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο καζεηψλ – δηδαζθφλησλ. Έηζη νη θαζεγεηέο κνπζηθήο πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ, ελψ παξάιιεια νη καζεηέο 

ζπλεηζθέξνπλ κε  ηδέεο. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, ε αλάγθε γηα κηα πην ειεχζεξε 

δηδαζθαιία, φπνπ ν καζεηήο απηελεξγεί, αλαθαιχπηεη, ζπλεξγάδεηαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο λέα ςεθηαθά εξγαιεία θαη θαζηζηψληαο εαπηφλ, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κνπζηθά θαη ςεθηαθά εγγξάκκαην. ζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέαο ηεο εθαξκνζκέλεο κνπζηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

εθαξκνγή ηνπ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, φκσο πξνζθέξεηαη φρη µφλν γηα ηελ 

επηζηήκε ηεο Μνπζηθήο Γλσζηνινγίαο αιιά θαη γηα ηελ εθκάζεζε ελφο 

κνπζηθνχ νξγάλνπ, ή αθφκα θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ. ην παξαθάησ δηδαθηηθφ 

παξάδεηγκα αλαδεηθλχεηαη ην, πσο ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή απνηειεί 

αλαπφζπαζην ιεηηνπξγηθφ θαη δνκηθφ θνκκάηη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

αθήγεζεο (φπσο θάζε ζπζηαηηθφ νπνηνπδήπνηε θαιιηηερληθνχ έξγνπ), θαζψο 

δελ ηνπνζεηείηαη απιά γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο αιιά γηα λα ππνζηεξίμεη ην 

πεξηερφκελν, κία ζρέζε αιιηψο γλσζηή θαη σο δηαιεθηηθή ελφηεηα κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο είλαη νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην ζεκαίλνληα ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κέζσ 

ηεο ρξήζεο επνπηηθψλ κέζσλ. Οη ζηφρνη κπνξνχλ λα είλαη γλσζηηθνί (λα 

εληνπηζηεί ε ζεκαζία ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο, ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

εμέιημε), παηδαγσγηθνί (λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν) θαη ηέινο ηερλνινγηθνί (λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα γλσξίζνπλ 

ην εξγαιείν google presentation, δεκηνπξγψληαο δηαθάλεηεο). 

Μαθξνπξφζεζκνο ζθνπφο είλαη ε δφκεζε λέαο γλψζεο θαη ε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζή ηεο, πάλσ ζην ζέκα ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηεο ελ γέλεη ζχλδεζεο ήρνπ θαη εηθφλαο. 

Πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία, ζε πξψηε θάζε γίλεηαη 

αθφξκεζε κε ηελ ελφηεηα «Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο» ηνπ θεθαιαίνπ 

mailto:ae.souliotis@outlook.com


Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  70 

«Δηθφλα θαη Ήρνο» ηνπ βηβιίνπ. Οη καζεηέο δηδάρζεθαλ ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ εμέιημε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο θαη ζπδήηεζαλ γηα ηελ επίδξαζε 

ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ. ε δεχηεξε θάζε θαινχληαη λα 

εξγαζηνχλ νκαδηθά, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια λέα ςεθηαθά εξγαιεία. 

Υσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη θχιια 

εξγαζίαο ζηηο νκάδεο κε ζθνπφ νη καζεηέο, (εμαζθψληαο ηε ζπλεξγαηηθφηεηά 

ηνπο), λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

κνπζηθήο, λα αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο θαη λα 

πξναρζεί ε θξηηηθή πξνζέγγηζε, έρνληαο σο επηπιένλ ζηφρν θαη ην ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ. Οη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία παξνπζίαζε 

google presentation κε ζέκα «Αλαθαιχπηνληαο ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζηελ 7ε 

ηέρλε». Αθνχ ρσξηζηνχλ ζηηο 4 νκάδεο, ε πξψηε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη κηα 

δηαθάλεηα ηεο επνρήο ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ δεχηεξε νκάδα κηα 

δηαθάλεηα γηα ην πέξαζκα ζηελ επνρή ηνπ νκηινχληνο θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ 

ηξίηε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη κηα δηαθάλεηα γηα ηελ άλζηζε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο, πνπ μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη ε 

ηέηαξηε κηα δηαθάλεηα γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή ηνπ 21νπ αηψλα.  

Αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ ην απνηέιεζκα απηήο, (ηηο δηαθάλεηεο, πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην 

google presentation) ζηελ ηάμε θαη λα ηηο αλαξηήζνπλ ζην ηζηνιφγην ηνπ 

καζήκαηνο ή ζηε ζρνιηθή ηζηνζειίδα. Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα ζα 

αμηνινγεζεί σο πξνο ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, κε εηδηθά ζρεδηαζκέλν, 

αηνκηθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζα πεξηέρεη παξαδείγκαηα θηλεκαηνγξαθηθήο 

κνπζηθήο θαη ζα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ δεκηνπξγψλ. Δλψ ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε εθηέιεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο ζα αμηνινγεζεί κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο ζε 

επίπεδν ηάμεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζελαξίνπ. Δλφο ζελαξίνπ, πνπ 

επηδηψθεη κε ην ζπλδπαζκφ ηέρλεο θαη ηερλνινγίαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο καζεηψλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχ ή 

ζπλεξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Αθνινπζώληαο ηα πηλέια ησλ δσγξάθσλ 

Μάξζα Σζνραληαξίδνπ 
martha_tso@hotmail.com 

Νεπηαγσγφο (ΠΔ60),  
7
ν
 Νεπηαγσγείν Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε: Βίσκα θαη Πνιηηηζκηθή 

Γεκηνπξγία 

Πεξίιεςε 

Οη ηέρλεο ζην Νεπηαγσγείν βνεζνχλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ 

θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο, κε ζθνπφ ηε ζηαδηαθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηέρλεο θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. πκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζεηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο παξέρεη ελαιιαθηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά, έηζη, αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο απνδνρήο ηνπ «άιινπ» θαη ηεο απφθηεζεο θηλήηξσλ 

κάζεζεο. 

Σν πξφγξακκα «Αθνινπζψληαο ηα πηλέια ησλ δσγξάθσλ» εθπνλήζεθε  

ην  2019 θαη, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

είρε σο ζηφρν ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε (γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αηζζεηηθά, 

ζηνραζηηθά) ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ εαπηνχ αιιά 

θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη. Με ηελ παξαηήξεζε, σο 

ζπλεηδεηή επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κε 

ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, πξνζπαζήζακε λα 

θαιιηεξγήζνπκε ηε δηεξγαζία εληνπηζκνχ θαη εζηίαζεο, ψζηε λα γίλεη 

ζηνραζηηθή. Ο Vincent Van Goghείλαη ν δσγξάθνο κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε απηή 

ε εηθαζηηθή ζπλνκηιία. Σα έξγα ηνπ, θεληξίδνπλ ηελ έκθπηε πεξηέξγεηα ησλ 

παηδηψλ γηα ηνλ θφζκν, πεξηέρνπλ ηζρπξνχο ζπκβνιηζκνχο θαη κελχκαηα, 

αληαλαθινχλ δηαρξνληθέο θαη πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο, ζρεηίδνληαη κε πνιιέο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, καο 

εκπλένπλ θαη έρνπλ κεγάιε αηζζεηηθή αμία. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ζέζακε 

ήηαλ νη εμήο: α) Να ζέβνληαη ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

θαη γλψζεηο ησλ άιισλ. Β) Να γλσξίζνπλ εκπεηξίεο δσήο θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Γ) Να εληζρχζνπλ 

ηα γλσζηηθά απνζέκαηα. Γ) Να εμειίμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε. 

Ζ βαζηθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηνπ «Έληερλνπ 

πιινγηζκνχ» πνπ αλαπηχρηεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Project Zero ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Harvard, κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

mailto:martha_tso@hotmail.com
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ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο θαηά ηε δηδαζθαιία ψζηε λα 

θαιιηεξγείηαη ε ζθέςε θαη λα πξνσζείηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε. Ζ 

κεζνδνινγία, άιισζηε, ηνπ VisibleThinking ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, 

δίλεη έκθαζε α. ζηελ απηνλνκία ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, β. ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ πξνθαινχλ ηε ζηνραζηηθή 

δηάζεζε (thinkingroutines) θαη γ. ζηελ παξνπζίαζε νξαηψλ ζηνηρείσλ (γξαπηά 

ληνθνπκέληα) πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ καζεηή έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε βαζηά θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή καο επηθεληξψζεθε ζηελ νκάδα ηεζζάξσλ ζηνραζηηθψλ 

δηαζέζεσλ, ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο δίκελεο δηάξθεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο: α) Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη δηεξεχλεζε (βιέπσ, 

ζθέθηνκαη, αλαξσηηέκαη). Β) Παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή (πξνζεθηηθφ 

θνίηαγκα, ην παηρλίδη ησλ ιεπηνκεξεηψλ, ρξψκαηα- ζρήκαηα-γξακκέο, αξρή, 

κέζε ή ηέινο). Γ) Γηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ (κπεο ζηα παπνχηζηα 

ηνπ άιινπ). Γ) Αηηηνιφγεζε (δηαηχπσζε, ππνζηήξημε, ξψηεζε). πλδπαζηηθά 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ, φπσο ρξήζε ησλ ΣΠΔ, εηθαζηηθά, καζεκαηηθά, ινγνηερλία, 

δξακαηνπνίεζε, επίζθεςε κηαο εηθαζηηθνχ ζηελ ηάμε. 

ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάςακε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ παηδηψλ, ηε 

ζπκκεηνρή φισλ, ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή θαη επίκνλε εκπινθή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζα απφ ην κνληέιν παξαηήξεζεο ηνπ «Έληερλνπ 

πιινγηζκνχ», φκσο, αζθεζήθακε θη εκείο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

εμππεξεηνχκε φρη κφλν ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ ηνπ παξαηεξεηή ελφο έξγνπ ηέρλεο θαη, ελ ηέιεη, ηεο 

ίδηαο ηεο εηθφλαο. 
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Αλ κπνξώ εγώ κπνξείο θαη εζύ (Ζ δσή κέζα από ηα κάηηα ηεο 
Εσήο) 

Καιαηδή Αλαζηαζία, Γξακαιίδνπ Διέλε, Μνλνγηνύ Μαξία, Λνύθνπ 
σηεξία,Βνπιγαξνπνύινπ Γεσξγία 

paulnatasa@gmail.com,elenidra@hotmail.com,Marisofi87@yahoo.gr,sotirialoukou@gmail.co
m, georgiaboul@hotmail.com 

ΠΔ70,  ΠΔ70, ΠΔ70, ΠΔ70,ΠΔ11 
4
ν
 Γ.ρ. Κνξπδαιινχ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δηδηθή Αγσγή & Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε 

Πεξίιεςε 

Με ηε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Υάξηαο ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, ην 1996, θαηαδεηθλχεηαη φηη θχξην κέιεκα φισλ ησλ 

πνιηηηζκέλσλ ρσξψλ είλαη ε πηνζέηεζε εθείλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ζα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγία «Δλφο 

ζρνιείνπ γηα φινπο». Δλφο ζρνιείνπ, ηθαλνχ λα άξεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ «θαλνληθνχ» θαη «κε θαλνληθνχ» καζεηή, 

εθαξκφδνληαο επέιηθηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, βαζηζκέλεο ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο θαη απνθιίζεηο φισλ ησλ παηδηψλ. Με ηνλ Ν.4074/2012 αιιά θαη ην 

ΦΔΚ 3561/2016 ε ρψξα καο ελαξκνλίδεηαη κε ηα λέα εθπαηδεπηηθά ηδεψδε θαη 

θαζηζηά  ζαθέο φηη ε ζπλεθπαίδεπζε (ή ζπκπεξίιεςε), σο κηα θνηλσληθή θαη 

ζρνιηθή ιεηηνπξγία, επηδηψθεη ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ φισλ ησλ καζεηψλ αλεμάξηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο θνπιηνχξαο, 

ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη εληζρχεη ηε κάζεζε κέζα απφ 

πεξηβάιινληα πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ρσξίο ζηεγαλά θαη 

απνθιεηζκνχο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο δχλαηαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε εηεξφηεηα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηνλ 

απηνθαζνξηζκφ ηνπ «εγψ» ηνπο θαη θαζίζηαληαη ηθαλνί λα άξνπλ 

πξνθαηαιήςεηο πνπ επηβάιινληαη απφ θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη αμίεο.  

Τηνζεηψληαο ηηο παξαπάλσ απφςεηο εθαξκφζακε ζην ζρνιείν καο κηα 

θαηλνηφκα δηδαθηηθή δξάζε ζπλεθπαίδεπζεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην 

εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο  Πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Μαζεηέο ρσξίο ζχλνξα», κε απψηεξν ζθνπφ λα 

δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο έλα αμηαθφ ζχζηεκα, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο, νχησο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα κάζνπλ φηη ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ζηελ αιιειεγγχε δελ αλαηξείηαη θαη δελ εμαιείθεηαη εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ δηπιαλνχ καο.  

mailto:paulnatasa@gmail.com
mailto:elenidra@hotmail.com
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Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο αθνξνχζαλ 

ζηελ δηάθξηζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο, ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε, ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα παηδί κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη νπνπδήπνηε 

αιινχ.   

Οη δξάζεηο καο επηθεληξψζεθαλ ζε παηρλίδηα πνπ ζηφρεπαλ ηφζν ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ (π.ρ. δέλσ ηα 

δάρηπιά κνπ θαη πξνζπαζψ λα γξάςσ κε φπνην ηξφπν κπνξψ) φζν θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο (π.ρ. κπαιφληα-θαηζνχιεο), ζηε 

δξακαηνπνίεζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα παηδηθψλ ηζηνξηψλ, ζηε δεκηνπξγία 

θνιάδ βαζηζκέλσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ, ζηε κεινπνίεζε ζρεηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ, ζηε δεκηνπξγία ελφο παδι κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν 

ζρνιείσλ (Δηδηθφ ρνιείν Αηγάιεσ γηα παηδηά κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο- 4ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Κνξπδαιινχ), πνπ εζηίαδαλ ζηελ αμία πνπ θξχβεη ν θάζε 

άλζξσπνο κέζα ηνπ, φπσο θη αλ θαίλεηαη, φζεο δπζθνιίεο θη αλ έρεη. 

Οη πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο δηαθαίλεηαη φηη είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζηάζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (γνλέσλ, καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ) έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ εξκελείαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, φκσο, ε παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ζπλέβαιε ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, ζηελ 

ελδπλάκσζε θαη βειηίσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

ζηελ απνδνρή ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθά ήηαλ ηα 

νθέιε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα φζν θαη 

γηα ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο κέζσ ηεο δηάρπζεο ησλ 

δξάζεσλ, εληζρχζεθε ν θξηηηθφο δηάινγνο θαη ε επηζπκία γηα ηελ ζπκκεηνρή 

φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ ζην πξφγξακκα, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε.  

Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

έξεπλα θαη εηδηθφηεξα ε κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο κε ηε ρξήζε 

εκηδνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ.  
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Ο κύζνο ηνπ Κύθισπα κέζα από ζεαηξηθέο ηερληθέο ζε 
καζεηέο κε απηηζκό θαη ήπηα/κέηξηα λνεηηθή ζηέξεζε 

Νηθνιέηηα Μαξθνπνύινπ 
nikoletta.markopoulou@gmail.com 

Π.Δ.02, Π.Δ.91.01 
1
ν
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή Δλφηεηα: Δηδηθή Αγσγή & Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε απνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε κηαο δηδαθηηθήο 

πξφηαζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπ κχζνπ θαη ηηο ζεαηξηθέο 

ηερληθέο ζε παηδηά κε ήπηα/κέηξηα λνεηηθή ζηέξεζε θαη ήπην απηηζκφ. 

Τινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζην 1ν Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεηνηκαζηψλ ηεο θαινθαηξηλήο παξάζηαζεο κε ζέκα ηελ Οδχζζεηα, ψζηε 

λα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ λνήκαηα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ην θείκελν θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηερληθέο έθθξαζεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ 

παξάζηαζε.  

χγρξνλεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζέαηξν ζηελ ΔΑΔ ζπληζηά κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ βνεζάεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαιιηεξγεί ηηο θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γισζζηθέο 

θαη ζσκαηηθέο-θηλεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Δπίζεο, ε Θεαηξηθή Αγσγή είηε σο 

απηφλνκν κάζεκα είηε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ηνπο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ζε έλα ειεχζεξν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ ρσξίο 

ην θφβν ηεο απφξξηςεο θαη ηνπ ιάζνπο. 

ηελ ζεαηξηθή δξάζε ζπκκεηείραλ 5 παηδηά κε ήπηα/κέηξηα λνεηηθή 

ζηέξεζε θαη κε απηηζκφ ειηθίαο 10 έσο 12 ρξνλψλ θαη ρξεηάζηεθαλ 3 

δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ έγηλε αθελφο κε 

γλψκνλα φηη βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δεμηνηήησλ θαη 

αθεηέξνπ φηη ην νιηγνκειέο ηκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε ζε θάζε παηδί. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δπζθνιία ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ κε θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο, κέζα απφ βησκαηηθέο θαη νκαδηθέο πξαθηηθέο 

δηεξεπλήζεθαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ ζπκνχ πξνζεγγίδνληαο ζεαηξηθά ην κχζν ηνπ 

Κχθισπα Πνιχθεκνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην έπνο ηεο Οδχζζεηαο. 

Σν ζρέδην καζήκαηνο μεθίλεζε κε αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ψζηε ηα παηδηά 
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λα εκπιαθνχλ νκαιά ζηε βησκαηηθή/ ζεαηξηθή δηαδηθαζία. Αθνινχζεζαλ 

ζεαηξηθέο ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θαληαζηηθνχ ρψξνπ 

δξάζεο. ε απηή ηε θάζε ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ κε απιά πιηθά ηε ζπειηά 

ηνπ Κχθισπα Πνιχθεκνπ δηεηζδχνληαο έηζη ζην θαληαζηηθφ θφζκν ηνπ κχζνπ 

κέζα ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ε δξάζε. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηα 

παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ην ξφιν ηνπ Κχθισπα θαη αθνξνχζαλ ζηηγκέο απφ 

ηε δσή ηνπ ζην λεζί ησλ Κπθιψπσλ θαη ζηηγκέο ιίγν πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ 

έθξεμε ηνπ ζπκνχ ηνπ. Έπεηηα κέζα απφ ηελ αθνινπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ππνδχζεθαλ ξφινπο, δηαρεηξίζηεθαλ θαηαζηάζεηο θαη θιήζεθαλ λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία αιιά θαη ηελ θξίζε ηνπο γηα λα πάξνπλ 

απνθάζεηο θαη λα νδεγεζνχλ ζε ιχζεηο. 

Έρνληαο κηα πιήξε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ θαη 

παξαηεξψληαο ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ε 

εηζεγήηξηα δηέθξηλε φηη κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή πξφηαζε ηα 

παηδηά θαηάθεξαλ λα απειεπζεξψζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, λα 

αλαθαιχςνπλ κέζα απφ ην ζέαηξν ην κχζν ηνπ Κχθισπα θαη λα εθθξάζνπλ 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, θαηφξζσζαλ 

λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο θαη γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε 

ραξά ηεο βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Σέινο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο 

δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην επνηθνδνκεηηθφ γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

απειεπζέξσζε, πξνψζεζε ζθέςεο θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Καηαιήγνληαο ηα παηδηά βίσζαλ κηα δπλαηή εκπεηξία ραξάο θαη επραξίζηεζεο 

θαζψο ε ζεαηξνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κχζνπ απνηέιεζε έλα κέζν 

απηνέθθξαζεο, κάζεζεο θαη νπζηαζηηθήο επαθήο. 
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Πξνζαξκνγή ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα 
Γεμηόηεηεο Κηλεηηθόηεηαο, Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Καζεκεξηλήο 

Γηαβίσζεο ( Α΄ & Β΄ Γεκνηηθνύ) ζε καζεηέο Δ.Δ.Δ.ΔΚ. 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Σδνπβειέθεο Παλαγηώηεο, Μπνύξα Αζαλαζία, νπιηάλε Μαξγαξίηα 
tzouvelekisp@gmail.com, nmpoura7@yahoo.com, margaritasoultani@hotmail.com 

ΠΔ 29 (Δξγνζεξαπεπηήο), ΠΔ 02 ΔΑΔ (Φηιφινγνο),  
ΠΔ 78 ΔΑΔ (Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ) 

Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ΠΔΗΡΑΗΑ 

Θεκαηηθή Δλόηεηα:Δηδηθή Αγσγή & Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε 

Πεξίιεςε 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζην ζρνιείν 

ηεο γεηηνληάο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπλχπαξμε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο.  

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ γηα δεμηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο (Α΄ & Β΄ Γεκνηηθνχ), ζε καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Πεηξαηά 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 14 έσο 22 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, επηιεπηηθά ζχλδξνκα, απηηζκφ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ νη αλαπηπμηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 3 έσο 8 εηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηεο Γιψζζαο, ηεο Κνηλσληθήο -

Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο, ηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο θαη ηεο 

Δξγνζεξαπεπηηθήο Παξέκβαζεο.  

Σν πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο «ρεδη@δσ γηα φινπο», http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/kinhtikothta-

a-b-dhmotikou, θαη πεξηιακβάλεη βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ κε αηνκηθά θαη νκαδηθά 

θχιια εξγαζηψλ γηα ηνπο καζεηέο, ππνζηεξίδεηαη απφ πιηθφ ζε ςεθηαθή 

κνξθή – ινγηζκηθφ, θαη πεξηιακβάλεη Γειηία Αμηνιφγεζεο, ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, θηλεηηθφηεηαο, 

πξνζβαζηκφηεηαο ρψξνπ, θαζψο θαη ζχιιεςεο κνιπβηνχ θαη γξαθνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζέκαηα: 1) Δγψ θαη 

ην ζψκα κνπ, 2)Γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπο άιινπο, 3)Μαζαίλσ λα 

θξνληίδσ ηνλ εαπηφ κνπ, 4) Πξνζαλαηνιίδνκαη, 5) Δηνηκάδνκαη γηα λα γξάςσ, 

6) Ζ ηάμε κνπ, 7) Σν ζρνιείν κνπ, 8) Σν ζπίηη κνπ, 9) Ζ γεηηνληά κνπ. Οη 
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ελφηεηεο απηέο ηαπηίδνληαη άκεζα κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηα ζρέδηα 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ελ ιφγσ καζεκάησλ.  

Μέζα απφ ηελ ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή επαηζζεηνπνηνχληαη νη 

καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ δσήο, φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηελ απηνλνκία δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο, 

ελψ δηεπθνιχλνληαη ζηελ εκπέδσζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

πνιιαπιφ πνιπαηζζεηεξηαθφ ηξφπν (θείκελν, ήρν, αθήγεζε, εηθφλα, γξαθηθά, 

animation) κέζα απφ έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ κε απιή πινήγεζε, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηφζν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

φζν θαη απηψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ.. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ επηηπγράλεηαη ε 

αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν, ην 

ζρήκα ηνπ ζψκαηνο, o ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο. Ζ δεκηνπξγία 

ζελαξίσλ θαη ηζηνξηψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ, αλαπηχζζεη ηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα, ηνλ ιφγν, ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ δηάινγν κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Καιιηεξγείηαη, επίζεο, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε ελζπλαίζζεζε 

θαη ε θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο (ζρνιηθνχ, νηθνγελεηαθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηεηαθνχ), θαζψο θαη ε ηήξεζε νξίσλ θαη  θαλφλσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε πνπ εληάζζεηαη θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ηζφηηκα, κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν, ζε φια ηα πιαίζηα 

θαη εθδειψζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. 

ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο ελφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ 

εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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Πξόγξακκα Δπαηζζεηνπνίεζεο Μαζεηώλ γηα ηελ Απνδνρή 
ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο από ην 

1998 έσο ην 2018 

Σδνπβειέθεο Παλαγηώηεο, νύκα Διέλε, Γεσξγηάδεο Αλδξέαο 
tzouvelekisp@gmail.com, elenisouma@gmail.com,  

ΠΔ 29 (Δξγνζεξαπεπηήο), ΠΔ 70 (Γαζθάια), Φπζηθνζεξαπεπηήο 
Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ΠΔΗΡΑΗΑ – Α‟ Κ.ΑΠ.Ζ. ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Δηδηθή Αγσγή & Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε 

Πεξίιεςε 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί, πιένλ, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θνηλσλία καο, ε νπνία  πξέπεη λα θαηαλνεί, λα απνδέρεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη 

ηελ πνιπκνξθία ησλ κειψλ ηεο θαη γη‟ απηφ είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο 

δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο καζεηέο, 

αλεμαξηήησο γιψζζαο, ζξεζθείαο, θπιήο, θνπιηνχξαο, ζσκαηηθήο ή 

δηαλνεηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα γίλνπλ 

πνιιαπιαζηαζηέο ησλ κελπκάησλ πνπ εηζέπξαμαλ κέζα ζηα ζρνιεία ηνπο, 

ψζηε σο απξηαλνί πνιίηεο λα απνδερζνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιέο θαη ηζφηηκν πεξηβάιινλ 

γηα φινπο.  

Tα άηνκα κε αλαπεξία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θπζηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, αιιειεπηδξνχλ κε απηφ δηακνξθψλνληάο ην, 

εμειίζζνληάο ην θαη παξάγνληαο πνιηηηζκφ. Απφ  ην 1998 έσο ην 2018 έρεη 

πινπνηεζεί ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Άκθηζζα, Άξγνο, Άγηνο Γεκήηξηνο, 

Κεξαηζίλη θ.ά.), ππφ ηελ αηγίδα δηαθφξσλ θνξέσλ (Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο, 

ρνιηθνί χκβνπινη, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) θαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ 

καζεηέο Δ΄, η΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄ Γπκλαζίνπ λα μεπεξλνχλ ηνπο 6.000.  

Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε, 

κε βησκαηηθφ ηξφπν, καζεηψλ   δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη γπκλαζίνπ ζηελ 

απνδνρή θαη ζπλχπαξμή ηνπο κε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο εκέξαο πέληε έσο έμη δηδαθηηθψλ σξψλ θαη ην  

πεξηερφκελφ ηνπ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε:  

1ε δηδαθηηθή ψξα: Υξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ («ΜΟΝΟ², 2001», 

https://www.youtube.com/watch?v=cQoTcdoUMcw), ζε ζπλδπαζκφ κε 

mailto:tzouvelekisp@gmail.com
mailto:elenisouma@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cQoTcdoUMcw
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ζπδήηεζε πάλσ ζηα αλαδπφκελα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ. 

2ε δηδαθηηθή ψξα: πδήηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε άηνκα κε αλαπεξίεο 

θαη κε αλάινγνπο θνξείο – Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

νπηηθήο ησλ αηφκσλ απηψλ. 

3ε δηδαθηηθή ψξα: Γξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, παηρλίδη ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (ηπθιφκπγα, γξαθή κε ην κε 

θπξίαξρν ρέξη θ.ά.) ζε άηνκα κε αλαπεξία ψζηε λα  βηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απηφ ην άηνκν αηζζεηεξηαθά (αθνή, φξαζε, αθή), 

θηλεηηθά, ρσξνηαμηθά θαη επηθνηλσληαθά.  

4ε δηδαθηηθή ψξα: Έξεπλα εληφο-εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπιήξσζε 

θφξκαο πξνδηαγξαθψλ πξνζβαζηκφηεηαο, εληνπηζκφο θαη δηαβάζκηζε 

δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο θαη κεηαθίλεζεο θηλεηηθά αλαπήξσλ θαη αηφκσλ κε 

δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε (ειηθησκέλνη, κεηέξεο κε θαξνηζάθηα, ηπθινί, θσθνί 

θ.ά.), φπσο ε χπαξμε πνιιψλ ή ιίγσλ ζθαινπαηηψλ, θεθιηκέλνπ επηπέδνπ / 

ξάκπαο, ρεηξαγσγψλ / κπάξαο, αλειθπζηήξα θ.ά.  

5ε δηδαθηηθή ψξα: Δκπινθή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαιιηηερληθέο, 

αζιεηηθέο θαη δηδαθηηθέο, ζπλχπαξμεο θαη ζπλεθπαίδεπζεο κε άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθά πιαίζηα ή ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο.  

6ε δηδαθηηθή ψξα: πδήηεζε ζπλαηζζεκάησλ θαη εληππψζεσλ κέζα 

απφ δεκηνπξγηθή έθθξαζε (δσγξαθηθή, θνιιάδ, δεκηνπξγηθή γξαθή θ.α.), 

ρεδηαζκφο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο δεκηνπξγία αθίζαο, έθζεζε 

θσηνγξαθίαο ζην ζρνιείν, ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ, θαηαζθεπή καθέηαο, 

νξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην ζρνιείν, δεκνζηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα θαη δηνξγάλσζε εκεξίδαο.  

πκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηηο αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο, ην παηρλίδη ξφισλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

ρψξσλ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη ηε ζπλχπαξμε ζε θνηλέο δξάζεηο 

φισλ ησλ καζεηψλ επηηεχρζεθε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα  πνπ αθνξνχλ 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία, απνδνρή, ζπλχπαξμε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο.  
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«Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά: Άλζξσπνη, Σόπνη, Πνιηηηζκόο»Έλα 
Καηλνηόκν ρνιηθό Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα 

Αληηόπε Αξγπξίνπ, Αηθαηεξίλε Αξαζύκνπ, Μηραήι Γθαξηδόπνπινο 
anti.arg@cantab.net, karathymou@gmail.com, migartz@yahoo.gr 

Ράιιεην Γπκλάζην Θειέσλ Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

Θέκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά: Άλζξσπνη, Σφπνη, Πνιηηηζκφο», πνπ 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην Ράιιεην Γπκλάζην Θειέσλ Πεηξαηά θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζήηξηεο (Α‟ ηάμεο) ηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε 

θνηλέο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο. Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο: α) Γλψζεηο: Να θαηαλνήζνπλ νη 

καζήηξηεο ηελ έλλνηα ηνπ «πνιηηηζκνχ», ηεο «πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», ηεο 

«αεηθνξίαο» θαη λα δηαθξίλνπλ ηνπο φξνπο «πιηθή θαη άπιε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά», β) Γεμηφηεηεο: Να αζθεζνχλ νη καζήηξηεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

παξαηήξεζε, λα επεμεξγάδνληαη πιηθά ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο, λα 

εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, γ) ηάζεηο-Αμίεο: Να απνθηήζνπλ νη καζήηξηεο κηα θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε σο ζηαηηθή έλλνηα θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηελ ζεκαζία αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Σν Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα εθαξκφζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν Γεθέκβξηνο 

2018 – Μάηνο 2019 κε νκάδα 35 καζεηξηψλ ηεο Α‟ ηάμεο σο λέα πξφηαζε ζην 

ζρνιείν καο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αμηνπνηήζεθαλ νη ζπλεξγαζίεο κε ηε 

Γηεχζπλζε Νεφηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. (πηινηηθή 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο), ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα ηνπ Οκίινπ 

Πεηξαηψο (Γίθηπν «Παπζαλίαο» 2.0: απφ ην ρνιείν ζην Μνπζείν) θαη ην 

Φεζηηβάι Δζλνγξαθηθνχ Νηνθηκαληέξ Αζήλαο (Ethnofest).  

Ζ νκάδα καο αλέπηπμε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ, φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζπλαληήζεηο κε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ζπκκεηνρή 

ζε δηαγσληζκφ, πεξηήγεζε θαη εθδξνκή. Οη δξαζηεξηφηεηεο αλέδεημαλ ηελ 

επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο, ηνλ πινχην ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ καζεηξηψλ, αιιά θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζε δξάζεηο θαη βηψκαηα πνπ 

θαιιηεξγνχλ ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε ησλ καζεηψλ.  

mailto:anti.arg@cantab.net
mailto:karathymou@gmail.com
mailto:migartz@yahoo.gr
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ην πιαίζην ηεο εηζήγεζήο καο, αθνχ παξνπζηάζνπκε ηηο θάζεηο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε κεζνδνινγία (δηεξεπλεηηθή θαη ελεξγεηηθή 

κάζεζε, νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζνδνο project, έξεπλα πεδίνπ, 

παηρλίδηα ξφισλ, αηζζεηνπνίεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ κέζα απφ πιηθά 

ηεθκήξηα) θαη ηα κέζα πνπ αμηνπνηήζεθαλ, ζα αλαθεξζνχκε ζε παξαδείγκαηα 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σέινο, ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο 

δηαζεκαηηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζηε 

ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ βηψκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

καζεηψλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Μέζα απφ απηφ ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα 

φιε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, καζήηξηεο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη εμσηεξηθνί 

ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, αληηιήθζεθαλ ηελ αμία ηεο κχεζεο ησλ λέσλ ζηελ 

πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά κε ηξφπν άκεζν, βησκαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, 

κε λέα νκάδα, λέν πιηθφ θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο δηαθαίλεηαη σο επηζπκεηή 

θαη αλαγθαία πξννπηηθή. 
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Ζ γεηηνληά καο: Κεξαηζίλη-Γξαπεηζώλα 

Βαηηθηώηνπ Βαζηιηθή, Εαρνπνύινπ Ησάλλα 
vvatikio@yahoo.com, jzacho@gmail.com 
Νεπηαγσγφο ΠΔ60 Νεπηαγσγφο ΠΔ60 

21
ν
 Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

21ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα κε ζέκα: Ζ γεηηνληά καο: Κεξαηζίλη-Γξαπεηζψλα. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ην ηνπηθφ θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζηελ νιφηεηά ηνπ (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή, αηζζεηηθή δηάζηαζε), λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γχξσ απφ 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη λα εκπιαθνχλ ζε δξάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο δηθήο ηνπο θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

Project. Καηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηα παηδηά γλψξηζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

δήκνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, παξαηήξεζαλ ηελ αιιαγή ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πξνβιεκαηίζηεθαλ γχξσ 

απφ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ απηήλ ηελ αιιαγή θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ 

ζε ζρέζε κε δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ 

ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο: ξχπαλζε, 

ππνβάζκηζε, δηπιηζηήξηα, βηνκεραλνπνίεζε, λα γλσξίζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ην αληίζηξνθν, λα 

εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα αλαπηχμνπλ ηε γιψζζα 

θαη ηελ επηθνηλσλία, λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο, λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη λα βξίζθνπλ ιχζεηο. 

Σν πξφγξακκα δηήξθεζε ηέζζεξηο κήλεο. Αξρηθά, νη καζεηέο ηφζν 

ελδνζρνιηθά φζν θαη εμσζρνιηθά (κε ηε βνήζεηα ησλ γνληψλ ηνπο), 

ζπγθέληξσζαλ πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ δήκνπ. Σν πιηθφ απηφ ρσξίζηεθε ζε 

ππνζέκαηα θαη κειεηήζεθε κέζα απφ πνηθίιεο θαη πξσηφηππεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Μεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ήηαλ νη αθφινπζεο: Αμηνπνίεζε θχιισλ εξγαζίαο 

mailto:vvatikio@yahoo.com
mailto:jzacho@gmail.com
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αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δεκηνπξγία αλακλεζηηθψλ βηβιίσλ απφ θάζε 

καζεηή γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πφιεο. Θεαηξηθφ παηρλίδη εκπλεπζκέλν 

απφ ηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κεξαηζηλίνπ θαη ηεο 

Γξαπεηζψλαο. Παηρλίδηα ξφισλ κε δηάθνξα ζελάξηα, κε ζθνπφ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Υξήζε ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ (Παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ βίληεν ζην youtube: ε λαπκαρία ηεο 

αιακίλαο, νη πξφζθπγεο; ε κάρε ηεο Ζιεθηξηθήο θιπ. Φσηνγξάθεζε 

ηζηνξηθψλ ζεκείσλ ηεο πφιεο θαη παξνπζίαζή ηνπο ζηελ ηάμε. Xξήζε google 

map γηα παξαηήξεζε απφ ςειά ηεο πφιε ηνπο). Υαξηνγξάθεζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή, επηηφπηα παξαηήξεζε. Γηάθνξεο δξάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελεκέξσζε γνλέσλ, ζπγγελψλ θαη θίισλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζρνιηθή, 

θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα κε παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε 

έληππε κνξθή, δηνξγάλσζε έθζεζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη παξνπζίαζε 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, κέζσ ηεο νπνίαο αλαδεηθλπφηαλ ε ηζηνξία ηεο πφιεο 

θαη ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο.  

Καζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ζπλερήο αμηνιφγεζε 

(αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) πνπ ζθνπφ είρε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ αξρηθή- δηεξεπλεηηθή αμηνιφγεζε νη 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

απνηππψζεθαλ ζε ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη απνηέιεζαλ αξγφηεξα ζεκείν 

αλαθνξάο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζεθε ε θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο μερσξηζηά 

σο πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ 

ζέκαηνο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, ηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο βειηίσζεο 

φπνπ ήηαλ αλαγθαίν (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε).  

Ζ ηειηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νινθιεξψζεθε κε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζε καζεηέο θαη γνλείο φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, επαηζζεηνπνίεζεο θαη αιιαγήο ζηάζεσλ ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο δνκεκέλεο παξαηήξεζεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο θαηέιεμαλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα κηα πην επηηπρεκέλε κειινληηθή 

εθαξκνγή ηνπ. 
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Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα 

Γύθηνο Πεξηθιήο 
perigyftos@gmail.com 
Δηδηθφηεηα ΠΔ 70 

4ν Γεκνηηθφ ρνιείν Νίθαηαο 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

Καηφπηλ ζπδήηεζεο κε ηα παηδηά επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζέκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ζπδήηεζεο ζπλέπεζε 

κε ηηο εκπεηξίεο πνπ ηα παηδηά είραλ απφ ηηο πξφζθαηεο επηζθέςεηο ηνπο ζηηο 

παξαιίεο ηνπ θαινθαηξηνχ. ια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο γιψζζαο γηα ηνλ: « θίιν καο ην πεξηβάιινλ» ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο καο. Δπίζεο ζεκαληηθφ 

ξφιν έπαημε θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ, αιιά θαη ε ίδηα ε επηθαηξφηεηα, σο 

ζπρλφ ζέκα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζηελ ίδηα ηε ζεκαηνινγία ηνπ 

ζρνιείνπ (σο δηαζεκαηηθφ ζέκα ζε πιεζψξα καζεκάησλ, αιιά θαη κε ζπλερή 

επαλάιεςε ζε φιεο ηηο ηάμεηο). 

Χο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη νξίζηεθαλ νη αθφινπζνη: 

-Να έξζνπκε ζε επαθή κέζσ δξακαηνπνίεζεο θαη αθήγεζεο) κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα απνξξίκκαηα. 

-Να δηαηππψζνπκε ππνζέζεηο γηα ην πσο ηαμηδεχνπλ ηα απνξξίκκαηα 

θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. 

-Να θαηαιάβνπκε φηη ην πεξηβάιινλ είλαη εληαίν θαη φηη απνηειείηαη απφ 

αιιεινεμαξηψκελα κέξε. 

-Να επηζθεθηνχκε εηδηθνχο ρψξνπο φπνπ ν δήκνο καο παξνπζηάδεη 

απηφ ην ζέκα. 

-Να δσγξαθίζνπκε θαη λα βξνχκε εηθφλεο πνπ παξηζηνχλ ην πξφβιεκα 

κε ηα απνξξίκκαηα. 

-Να δηαηππψζνπκε ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα κε ηα ζαιάζζηα 

απνξξίκκαηα. 

-Να απνηππψζνπκε ζε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ζε γξαθήκαηα ηηο 

εκπεηξίεο καο. 

Οη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ήηαλ νη εμήο:  

mailto:perigyftos@gmail.com
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-Καηαγξάςακε ηηο εκπεηξίεο καο ζε πίλαθεο θηηάρλνληαο 

ξαβδνγξάκκαηα κε ζέκα πφζν ζπρλά πάσ ζηελ παξαιία θαη πφζν ζπρλά ηελ 

βξίζθσ βξφκηθε. 

-ηε ζπλέρεηα αθνχ αλαθεξζήθακε ζην ηη είλαη απνξξίκκαηα θαη πνηνη 

είλαη νη δεκηνπξγνί ηνπο, ηα παηδηά αθεγήζεθαλ ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ην πσο 

έλα ζθνππίδη ηαμηδεχεη κέζσ ησλ πνηακψλ, ηνλ ππνλφκσλ, κε ηνλ αέξα θαη 

θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα θαη απφ εθεί ζηνλ νξγαληζκφ ησλ πιαζκάησλ ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηειηθά ζηνλ δηθφ καο (ηξνθηθή αιπζίδα). 

-ηε ζπλέρεηα δσγξαθίζακε–θηηάμακε αθίζεο κε ζπλζήκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ηα παηδηά έδεημαλ λα επεξεάδνληαη 

ηδηαίηεξα κε δπν εηθφλεο (απφ απηέο πνπ ζπιιέμακε θαηά ηελ εξεπλά καο) εθ 

ησλ νπνίσλ ε κηα έδεηρλε έλαλ λεθξφ γιάξν ηνπ νπνίνπ ην ζηνκάρη ήηαλ 

γεκάην κε θαπάθηα απφ πιαζηηθά κπνπθάιηα θαη ε άιιε ζαιάζζηεο ρειψλεο 

παγηδεπκέλεο κέζα ζε πιαζηηθά δαρηπιίδηα απφ κπνπθάιηα. 

-Παίμακε έλα παηρλίδη ξφισλ φπνπ ηα παηδηά έρνληαο δεκέλα ηα ρέξηα 

ηνπο πξνζπαζνχζαλ λα πηάζνπλ αληηθείκελα παξηζηάλνληαο ζαιάζζηα 

δσάθηα πνπ έρνπλ πηαζηεί ζε δίρηπα θαληάζκαηα. 

-Δπηζθεθζήθακε έλαλ ρψξν ηνπ Γήκνπ καο δηακνξθσκέλν θαηάιιεια 

γηα απηφ ην πξφγξακκα θαη παξαθνινπζήζακε επηιεγκέλα βίληεν, παίδνληαο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα παηρλίδηα. 

-Γεκηνπξγήζακε έλα ζχληνκν παξακπζάθη κε ήξσεο κηθξά ζαιάζζηα 

δσάθηα ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα κε ηα απνξξίκκαηα ησλ αλζξψπσλ. 

-Πξνβιεκαηηζηήθακε κέζα απφ θχιια εξγαζίαο θαη δηαηππψζακε 

ιχζεηο, κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο καο. 

Ζ εξγαζία καο παξνπζηάζηεθε (κε επίζεκν ηξφπν) ζηνπο γνλείο ηνπ 

ζρνιείνπ κέζσ ελφο κηθξνχ θεηκέλνπ πνπ ηα παηδηά ηεο ηάμεο δηάβαζαλ θαη 

ελφο βίληεν πνπ παξνπζηάδεη φιε καο ηελ εξγαζία.  

Δπίζεο δηαπηζηψζακε ηελ αλάγθε λα ζπλερίζνπκε λα ελεκεξψλνπκε 

ηνλ θηιηθφ καο πεξίγπξν γηα ηελ αλάγθε ελφο θαζαξνχ πεξηβάιινληνο, 

μεθηλψληαο απφ ην ίδην καο ην ζρνιείν αλαξηψληαο ηηο εξγαζίεο καο (θχιια 

εξγαζίαο θαη δσγξαθηέο– αθίζεο) ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Αμηνινγψληαο ηε δνπιεηά καο, κε δεδνκέλν ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ηεο ηάμεο, δηαπίζησζα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

δνχιεςαλ γηα πξψηε θνξά ζε θάηη ηέηνην πνπ ζπλδχαδε, επίζθεςε, έξεπλα, 

δσγξαθηθή, δξακαηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε. ηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο 

παξαηήξεζα φηη ηα παηδηά αληηκεηψπηδαλ κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (πρ. αλαθπθιψλνληαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

αλαθαιψληαο απηά πνπ έκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

αλχπνπηεο ζηηγκέο θαηά ηε δηεμαγσγή άιισλ καζεκάησλ). 



Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  87 

Έλα αζηέξη ηαμηδεύεη ζηε γε 

Καληνύξε Αηθαηεξίλε 
kantourikat@gmail.com 

ΠΔ60 
54

ν
 Νεπηαγσγείν Πεηξαηά  

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νεπηαγσγείν 

Παινπθίσλ ηεο αιακίλαο θαη σο ζθνπφ είρε ηε γλσξηκία κε ηα ζηνηρεία ηεο 

θχζεο θαη ηνλ θχθιν ηεο δσήο. Ζ γλσξηκία κε ην παξαδνζηαθφ ιατθφ 

παξακχζη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο σο βαζηθφ εξγαιείν απηνέθθξαζεο, 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Με βάζε 

ην πιαίζην ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο θαη θπξίσο ηελ αξρή ηεο Εψλεο 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο ηνπ Βπγθφηζθπ, φπσο θαη ηηο κειέηεο ηνπ Πηαδέ, 

αθνινπζήζακε ηε Μέζνδν Πξφηδεθη, κε εθφξκεζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη εθηηκψληαο φηη λήπηα θαη πξνλήπηα πξνρσξνχλ δεκηνπξγηθά ζε 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κέζα απφ ην παξακχζη θαη ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη.  

ηφρνο ήηαλ πέξα απφ ηελ επραξίζηεζε, λα ζπγθξίλνπλ ηα παηδηά 

κεγέζε, λα κειεηήζνπλ ηνλ θχθιν ηεο δσήο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα, λα ελλννχλ ηελ αιιεινπρία εηθφλσλ θαη ηδεψλ, λα 

θαηαλννχλ, λα αλαπαξάγνπλ θαη λα παξάγνπλ ιφγν θαη ξπζκφ, λα εληζρχζνπλ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο 

θαη ησλ άιισλ. χληνκα ηα παηδηά άξρηζαλ λα γίλνληαη κηθξνί αθεγεηέο θαη 

εξεπλεηέο, ράξε ζε απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πιαηζηψλνληαλ έηζη, 

ψζηε λα απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ αηνκηθφηεηα ησλ καζεηψλ, φζν θαη ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

χκθσλα κε ηνλ Πξνπ, νηθνπκεληθά ζηηο ιατθέο αθεγήζεηο δηαγξάθεηαη 

ην εμήο κνηίβν: Πξφβιεκα – Λχζε, Ήξσαο – Αληαγσληζηήο, Αληηθείκελν ή 

Μαγηθφο Βνεζφο – Καηφξζσκα. Με βάζε απηφ ην κνηίβν επεμεξγαδφκαζηαλ 

θαη ινγνηερληθέο παξακπζηαθέο ηζηνξίεο, εληζρχνληαο ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ην 

παηρλίδη θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή, ράξε ζηελ 

παξαδνζηαθή ειιεληθή ηζηνξία «Ο πνληηθφο θαη ε ζπγαηέξα ηνπ», πνπ έρεη 

έληνλν ην ζηνηρείν ηεο επαλάιεςεο, ηεο αλακέηξεζεο κε ηα κεγέζε ηεο 

θχζεο, θαη ηνπ ξπζκνχ. ηαλ ηα Υξηζηνχγελλα δηαβάζακε ην βηβιίν ηεο θ. 

θνξδαιά - Καθαηζάθε Δπδνθίαο «Έλα αζηέξη πέθηεη ζηε γε», 

επεμεξγαζηήθακε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο κέζσ 

ηδενζχειιαο θαη εηθαζηηθήο νκαδηθήο εξγαζίαο. Δλδηαθέξνλ είρε επίζεο ε 

ζπδήηεζε γηα ηηο ζρέζεηο ησλ γελεψλ, γηα ην ηη ζεκαίλεη λα γελληφκαζηε θαη λα 

mailto:kantourikat@gmail.com


Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  88 

είκαζηε κέξνο ηνπ πεξηβάιινληφο καο. Φηηάμακε ζηε ζπλέρεηα βνηαλφθεπν, 

γηα λα κειεηήζνπκε ηνλ θχθιν ηεο δσήο ελφο ζπφξνπ, ελψ ην ινγνηερληθφ 

βηβιίν κε ην ηαμίδη ηνπ αζηεξηνχ, έγηλε ε αξρή γηα λα θαηαγξάςνπκε κε ηα 

παηδηά ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. 

Καζψο ηα παηδηά έδεηρλαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα δψα θαη πνιινί 

ήξσεο ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ ήηαλε δψα, επηζθεθηήθακε ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο ην Αηηηθφ Πάξθν. Δθεί αλαξσηεζήθακε γηαηί ηα δειθίληα ρξεηάδεηαη λα 

είλαη αηρκάισηα γηα λα ηα βιέπνπκε. πλερίζακε λα ζπγγξάθνπκε ζπλδένληαο 

ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: ηελ επαθή κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο κέζα απφ ην ιατθφ 

παξακχζη, ηε δεκηνπξγία ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά πνπ πξνζηάηεπαλ ηνλ 

βνηαλφθεπφ ηνπο απφ θαθφ δξάθν, θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία κε 

αθνξκή ηα αηρκάισηα δειθίληα. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο, ράξε ζηα 

παξακχζηα, δεκηνχξγεζε ηελ παξάζηαζε ηεο θαινθαηξηλήο καο γηνξηήο «Έλα 

αζηέξη ηαμηδεχεη ζηε γε». Τπήξρε ζπλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 

σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλαδπφκελσλ δξάζεσλ θαη ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε απφ ηα λήπηα, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

ζπδήηεζεο. ε επφκελε ρξνληά, ην πξφγξακκα έδσζε πνιηηηζηηθφ ζέκα κε 

ηίηιν «Ο Μίηνο ηεο Αξηάδλεο». 
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Ζ θύζε ζηελ Σέρλε 

Μπηάθνπ Διέλε, Γηακάληε Δηξήλε 
eleni.mitakou@yahoo.com, eirdiamanti@gmail.com 

ΠΔ 70ΓΑΚΑΛΑ, ΠΔ 70ΓΑΚΑΛΑ 
27ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΝΗΚΑΗΑ 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

Με αθνξκή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ αεηθνξία, πξνζπαζήζακε κε ηε 

βνήζεηα κνξθψλ αηζζεηηθήο έθθξαζεο (ζέαηξν θαη δσγξαθηθή) λα 

αθππλίζνπκε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην 

πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ είρακε αλαιάβεη. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία, θχξην κέιεκα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία είλαη ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ 

αλζξψπσλ απνζθνπψληαο ζηελ ηζνξξνπία πνιηηηζκνχ θαη θχζεο. 

θνπφο ηνπ ελ ιφγσ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο είλαη λα 

παξνπζηαζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ ζπλεξγαζία, ηε 

δηαγελεαθή αιιειεγγχε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

Οη επηκέξνπο ζηφρνη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

πσο νη καζεηέο ζα πξέπεη: Α) Να αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο αθξφαζεο κηαο 

ηζηνξίαο. Β) Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο ππνδπφκελνη ξφινπο. 

Γ) Να ελζαξξχλνληαη ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ. Γ) Να εληνπίδνπλ ηα θχξηα 

ζεκεία ηεο αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο ζπλζέηνληαο ζε κνξθή εηθνλνγξάθεζεο 

ηελ ηζηνξία αθνινπζψληαο ρξνληθνχο άμνλεο. Δ) Να εξγάδνληαη 

νκαδνζπλεξγαηηθά. Σ) Να αζθήζνπλ ηελ παξαηήξεζή ηνπο θαη ηελ θξηηηθή 

ηνπο ζθέςε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο. Ε) Να πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θξνληίδνληαο ηε βησζηκφηεηα 

θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο παξαπάλσ 

ζηφρνπο είλαη νη εμήο: 

1ε δξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο αθνχλ πξνζεθηηθά κηα ηζηνξία πνπ 

παξνπζηάδεη έλα ηδαληθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα ζεηξά αλζξψπηλσλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

2ε δξαζηεξηφηεηα: Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ αλαδχνληαη νη ξφινη πνπ ζα ππνδπζνχλ νη καζεηέο κε θηλήζεηο, 

mailto:eleni.mitakou@yahoo.com
mailto:eirdiamanti@gmail.com


Γηεκεξίδα 6
νπ

 ΠΔΚΔ Αηηηθήο  Πειραιάς, 1-2 Νοεμβρίου 2019 

Δθαξκνγέο θαη πξνηάζεηο δηδαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ  90 

νη ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ην ζηήζηκν ηεο δξακαηνπνίεζεο κε πιηθά 

πνπ δηαζέηεη ε ηάμε.  

3ε δξαζηεξηφηεηα: Δηνηκάδνπλ ζε νκάδεο ηελ ηζηνξία εηθνλνγξαθεκέλε 

κε δηθέο ηνπο δσγξαθηέο. Κχξην κέιεκά καο είλαη λα απνδνζεί ε αθήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ κε ρξνληθή αιιεινπρία θάλνληαο ρξήζε ησλ αλάινγσλ 

ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ. 

4ε δξαζηεξηφηεηα: Αξρηθά, πξνβάιινληαη δπν έξγα ηνπ Εσξδ εξά θαη 

δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο πνπ ηνπο γελλά ε πξψηε 

παξαηήξεζε.  

5ε δξαζηεξηφηεηα: ηε ζπλέρεηα, κνηξάδνπκε ζηηο νκάδεο έληππν λα 

εξγαζηνχλ πεξαηηέξσ ζηελ δηεξεχλεζε ησλ έξγσλ (λα δηαηππψζνπλ 

εξσηήκαηα, λα βξνπλ ηελ θξπκκέλε ηζηνξία θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ ηα έξγα). ην ηέινο αλαθνηλψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

6ε δξαζηεξηφηεηα: Καηαζθεπάδνπλ παδι απφ εθηππσκέλεο εηθφλεο Α3 

κε ηα έξγα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δσγξάθνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σα παηδηά έθηηαμαλ κάζθεο πνπιηψλ γηα ηηο αλάγθεο ξφισλ ηεο 

ηζηνξίαο. Παξνπζίαζαλ ηε δξακαηνπνηεκέλε ηζηνξία ζε παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. 

Όζηεξα απφ ηε βησκαηηθή ηνπο εκπεηξία, εηθνλνγξάθεζαλ θαη έγξαςαλ ηελ 

ηζηνξία ζε νκάδεο. Αθνχ νινθιήξσζαλ ηελ εξγαζία απηή, ηελ παξνπζίαζαλ 

αλά νκάδα ζηελ ηάμε. Δπίζεο, θαηαζθεχαζαλ κε ηε βνήζεηα θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα έξγα ηνπ γλσζηνχ δσγξάθνπ ζε παδι, κε ηα νπνία 

έπαημαλ δεκηνπξγηθά ζηα πιαίζηα ειεχζεξεο ψξαο θαη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

θπιάρηεθαλ γηα κειινληηθή ρξήζε ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο.  

Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπάλσ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο έγηλε 

κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζην ηέινο. ηελ πξνζπάζεηα 

ζχληαμεο ησλ εξσηεκάησλ δφζεθε ζεκαζία ζηελ αλίρλεπζε θαηά πφζν νη 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ππεξέηεζαλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαζψο θαη 

ην ζθνπφ ηνπ ελ ιφγσ δηδαθηηθνχ παξαδείγκαηνο. 
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Νέεο πξνβιήηεο γηα θξνπαδηεξόπινηα ζηνλ Πεηξαηά: έλα 
ακθηιεγόκελν δήηεκα 

Παξαζθεπνπνύινπ Μαξία  
mariaparask22@gmail.com 

Δηδηθφηεηα ΠΔ 70 
54ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία  

Πεξίιεςε 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο αθνξά ηξία αιιεινεμαξηψκελα ζπζηήκαηα: 

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία. Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία 

πηνζεηψληαο ζθαηξηθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε θαη πνηθίιεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο, κε έκθαζε ζηε βησκαηηθή θαη 

ελεξγφ κάζεζε, ζπλδέεη ην ζρνιείν κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο απφ 

ηνπο καζεηέο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ-αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο αξρέο επηιέμακε 

σο ζέκα πνπ αθνξά άκεζα ηνπο καζεηέο ηνπ 54νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Πεηξαηά-πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αθηή Θεκηζηνθιένπο 330 ζηελ Πεηξατθή - ηελ 

επηθείκελε επέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά ζηελ πεξηνρή κε πξνβιήηεο γηα 

θξνπαδηεξφπινηα. Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί πξφηαζε πξνο 

εθαξκνγή ηφζν σο κέξνο ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

νπηηθή ηεο αεηθνξίαο φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

OSOS, φπνπ είκαζηε εληαγκέλνη. Πηζηεχνπκε φηη παξνπζηάδεη πξσηνηππία θαη 

ελδηαθέξνλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.  

Γεληθφο ζθνπφο είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνη, 

νηθνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη πνιηηηθά ελεξγνί θνηλσληθνί εηαίξνη. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο είλαη: Να δηαπηζηψζνπλ φηη 

ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα έρνπλ πάληνηε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Να αζρνιεζνχλ ελεξγά κε επίθαηξν πξφβιεκα ηνπ 

άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αληηκαρφκελεο απφςεηο 

θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ζηελ θνηλσλία. Να απνζαθελίζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο φξακα γηα ηελ πεξηνρή πνπ κέλνπλ. Να κειεηήζνπλ ην 

δήηεκα σο ηζφηηκνη θνηλσληθνί εηαίξνη, λα αληαιιάμνπλ επηρεηξήκαηα θαη λα 

πξνβνχλ ζε αλάιεςε δξάζεο ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο θαη κε άιινπο 

θνξείο. 

Καηαξρήλ κνηξάδνληαη θσηνηππίεο απφ δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο 

"Καζεκεξηλή" (4-8-2018) θαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπηθψλ θηλήζεσλ 

πνιηηψλ κε ζέκα "ρη ιηκάλη ζηελ Πεηξατθή" ζηελ ηάμε θαη αθνινπζεί 
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ζπδήηεζε. Οη καζεηέο αλαθέξνπλ θαη φ,ηη γλσξίδνπλ νη ίδηνη πξνζσπηθά. ηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 5-6 αηφκσλ θαη απφ Φχιιν 

Δξγαζίαο κε επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθή κε ην ζέκα θαηαξηίδνπλ ιίζηεο κε 

επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο επέθηαζεο ηνπ ιηκαληνχ. Δπίζεο 

δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ή άηνκα κπνξεί λα 

εθθξάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα απνθαζίδεη αλ 

είλαη ππέξ ή θαηά θαη επηιέγεη έλαλ εθπξφζσπν πνπ ζα πάξεη κέξνο ζε 

δνκεκέλε ζπδήηεζε αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε 

κνξθή (debate) δηαηππψλνληαο ηα επηρεηξήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ιίζηα -

πηζαλφλ εκπινπηηζκέλε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Αθνινπζεί 

ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν παξνπζηάζηξηαο ηειεφξαζεο 

θαη καζεηέο/ηξηεο λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ή θαηά ηεο επέθηαζεο, κε δηάιεηκκα γηα 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπξνζψπσλ απφ ηελ νκάδα ηνπο θαη ζπλέρηζε ηνπ 

δηαιφγνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη πνηνηηθή θαη αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Κάζε καζεηήο/ηξηα δηαηππψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ/ηεο γλψκε 

θαη ηε δηθαηνινγεί ζηελ νινκέιεηα, πνπ ςεθίδεη ππέξ ή θαηά ηεο επέθηαζεο, 

δηεξεπλά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο, επηιέγεη θαη πινπνηεί ηε δξάζε πνπ 

απνθάζηζε. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο απνηεινχλ: ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε 

δεκφζηα δεηήκαηα θαη ην ζπλαθφινπζν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ε 

ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπλ νη καζεηέο κέξνο ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη 

δηαινγηθέο αληηπαξαζέζεηο, ε θξηηηθή ζεψξεζε ζπγθξνπζηαθψλ ζεκάησλ, 

θνηλσληθψλ επηινγψλ θαη πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ε αλάιεςε ππεχζπλεο 

ζηάζεο, ε επηινγή ιχζεο θαη ε ζπγθξφηεζε ζρεδίνπ δξάζεο. 
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Ζ Γεηηνληά καο 

Νίθε θνπηέξε 
nikiskout@yahoo.gr 

ΠΔ 60 Med 
46o Nεπηαγσγείν Πεηξαηά 

Θεκαηηθή ελόηεηα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία 

Πεξίιεςε 

Σελ ζρνιηθή ρξνληά 2018 – 2019 ζην 46ν Ν/Γ Πεηξαηά πινπνηήζεθε 

ζρέδην εξγαζίαο «Ζ γεηηνληά καο» απφ ην ηκήκα 1 κε εθπαηδεπηηθνχο ηελ Νίθε 

θνπηέξε θαη ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο Κσλζηαληηληάο Νηεκεξηή. Αθνξκή 

απνηέιεζε ε καζεηηθή εβδνκάδα δξάζεο ηεο Action Aid, πνξεία κε ζηφρν θαη 

ην φηη ηα παηδηά έθαλαλ παξάπνλα γηα αθαζαξζίεο ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηελ 

εξψηεζε ηη είλαη γεηηνληά πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε φηη είλαη γχξσ απφ ην ζπίηη 

ηνπο. Απνθαζίζακε λα εκπινπηίζνπκε ηηο γλψζεηο καο θαη λα εμεξεπλήζνπκε 

ηελ γεηηνληά καο, λα δνχκε αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε γηα απηά. Ζ ζεκαηηθή ελφηεηά καο ζηεξίδεηαη ζηνλ 11Ο ζηφρν 

βηψζηκεο αλάπηπμεο: βηψζηκεο πφιεηο θαη θνηλφηεηεο έηζη ψζηε νη καζεηέο λα 

δείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε γεηηνληά ηνπο, λα νξακαηηζηνχλ πψο ηελ ζέινπλ, λα 

βξνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο έηζη ψζηε λα γίλεη πην βηψζηκε ε 

γεηηνληά ηνπο θαη θαηά επέθηαζε ε πφιε ηνπο κηαο θαη φζν θαιχηεξεο είλαη νη 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχκε κε ηελ δξάζε καο ζηελ γεηηνληά καο, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε φιε ηελ πφιε. 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε εμεξεχλεζε ηεο γεηηνληάο θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηεο ψζηε λα γίλεη πην βηψζηκε θαη κε ζηφρνπο λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε αζθαιείο ρψξνπο γχξσ απφ ηε γεηηνληά ηνπο, λα 

εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ αλαδεηψληαο ιχζε γη‟ απηά, λα 

πξνζπαζήζνπλ λα κεηψζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο πφιεο ηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ νη εμήο: Καηαγξαθή ηδεψλ θαη αλάξηεζή ηνπο 

ζηνλ πίλαθα ζεκάησλ απφ ηα παηδηά ζην ηη είλαη θφζκνο, ζπίηη, γεηηνληά, πφιε, 

ρψξα, πιαλήηεο. Αλά νκάδεο γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο γλψζεηο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηπρφλ ππεχζπλνπο. 

Απνθαζίδνπκε λ‟ αλαθαιχςνπκε ηε γεηηνληά καο θη έηζη ρσξηδφκαζηε ζε 

νκάδεο φπνπ θάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα θάπνηνλ ξφιν: θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ ζηα πεδνδξφκηα, παξαηήξεζε ησλ δξφκσλ κε ηα θαλάξηα θαη 

ηηο δηαβάζεηο πεδψλ, ην πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηα καγαδηά πνπ 

ππάξρνπλ γχξσ γχξσ, ηελ παηδηθή ραξά. Δληνπίδνπλ πξνβιήκαηα, ηα 

θαηαγξάθνπλ, πξνηείλνπλ ιχζεηο φπσο: λα κεηαθηλνχληαη κε ηα πφδηα ηνπο 

mailto:nikiskout@yahoo.gr
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δηφηη ην ζρνιείν είλαη θνληά ζην ζπίηη ηνπο θη έηζη κεηψλεηαη ην πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα. Να ζηείινπλ κηα επηζηνιή ζηνλ δήκαξρν. Να ελεκεξσζνχλ νη 

γνλείο ζρεηηθά κε ηελ δξάζε καο απηή έηζη ψζηε λα έρνπκε ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο. Απνθαζίδνπλ λ‟ αγνξάδνπλ απφ ηε γεηηνληά ηνπο πξντφληα θαη λα 

κεηαθηλνχληαη κε βηψζηκνπο ηξφπνπο φπσο πνδήιαην, πεξπάηεκα, δεκφζηεο 

ζπγθνηλσλίεο. Φξνληίδνπλ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηηο παηδηθέο ραξέο,  ηα 

ζθνππίδηα ηνπο, ηα δσάθηα ηνπο ζηνλ πεξίπαηφ ηνπο, ην παξθάξηζκα ησλ 

απηνθηλήησλ.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ιήθζεθαλ ππ‟ φςε νη ζπλζήθεο, ν ρξφλνο θαη ν 

ρψξνο, πιηθά θαη ηξφπνο ρξήζεο ηνπο, νη πξφηεξεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, νη 

δηδαθηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 

ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο, ε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, 

δηακνξθσηηθή – ηειηθή αμηνιφγεζε.  


