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Πρόλογος 

 
ον τελευταίο καιρό κάτι άρχισε να κινείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Νέα 

Αναλυτικά προγράµµατα, διαφορετική φιλοσοφίας, συγγραφή νέων βιβλίων, νέοι 

«όροι» όπως «∆ιαθεµατικότητα», «Ευέλικτη Ζώνη».  

 Όλα αυτά είναι µέρος µιας ακόµα στο πόδι «εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης», ή 

πράγµατι κάτι σοβαρό και πρωτοπόρο άρχισε; 

 Είναι γεγονός ότι άµα δεν κριθεί κάτι στην πράξη, δε θα µπορέσουµε να δώσουµε 

πειστική απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα. Όµως ο χώρος της εκπαίδευσης δεν είναι ή 

τουλάχιστο δε θα ‘πρεπε να είναι χώρος πειραµατισµών. 

 Με βάση πάντως τις διεθνής πρακτικές και τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις που 

επικρατούν, ήταν νοµίζουµε καιρός να εφαρµοστεί κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα.  

Καθήκον των εκπαιδευτικών νοµίζουµε πως είναι να το αγκαλιάσουν και να δώσουν 

όλες τους τις δυνάµεις, όπως κάνουν εξάλλου πάντα, όχι για να πετύχει το νέο εγχείρηµα, 

αλλά για να πετύχουν όσο µπορούν περισσότερα για το µαθητή. 

Στα πλαίσια όλων αυτών στη παρούσα εργασία έχουµε την ανάπτυξη ενός σχεδίου 

εργασίας, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί στην ευέλικτη ζώνη ενός σχολείου. Αφορά την 

Τρίτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, εντάσσεται στην ευρύτερη ενότητα της Αγωγής Υγείας 

και έχει να κάνει µε την «Κυκλοφοριακή Αγωγή».  

 Για να µπορέσουν να κατανοηθούν ορισµένες έννοιες που έχουν να κάνουν µε τα νέα 

προγράµµατα που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση, κρίνουµε σκόπιµο να κάνουµε εν τάχη 

κάποιες γενικές αναφορές στις έννοιες της «∆ιαθεµατικότητας» (κεφάλαιο 1) και της 

«Ευέλικτης Ζώνης». (κεφάλαιο 2). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στην έννοια και τη µεθοδολογία της µεθόδου Project, 

µιας και τέτοιας µορφής είναι το πρόγραµµα που ακολουθεί, (κεφάλαιο 3) καθώς και στις 

γενικές αρχές της Αγωγής Υγείας (κεφάλαιο 4).  

Ακολουθεί η ανάλυση του προγράµµατος «Κυκλοφοριακής Αγωγής» (κεφάλαιο 5) 

και στο τέλος, στο παράρτηµα της παρούσης εργασίας, υπάρχει το νοµικό πλαίσιο 

εφαρµογής των νέων προγραµµάτων. 

 

Τ 
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1. Ευέλικτη Ζώνη 
 

ια από τις καινοτοµίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αποβλέπει στην αναβάθµιση του 

κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου, συµβάλλοντας έτσι στην 

ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, είναι και η εφαρµογή της Ευέλικτης 

Ζώνης. Αυτή βασίζεται στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη 

σχεδίων εργασίας, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δηµιουργική και 

διερευνητική µάθηση καθώς και την κριτική σκέψη. 

 Το ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε σχολείου είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό µε αποτέλεσµα να 

µην υπάρχει µέσα σε αυτό θέση για πολλά και αξιόλογα καινοτόµα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, όπως της Αγωγής Υγείας, της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά. ∆ιέξοδο σε 

αυτό το πρόβληµα έρχεται να δώσει η Ευέλικτη Ζώνη, η οποία µπορεί να λειτουργήσει 

επίσης σαν ένα «φίλτρο» δράσης της «φυσικής επιλογής» στο οποίο θα δοκιµαστούν τα 

τρέχοντα καθώς και τα µέλλοντα προγράµµατα (Αλαχιώτης, 2002). 

 Σύµφωνα µε τα ως τώρα στοιχεία από εκπαιδευτικούς αλλά και µαθητές που έχουν 

εφαρµόσει την ευέλικτη ζώνη, το σχολικό περιβάλλον γίνεται περισσότερο ελκυστικό, 

ευχάριστο και ενδιαφέρον, στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα δραστηριοποιούνται και 

συµµετέχουν µε ενθουσιασµό όλοι οι µαθητές ακόµα και αυτοί που ένιωθαν αποµονωµένοι ή 

είχαν µαθησιακά προβλήµατα, απελευθερώνονται από όλους δυνάµεις ως τώρα κρυµµένες 

και τέλος σφυρηλατείται κάτι πολύ σηµαντικό, το πνεύµα της οµαδικότητας και της 

συνεργασίας. 

 Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ευέλικτη ζώνη είναι τα εξής: 

• Η διαθεµατική προσέγγιση, που ενιαιοποιεί τη γνώση και, έτσι, προφυλάσσει το 

άτοµο και την κοινωνία από τα προβλήµατα της αποσπασµατικότητας και της 

µονοµέρειας. 

• Η χαλάρωση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ των διδασκοµένων µαθηµάτων, 

που αναδεικνύει τη διεπιστηµονικότητα της γνώσης και καταργεί την αξιολογική 

διάκριση των µαθηµάτων σε «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα». 

• Η σύνδεση τη σχολικής γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγµατικές 

καταστάσεις ζωής που ενεργοποιεί τα κίνητρα των µαθητών, προσδίδει νόηµα στη 

σχολική γνώση και ανοίγει διαύλους επικοινωνίας του σχολείου µε την οικογένεια 

και την τοπική κοινωνία. 

Μ 
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• Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των µαθητών, που 

ουσιαστικοποιεί τη µάθηση και συµβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονοµίας του 

παιδιού. 

• Η ανάπτυξη συλλογικών µορφών συστηµατοποιηµένης δράσης και διαλεκτικής 

αντιπαράθεσης, που είναι αναγκαίες για την κριτική και δηµιουργική συµµετοχή του 

πολίτη στα κοινωνικά δρώµενα. 

• Η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, που απαιτεί η αυτορυθµιζόµενη µάθηση και η 

δια βίου εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης και της 

τεχνολογίας. 

• Ο εµπλουτισµός της σχολικής ζωής µε συναίσθηµα, µε ρυθµό, µε φαντασία, µε 

«χρώµατα και αρώµατα», τα οποία απαιτεί η ισόρροπη ανάπτυξη και η γενικότερη 

παιδεία του ατόµου. 

• Η ένταξη στη µαθητική οµάδα όλων των µαθητών ασχέτως από τις ακαδηµαϊκές τους 

επιδόσεις, το φύλο, τη φυλή και την κοινωνική και πολιτιστική προέλευση τους, για 

να προληφθούν φαινόµενα γκετοποίησης και για να ετοιµασθούν οι πάντες να ζήσουν 

ως δηµιουργικοί πολίτες σε σύνθετες κοινωνίες µε πολιτισµική ποικιλότητα. 

• Η ανάπτυξη της χειροκατασκευαστικής ικανότητας των µαθητών και η εξοικείωση 

τους µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. (Ματσαγγούρας, 2002 σελ.16-17) 

Φυσικά για την επιτυχία των στόχων της Ευέλικτης Ζώνης, δεν αρκεί η διασφάλιση 

χρόνου µέσα από οποιοδήποτε ωρολόγιο πρόγραµµα. Απαιτείται ακόµα, πέρα από τη 

συστηµατική και συνεχή επιµόρφωση κυρίως µέσα στο ίδιο το σχολείο (ενδοσχολικά), η 

παραγωγή και διάθεση διδακτικού υλικού. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η Ευέλικτη Ζώνη δεν είναι πανάκεια για την αντιµετώπιση 

κάθε εκπαιδευτικού προβλήµατος που προκύπτει. Απαντά όµως πειστικά σε ορισµένα 

προβλήµατα και ταυτόχρονα µπορεί να καλλιεργήσει µια γενικότερη αντίληψη για την 

κατάκτηση της γνώσης και τη δηµιουργικότητα. 
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2. ∆ιαθεµατικότητα – διεπιστηµονικότητα 
 

α χύδην µαθήµατα συναπτέον εις σύνοψιν αλλήλων των µαθηµάτων και της του 

όντος φύσεως» («Τα κοινά µαθήµατα πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους καθώς 

και µε τη φύση της πραγµατικότητας»). 

 Απ’ ότι φαίνεται ωρίµασε πλέον η παραπάνω ρήση του Πλάτωνα και στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα επιχειρείται µια ισόρροπη, κάθετη κατανοµή της διδακτέας ύλης και 

µια οριζόντια διασύνδεση των µαθηµάτων µέσα από θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες. 

(Αλαχιώτης 2002) Είναι η περιβόητη πλέον διαθεµατικότητα - διεπιστηµονικότητα, η 

προσπάθεια σύνδεσης δηλαδή της ενότητας κάθε µαθήµατος µε αντίστοιχες στην έννοια 

ενότητες άλλων µαθηµάτων. 

Με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα ξεφεύγει από τον παραδοσιακό 

γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα της παθητικής απόκτησης γνώσης εφόσον οι κατακερµατισµένες 

γνώσεις δε συνιστούν γνώση. (Αλαχιώτης 2002) Τώρα πλέον δίνεται η δυνατότητα στο 

µαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα του επιτρέπει να 

αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ τους και κυρίως µε 

θέµατα της καθηµερινής ζωής. Επιπλέον, σε επίπεδο διδακτικής ενότητας δεν επιχειρείται 

απλά µια παράθεση ύλης, αλλά αντιστοιχίζονται στόχοι – περιεχόµενο – δραστηριότητες και 

ταυτόχρονα εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, κυρίως ως 

εργαλεία µάθησης. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο και τη µορφή της σχολικής γνώσης, θεωρείται πλέον 

αυτονόητο πως το περιεχόµενο πρέπει να αποτελεί ό,τι σηµαντικότερο έχουν κωδικοποιήσει 

οι σύγχρονες επιστήµες, αλλά σε απλούστερη µορφή. (Ματσαγγούρας,2002) Τι γίνεται όµως 

µε το χρόνο που δίνεται σε κάθε µάθηµα; Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο εβδοµαδιαίος 

διδακτικός χρόνος δεν πρέπει να κατανεµηθεί ισότιµα µεταξύ των διδασκοµένων 

µαθηµάτων, αλλά µε βάση τη χρησιµότητα που αποκτά κάθε φορά ένα µάθηµα στα 

κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα της εποχής.  

Τέλος, οι ίδιες οι διδακτικές διαδικασίες θα πρέπει να ξεφύγουν από τις µονολογικές 

εισηγήσεις του παραδοσιακού σχολείου ή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να γίνουν 

κατάλληλες για µαθητές. Σε αυτό τον τοµέα προτείνεται η µέθοδος project (σαν αυτή που 

ακολουθεί).  

Αν θα θέλαµε, λοιπόν, να δώσουµε δύο ορισµούς για τη διαθεµατικότητα και τη 

διεπιστηµονικότητα θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής:  

«Τ 
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∆ιαθεµατικότητα είναι ο τρόπος οργάνωσης του Α.Π. που καταργεί ως πλαίσια 

επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά µαθήµατα και αντιµετωπίζει τη 

γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει µέσα από τη συλλογική διερεύνηση 

θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµατικών καταστάσεων, που παρουσιάζονται µε τα κριτήρια 

των ενδιαφερόντων των µαθητών.  

∆ιεπιστηµονικότητα είναι ο τρόπος οργάνωσης του Α.Π. που διατηρεί τα διακριτά 

µαθήµατα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά επιχειρεί µε 

ποικίλους τρόπους να συσχετίσει µεταξύ τους το περιεχόµενο των διακριτών µαθηµάτων. 

(Ματσαγγούρας,2002) 

∆ηλαδή, η διαθεµατική προσέγγιση απαρτίζει ένα συνεχές το οποίο αρχίζει µε τη 

διατήρηση αλλά συσχέτιση των ανεξάρτητων µαθηµάτων (διεπιστηµονικότητα) και 

ολοκληρώνεται µε την κατάργησή τους (πολλές φορές) ως πλαισίων οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης (διαθεµατικότητα). Τη θέση των ανεξάρτητων µαθηµάτων σε αυτή την 

περίπτωση καταλαµβάνουν θεµατικές ενότητες όπως η Αγωγή Υγείας, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση κ.λπ., οι οποίες άπτονται των ενδιαφερόντων των µαθητών. 
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3. Η µέθοδος project 
 

3.1. Παρουσίαση της µεθόδου 
 

 λέξη project προέρχεται από τη λατινική projicere, που σηµαίνει «σχεδιάζω, 

σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου». Εποµένως θα λέγαµε ότι σηµαίνει ένα σχέδιο 

εργασίας, που εκπονείται από έναν και εφαρµόζεται από άλλους που συµφωνούν µαζί του ή 

εκπονείται από προτάσεις, σκέψεις, επιθυµίες πολλών και εφαρµόζεται επίσης από όλους. 

Στον όρο «µέθοδος project» κυρίαρχη θέση και σηµασία έχει η λέξη µέθοδος. Στη διδακτική 

επιστήµη η λέξη «µέθοδος» σηµαίνει το δρόµο που ακολουθεί ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας του ώστε να πετύχει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τους 

σκοπούς µιας συγκεκριµένης ενότητας. Η έµφαση δίνεται στον τρόπο της έρευνας, τον 

τρόπο µε τον οποίο κάποιος εκτελεί αυτά που σκέφτηκε. 

Η έννοια της µεθόδου project χρησιµοποιήθηκε από τους παιδαγωγούς στις αρχές του 

αιώνα µας. Πολύ απλά θα λέγαµε ότι η µέθοδος project για την εκπαιδευτική διαδικασία 

σηµαίνει έναν τρόπο οµαδικής εργασίας, στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλα τα 

µέλη της σχολικής τάξης. Το σηµαντικό είναι ότι όχι µόνο συµµετέχουν όλοι αλλά και η ίδια 

η διδασκαλία διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους. Όλοι µαζί αποφασίζουν το θέµα που 

θα τους απασχολήσει, προγραµµατίζουν τα βήµατα της έρευνάς τους, διεξάγουν από µόνοι 

τους τις ενέργειες που απαιτούνται για να δοθούν οι απαντήσεις στο πρόβληµα, αναθεωρούν 

πιθανές αρχικές τους σκέψεις, καταλήγουν τέλος σε αποτελέσµατα που τα αξιολογούν και, 

αν θέλουν, τα κοινοποιούν στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου ή τα δηµοσιεύουν στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Frey 1986). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στη µέθοδο αυτή δεν έχει και τόσο µεγάλη 

σηµασία το αν θα παραχθεί στο τέλος κάποιο αποτέλεσµα και πόσο σηµαντικό θα είναι αυτό, 

παρόλο που είναι αλήθεια ότι στο τελικό αποτέλεσµα βρίσκεται και η αγωνία του 

εκπαιδευτικού. Στη µέθοδο αυτή όµως έχει µεγαλύτερη σηµασία ο δρόµος που οδηγεί στο 

όποιο αποτέλεσµα, οι διάφορες εµπειρίες που αποκτά ο µαθητής στην πορεία προς τον 

αρχικό σκοπό του, εφόσον µέσα από τις διάφορες καταστάσεις που θα συναντήσει, τις 

εµπειρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβληµάτων, που φυσικό είναι να ανακύπτουν 

στην πορεία, πηγάζει τελικά η µόρφωση και η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων.  

Είναι επίσης σκόπιµο να ξεχωρίσουµε τη µέθοδο  project από τη γνωστή µας 

οµαδοκεντρική διδασκαλία ή τη µάθηση σε οµάδες που αναφέρθηκε πιο πάνω, γιατί συχνά 

Η 
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επικρατεί σύγχυση µε αποτέλεσµα να ταυτίζονται αυτά τα δυο από πολλούς. Σε κάθε 

διδασκαλία υπάρχει το «τι;», δηλαδή το θέµα ή η διδακτέα ύλη και το «πώς», δηλαδή η 

µέθοδος. Η οµαδοκεντρική είναι µια µέθοδος, δηλαδή απαντά µόνο στο πώς. Την ύλη την 

καθορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα ή στην καλύτερη περίπτωση ο δάσκαλος. Στη µέθοδο 

project το τι και το πώς συνυπάρχουν. Αυτοί που θα αποφασίσουν µε ποιο αντικείµενο θα 

ασχοληθούν, θα σκεφτούν και θα προγραµµατίσουν και τα βήµατα έρευνας και σπουδής του 

αντικειµένου αυτού. Η µέθοδος λοιπόν project είναι κάτι διαφορετικό από τη διδασκαλία µε 

οµάδες εργασίας.  

3.2. Προϋποθέσεις εφαρµογής της µεθόδου 
 
Κύριος παράγοντας για την εφαρµογή της µεθόδου project είναι η διαµόρφωση της τάξης και 

του σχολείου γενικότερα. Είναι σ’ όλους γνωστό πόσο πολύ επηρεάζει τη συµπεριφορά των 

ατόµων και κατ’ επέκταση το ίδιο το γεγονός της µάθησης, το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

ζει και εργάζεται. Η άνεση του χώρου, η σωστή αισθητική του, η σωστή διάταξη των 

θρανίων, η ύπαρξη βιβλιοθήκης κ.λπ. αποτελούν βασικά στοιχεία δηµιουργίας µιας 

ατµόσφαιρας κατάλληλης για δηµιουργική εργασία και επίτευξη των διδακτικών στόχων. 

Έτσι, πρώτα απ’ όλα, βάζουµε τα θρανία µας αντικριστά ανά δύο και τα παιδιά κάθονται σε 

οµάδες. Οι οµάδες διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των παιδιών, φτιάχνοντας 

ένα κοινωνιόγραµµα. Εδώ µπορεί να υπάρξει κάποια διακριτική παρέµβαση ώστε οι οµάδες 

να είναι ισοδύναµες. 

Ένας άλλος τρόπος οµαδοποίησης µπορεί να γίνει µε βάση το µοντέλο της µαθητικής 

συνεργατικής επιτυχίας. Για να συµπεριληφθεί σε κάθε οµάδα, διαφορετικής απόδοσης 

µαθητικό δυναµικό και των δύο φύλων, ο/η δάσκαλος /δασκάλα φτιάχνει ένα κατάλογο µε 

τα ονόµατα των µαθητών, τα οποία τοποθετεί σε µια σειρά ανάλογα µε την προηγούµενη 

επίδοσή τους. Στη συνέχεια διαιρεί τον κατάλογο σε τέταρτα και φτιάχνει οµάδες παίρνοντας 

ένα µαθητή από κάθε τέταρτο του καταλόγου. Έτσι δηµιουργούνται οµάδες των οποίων η 

ικανότητα ποικίλλει. Οι οµάδες µπορούν να ανανεώνονται τακτικά, εφόσον τα παιδιά 

δουλεύουν συνεργατικά στο µεγαλύτερο µέρος των µαθηµάτων του αναλυτικού 

προγράµµατος, γιατί έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους µαθητές να συνεργαστούν σχεδόν 

µε όλους και διατηρείται αµείωτο το ενδιαφέρον τους για µάθηση. Κάθε οµάδα έχει το 

δικαίωµα ενός δικού της ονόµατος, που θα την ξεχωρίζει από τις άλλες και το οποίο 

διαλέγουν τα µέλη της. 

Μια άλλη ενέργεια που µπορεί να διευκολύνει τη διαµόρφωση της τάξης είναι η «γωνιά 

πληροφοριών». Στη βιβλιοθήκη που υπάρχει βάζουµε µερικά βιβλία για την ηλικία των 
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παιδιών που δανειζόµαστε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, καθώς και µερικά βιβλία που 

φέρνουν οι µαθητές. Απαραίτητο είναι ένα λεξικό ορθογραφικό και ετυµολογικό, καθώς και 

γραµµατική της νέας ελληνικής γλώσσας. Επίσης, µπορούµε να τοποθετήσουµε κοντά στη 

βιβλιοθήκη τραπεζάκια και πάνω τους βάζουµε λευκά χαρτιά, χαρτιά µε γραµµές, 

χρωµατιστά χαρτιά, πολλά µολύβια, µαρκαδόρους, χαρτί του µέτρου, ξύστρες, γόµες και 

γενικά γραφική ύλη. Τέλος, µπορούµε να διακοσµήσουµε την αίθουσα µε πίνακες 

ζωγραφικής και να προµηθευτούµε ένα αποκλειστικό κασετόφωνο για την αίθουσά µας. Σε 

πολλά σχολεία υπάρχουν παλιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι παραµένουν 

αχρησιµοποίητοι. Ένας τέτοιος υπολογιστής, µε ελάχιστες απαιτήσεις, είναι χρήσιµος σ’ 

αυτή τη γωνιά. Μέσα σ’ αυτόν πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, 

µια εγκυκλοπαίδεια και ένα λεξικό σε ηλεκτρονική µορφή. Μια παλιά µοκέτα που υπάρχει 

στην αποθήκη στρώνεται στη γωνιά µας για να δώσει µια τελική νότα στο περιβάλλον. 

∆εύτερη προϋπόθεση της εφαρµογής της µεθόδου project είναι η συνεργασία µε άλλους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη δουλειά µας. Γνωρίζουµε τις προθέσεις µας και συζητούµε 

µε το διευθυντή του σχολείου, ανταλλάσσουµε απόψεις µε τους υπόλοιπους συναδέλφους 

µας κι επιζητούµε την όποια βοήθειά τους. Ακόµα ενηµερώνουµε τους γονείς των µαθητών 

για τα σχέδιά µας και ζητούµε τη βοήθειά τους σ’ ό,τι νοµίζουµε ότι µπορούν να 

συνεισφέρουν. Για παράδειγµα, στην πρώτη συνάντηση µε τους γονείς των µαθητών, 

υπάρχει µια ενηµέρωση ότι σε πολλά σηµεία τη χρονιά που έρχεται θα κάνουµε προσπάθεια 

να ξεφύγουµε από τα κλασικά, κάνοντας κάτι διαφορετικό. 

Τέλος, σηµαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου στην επιτυχία ενός project. Ο δάσκαλος 

δεν είναι ο κυρίαρχος της τάξης αλλά καθοδηγεί και κατευθύνει τους µαθητές, 

συµµετέχοντας κι ο ίδιος στην οµάδα σαν ίσος προς ίσον κι επεµβαίνει µόνο όταν οι µαθητές 

του χρειάζονται βοήθεια. 

 

3.3. Όρια της µεθόδου project 
 
Η µέθοδος project δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια για τη διδασκαλία όλων των 

µαθηµάτων. Γενικά µπορεί να πει κανείς ότι δεν ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Όταν η απόδοση των µαθητών πρέπει να είναι εµφανής αµέσως µετά το τέλος της 

µαθησιακής διαδικασίας. 

β. Όταν για τις συγκεκριµένες επιδόσεις των µαθητών δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στη 

διάθεση. 
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γ. Όταν η διάταξη της ύλης που πρέπει να διδαχθεί και ο τρόπος µάθησης είναι στοιχεία 

µε αυστηρά προκαθορισµένη θέση στη µαθησιακή διαδικασία.. (Frey 1986: 75-76) 
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4. Αγωγή Υγείας 
 

 Αγωγή Υγείας, είναι µια καινοτόµος δραστηριότητα, µια εκπαιδευτική διαδικασία, 

που εφαρµόζεται και στην εκπαίδευση και αποβλέπει στην διαµόρφωση ή και 

τροποποίηση προτύπων συµπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην προάσπιση, προαγωγή και 

βελτίωση του επιπέδου υγείας.  

4.1. Στόχοι της Αγωγής Υγείας στο σχολείο 
 

 ∆ιευκόλυνση των νεαρών ατόµων να αποφασίζουν συνειδητά για θέµατα που 

αφορούν την υγεία τους.  

 Παροχή βασικών γνώσεων για όλα τα θέµατα υγείας.  

 Ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών, να επιλέγουν υγιεινούς τρόπους ζωής και να 

έχουν θετική στάση απέναντι στην ζωή.  

 Συνειδητοποίηση του µαθητή ώστε να προστατεύει τον εαυτό του από τους 

κινδύνους που απειλούν την υγεία του.  

 Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και του αυτοσεβασµού.  

 Αλλαγή της στάσης των µαθητών απέναντι σε σοβαρά προβλήµατα υγείας.  

 Έγκυρη ενηµέρωση και εκµάθηση δεξιοτήτων που αφορούν την υγεία.  

 Ανάπτυξη αντιστάσεων στα διαφηµιστικά µηνύµατα.  

 Καλλιέργεια ικανοτήτων για τη διεκδίκηση του δικαιώµατος της υγείας.  

4.2. Αντικείµενα των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας 
 

 Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά – αλκοόλ – τσιγάρο)  

 ∆ιατροφή και διατροφικές συνήθειες.  

 ∆ιαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή.  

 Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα.  

 AIDS – Ηπατίτιδα Β.  

 ∆ιαπροσωπικές σχέσεις – Ψυχική Υγεία (Ρατσισµός – Βία – Αντιµετώπιση πένθους – 

Ξενοφοβία).  

 Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήµατα.  

 Οδική συµπεριφορά των µαθητών – πεζών  

 Κανόνες διάβασης  

 Φωτεινοί σηµατοδότες  

Η 
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 Κράνος και ζώνη ασφαλείας  

 Αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ πριν και κατά την οδήγηση  

 Παιδί στο αυτοκίνητο  

 Μαθητές ως οδηγοί µοτοποδηλάτων  

 Μαθητές ως επιβάτες λεωφορείων κ.ά.  

 Αντιµετώπιση άγχους (σχολικού – εργασιακού)  

 Στοµατική υγιεινή.  

 Καρκίνος – Κάπνισµα – ∆ιατροφή.  

 Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία.  

 Καταστάσεις διαµονής και εργασίας.  

 Περιβάλλον και Υγεία.  

 Εθελοντισµός .  

 Μεσογειακή αναιµία.  

 Καρδιαγγειακά νοσήµατα.  

 Κατανάλωση και υγεία.  

 Ισότητα των δύο φύλων.  

 Κοινωνικός αποκλεισµός – Ίσες ευκαιρίες.  

 Πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως: σεισµών, πυρκαγιών, 

πληµµυρών, κ.ά.  

 Φυσική Άσκηση και πολλά άλλα θέµατα που αφορούν το υγιεινό τρόπο ζωής και 

διαβίωσης.  

4.3. Νοµικό πλαίσιο 
 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων βασισµένο στον Νόµο Πλαίσιο 

1566/85 που ρυθµίζει τα εκπαιδευτικά θέµατα και τον Ν. 1892/90 έχει εντάξει την Αγωγή 

Υγείας στις σχολικές δραστηριότητες µε την Γ2/4867/92 Υπουργική απόφαση. 

Συγκεντρώνοντας  τις σχετικές εγκυκλίους το ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξέδωσε την 106137/Γ7/30-9-

2003 εγκύκλιο µε θέµα το «Σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδροµίας 

και Πολιτιστικών θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων». 

Την παραπάνω εγκύκλιο, καθώς και όσες από τις διατάξεις που αναφέρει εφαρµόζονται 

στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση για την Αγωγή υγείας, αλλά και την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, παραθέτουµε στο Παράρτηµα της εργασίας. 
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5. Κυκλοφοριακή Αγωγή 
 

5.1. Κριτήρια επιλογής του θέµατος 
 

 Το σχολείο βρίσκεται σε πόλη και οι δρόµοι που το περιβάλουν έχουν µεγάλη 

κίνηση. 

 Τα παιδιά έρχονται από αρκετά µεγάλη απόσταση, µιας και το σχολείο καλύπτει 

µεγάλη περιοχή. 

 Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει, ακόµα και τα µεγάλα παιδιά δεν έρχονται µόνα 

τους στο σχολείο, πράγµα που σηµαίνει ότι οι γονείς δεν εµπιστεύονται την 

«κυκλοφοριακή ωριµότητα» των παιδιών τους. 

 Ζούµε σε πόλη και πρέπει να µάθουµε να κυκλοφορούµε σωστά. 

 

5.2. Στόχοι 
 

 Να µάθουν τα παιδιά βασικούς κανόνες κυκλοφορίας πεζών-οχηµάτων 

 Να υπάρξει δηµιουργία «Κυκλοφοριακής συνείδησης» 

 

5.3. Επιµέρους στόχοι 
 

 Κατανόηση τριών κατηγοριών σηµάτων. 

 Κατανόηση κυριοτέρων πινακίδων σήµανσης. 

 Να µπορούν, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους πάντα, να περπατάνε σωστά. 

 Να χρησιµοποιούν µε ασφάλεια το ποδήλατο. 

 Να ευαισθητοποιηθούν αυτοί πρώτα σε ζητήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και να 

γίνουν φορείς προς τις οικογένειές τους. 

 Να δηµιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή όπου άλλου κριθεί εφικτό, ένα «πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής». 
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5.4. ∆ιαθεµατικότητα 
 
Γλώσσα 

 Εµπλουτισµός του λεξιλογίου µε νέες λέξεις-έννοιες. 

 ∆ιάβασµα και κατανόηση ενηµερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών. 

 Σύνταξη επιστολής προς τις αρχές µε αιτήµατα και προτάσεις. 

 Αξιοποίηση προφορικού λόγου (συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, απλές εισηγήσεις, 

αφηγήσεις) 

 

Μαθηµατικά 

 Μέτρηµα αυτοκινήτων που περνάνε καθηµερινά, κατασκευή συγκριτικών πινάκων. 

 Κατασκευή αναπτυγµάτων για τις ανάγκες των παιχνιδιών και του «πάρκου» (ζάρια, 

χάρτινα σπίτια) 

 Σχεδιάζουν µε κλίµακα 

 

Αισθητική Αγωγή 
 Σήµατα από χαρτόνι (ζωγραφική, σχεδίαση, κόψιµο) 

 Βάψιµο πάρκου (περιγράµµατα, µπογιάτισµα) 

 Φτιάξιµο πινακίδων (κόψιµο, κάρφωµα) 

 Κατασκευές (κολάζ, ταµπλό)  
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5.5. Ανάπτυξη στα 8 είδη νοηµοσύνης 
 

 Γλωσσική 
 Οι µαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν: 

 Τις ονοµασίες των πινακίδων από την αφίσα της Τροχαίας 

 Τα ενηµερωτικά φυλλάδια και τις οδηγίες 

 Συντάσσουν επιστολή ζητώντας συγκεκριµένα αιτήµατα και προτείνοντας λύσεις. 

 Συνοµιλούν µε εκπροσώπους αρχών. 

 

 Λογικο-µαθηµατική 
 Μετρούν τα αυτοκίνητα που περνούν στους γύρω από το σχολείο δρόµους και 

κάνουν ηµερολόγιο µε τις παρατηρήσεις τους, φτιάχνοντας συγκριτικούς πίνακες. 

 

 Ενδο-προσωπική 
 Εκφράζουν προσωπικές εµπειρίες (συναισθήµατα, αναπολήσεις, αναστοχασµούς) 

από ατυχήµατα µε αυτοκίνητο (µάρτυρες ή συµµετέχοντες) 

 Αυτοαξιολογούνται ως προς την «κυκλοφοριακή τους συνείδηση» 

 

 ∆ια-προσωπική 
 ∆ηµιουργούν οµαδική εργασία µε σχετικό θέµα (ζωγραφική, κολάζ …) 

 «∆ιδάσκουν» άλλους µαθητές που µπορεί να επισκεφθούν το πάρκο που έφτιαξαν. 

 Έρχονται σε επαφή µε εκπροσώπους αρχών και διάφορες υπηρεσίες. 

 

 Χωρική 
 ∆ηµιουργία του πάρκου ως µικρογραφία της πόλης 

 Πάνω στο χάρτη της γειτονιάς ζητούν κυκλοφοριακές παρεµβάσεις από τις αρχές 

 Σχεδιάζουν µε κλίµακα. 

 

 Κιναισθητική 
 ∆ραµατοποίηση  

 Συµµετέχουν ως: 

 Πεζοί 

 Οδηγοί 
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 Τροχονόµοι 

 Ποδηλάτες 

 Επιβάτες  

 Καταστηµατάρχες  

 

 Νατουραλιστική 
 Μελέτη στο πεδίο 

 Στη γειτονιά και στο κέντρο της πόλης 

 

 Μουσική 
 ∆ηµιουργία, ίσως, αυτοσχέδιου τραγουδιού. 
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5.6. Χρονική διάρκεια 
 

Όλη η σχολική χρονιά 

 

5.7. Προαπαιτούµενες ενέργειες 
 

 Συζήτηση µε Σύλλογο ∆ιδασκόντων (πρακτικό).  Πέραν του ότι το πρακτικό του 

Συλλόγου διδασκόντων είναι απαραίτητο για την υποβολή και έγκριση του 

προγράµµατος, είναι πιστεύουµε απαραίτητη αν όχι η συµµετοχή τουλάχιστον η 

σύµφωνη γνώµη όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

 Γράµµα προς τους γονείς για ενηµέρωση και συµπαράσταση. Βήµα σηµαντικό και 

απαραίτητο µιας θα ζητηθεί αργότερα η έγκρισή τους για κάποιες επισκέψεις. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε τα επαγγέλµατα κάποιων γονέων που 

µπορούν να εµπλακούν µε το πρόγραµµά µας. 

 Προϋπολογισµός – εξεύρεση πόρων. Όπως είναι φυσικό θα απαιτηθούν κάποια 

χρήµατα για την εφαρµογή του προγράµµατος. Ένας σωστά καταρτισµένος 

προϋπολογισµός δίνει την δυνατότητα και χρήµατα να «απαιτηθούν» από τη Σχολική 

Επιτροπή ή το ∆ήµο (Επιτροπή Παιδείας) ή το τµήµα «Αγωγής Υγείας» ή την 

εξεύρεση κάποιου χορηγού. Μια σηµαντική παράµετρο µπορεί να αποτελέσει η 

υποβολή του προγράµµατος στα ευρωπαϊκά προγράµµατα Comenius ή στα 

προγράµµατα του πανεπιστηµίου Αιγαίου ΕΠΕΑΕΚ. 

 Επαφή µε φορείς (χορήγηση σχετικών αδειών κ.λπ.) Αν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν χώροι εκτός σχολείου ή ακόµα και µέσα στο σχολείο που δεν 

χρησιµοποιούνται, θα πρέπει να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους. Στην περίπτωση 

που ο έλεγχος καταλληλότητας ξεφεύγει από τις γνώσεις του εκπαιδευτικού θα 

πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια αρµοδίων υπηρεσιών. (νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, 

Επιµελητήριο κ.λπ.).  

 Υποβολή σχεδίου προγράµµατος στο τµήµα Αγωγής Υγείας ή στο τµήµα 

Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή και στα δύο. Έτσι εξασφαλίζεται και κάποια 

χρηµατοδότηση αλλά και η ένταξη του προγράµµατος σε ένα δίκτυο οµοειδών 

προγραµµάτων που εφαρµόζονται. 
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5.8. Συνεργαζόµενοι φορείς: 
 

Θα πρέπει να γίνει µια προσπάθεια εξεύρεσης όλων αυτών των φορέων της περιοχής που 

µπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση του προγράµµατος είτε µε υλικό, είτε µε 

ενηµερώσεις, είτε ακόµα και µε την οικονοµική τους στήριξη.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 ΕΛΠΑ (υλικό) 

 Τροχαία (υλικό ενηµέρωση) 

 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (φυλλάδια, οικονοµική και τεχνική στήριξη) 

 ∆ήµος (∆ηµοτική επιτροπή Παιδείας, τεχνικές υπηρεσίες) 

 

5.9. Χωρισµός οµάδων 
 
Από τα πρώτα και σηµαντικότερα βήµατα για την επιτυχή εφαρµογή ενός project είναι η 

δηµιουργία οµάδων εργασίας. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του 

κοινωνιογράµµατος (Παρασκευόπουλος, 138).  

Όποιος τρόπος  και να χρησιµοποιηθεί, σηµαντικό είναι οι οµάδες να είναι ισόβαθµες 

από πλευράς ικανότητας των παιδιών και να µην είναι µεγαλύτερες των 3-4 ατόµων η 

καθεµιά.  

Οι οµάδες καθορίζουν µόνες τους το όνοµα που θέλουν να έχουν, καθώς και τα 

συγκεκριµένα καθήκοντα κάθε µέλους, τα οποία είναι υποχρεωτικά και χωρίς εξαιρέσεις. 

Ο δάσκαλος εδώ δεν παρεµβαίνει, παρά µόνο θέτοντας γενικούς κανόνες συµπεριφοράς 

των οµάδων, δίνοντας τα γενικά θέµατα της καθεµιάς και µαζί µε τις οµάδες θέτει 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών, το οποίο πρέπει να τηρείται από όλους. Μπορεί 

επίσης, αν οι µαθητές δεν έχουν µάθει να εργάζονται σε οµάδες, µπορεί να δώσει από την 

αρχή κάποιες κατευθυντήριες γραµµές και µετά να αποσυρθεί στον καθαρά επικουρικό ρόλο 

του. Μέσα στα καθήκοντα του δασκάλου είναι η φροντίδα για επάρκεια υλικού, το λύσιµο 

των τυχόν αποριών, η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, καθώς και η σωστή και ανελλιπής 

τήρηση ηµερολογίου. 

Κάθε οµάδα έχει ένα φάκελο για να συγκεντρώνει, ταξινοµεί και να φυλάει εκεί τα 

διάφορα υλικά που µαζεύει. Έχει επίσης ένα συγκεκριµένο ταµπλό στην αίθουσα όπου 
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αναρτά τα αποτελέσµατα της εργασίας της, αφού τα ανακοινώσει πρώτα στην ολοµέλεια της 

τάξης. 

 

5.10. Προτεινόµενες ενέργειες 
 
Η γενική φιλοσοφία των παρακάτω ενεργειών είναι να κινηθούµε σε τρεις άξονες: 

 1. Το παιδί ως πεζός 

 2. Το παιδί ως οδηγός 

 3. Το παιδί ως επιβάτης 

Πριν από το σχεδιασµό των µελλοντικών ενεργειών, οι µαθητές καλούνται να 

καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο θέµα που θα δουλέψουν (καταιγισµός απόψεων). 

Όλες οι απόψεις καταγράφονται και στο τέλος κατηγοριοποιούνται και αποφασίζεται από 

κοινού ποιες θα υλοποιηθούν και ποιες όχι. 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες ενέργειες που µπορούν να υλοποιηθούν: 

 Θεωρητικές έννοιες. (όχηµα, τετράτροχο, φορτηγό, επιβατικό κ.λπ.) 

Η κατανόηση βασικών εννοιών δεν είναι ανάγκη να γίνει µε τη µορφή µαθήµατος. 

Π.χ. Έχουµε σε χαρτιά ζωγραφισµένα διάφορων ειδών αυτοκίνητα. Σε ένα παιδί που 

βγαίνει από την αίθουσα, κολλάµε στην πλάτη ένα από τα χαρτιά αυτά, το οποίο και 

γνωρίζει. Μπαίνοντας µέσα απαντά µε µόνο ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις ερωτήσεις των 

συµµαθητών του οι οποίοι προσπαθούν να µαντέψουν. 

Το ίδιο µπορεί να συµβεί µε τα σήµατα της Τροχαίας.  

 Ατυχήµατα 

Φωτογραφίες, αποκόµµατα εφηµερίδων, στατιστικοί πίνακες, αίτια ατυχηµάτων. 

 Ήχοι – αποστάσεις – οχήµατα στο δρόµο 

Κάθε όχηµα κάνει και διαφορετικό ήχο. Και κάθε όχηµα ανάλογα µε τον τύπο του 

έχει διαφορετικές δυνατότητες  αντίδρασης αν εµφανιστεί µπροστά µας χωρίς να το 

δούµε. Μπορούµε να µαντέψουµε τον τύπο του οχήµατος από τον ήχο; Βγαίνουµε 

στο πεζοδρόµιο και εξασκούµε την ακοή µας. 

 Θεωρητικό βάδισµα στο πεζοδρόµιο  

Εξηγούµε σχηµατικά στον πίνακα ή όπου αλλού, το σωστό τρόπο που βαδίζουµε στο 

πεζοδρόµιο. 

 Θεωρία σηµάτων. 

∆ίνουµε σηµασία στην κατηγοριοποίηση των σηµάτων ανάλογα µε το χρώµα τους 
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(κόκκινο = απαγόρευση, κίτρινο = κίνδυνος, µπλε = υποχρέωση). Φτιάχνουµε 

σήµατα, προσπαθούµε να φτιάξουµε παζλ. 

 Πρώτη επαφή µε τη γειτονιά. 

Περπατάµε στα γύρω πεζοδρόµια, βλέπουµε, σχολιάζουµε τα σήµατα που υπάρχουν, 

καταγράφουµε τις ελλείψεις ή τις ζηµιές που έχουν γίνει σε αυτά. 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Υπάρχουν παιχνίδια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον Η/Υ για περαιτέρω 

κατανόηση της θεωρίας. 

 Φτιάχνουµε ένα «µίνι πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής»  

Εκµεταλλευόµαστε κάποιο χώρο αχρησιµοποίητο, κυρίως µέσα στο σχολείο για να 

υπάρχει η δυνατότητα συχνής επίσκεψης και ασφάλειας. Σε πολλά σχολεία υπάρχουν 

ταράτσες ανεκµετάλλευτες, ιδανικές για κάτι τέτοιο. Εκεί ζωγραφίζουµε δρόµους, 

πεζοδρόµια, βάζουµε καταστήµατα από χαρτόκουτες, στήνουµε σήµατα. 

Περπατάµε, παίζουµε, µιλάµε για όλα όσα έχουµε ήδη πει. 

 Βγαίνουµε στο δρόµο.  

Καιρός για εφαρµογή, πηγαίνουµε στο κέντρο της πόλης. Περνάµε φανάρια, 

διαβάσεις… 

Παρατηρούµε και καταγράφουµε  τα «κακώς κείµενα». Παραβάσεις αυτοκινήτων, 

πεζών, ελλείψεις σηµάτων κ.λπ. 

 Συντάσσουµε επιστολή προς τους αρµόδιους µε όλα αυτά που έχουµε καταγράψει. 

Προτείνουµε λύσεις, κυρίως για τη γειτονιά µας. 

 Το παιδί ως οδηγός. 

Μιλάµε για ποδήλατα. Βασικοί κανόνες ελέγχου καλής λειτουργίας, επιπλέον 

κίνδυνοι από τη χρήση τους σε µια πόλη που δεν είναι σχεδιασµένη για αυτά, σωστή 

χρήση κράνους, σωστή κίνηση στο δρόµο. 

 Το παιδί ως επιβάτης. 

Η σωστή θέση µας ως επιβάτες είναι µια σηµαντική παράµετρος των ατυχηµάτων. 

Μιλάµε για τη θέση µας στο αυτοκίνητο της οικογένειας (σωστή θέση, σωστή χρήση 

ζώνης ασφαλείας), στο ταξί ή κάποιο άλλο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο (επιβίβαση, 

αποβίβαση, σωστό κράτηµα), στο µηχανάκι (κράνος, κράτηµα). 
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5.11. Αξιολόγηση 
 

Σηµαντικό επίσης ρόλο παίζει ο τρόπος αξιολόγησης του προγράµµατος, ο οποίος ας 

σηµειωθεί ότι θα πρέπει να έχει καθοριστεί από την αρχή. Καθορίζουµε τι θέλουµε να 

αξιολογήσουµε (γνώση, ευαισθητοποίηση, δράση),  το πώς θα το αξιολογήσουµε 

(ερωτηµατολόγιο, ιχνογράφηµα, παρατήρηση, κείµενο), το πότε (αρχή, µέση, τέλος) καθώς 

και το ποιος θα αξιολογήσει (εκπαιδευτικός, εξωτερικός ερευνητής). 

 Για να έχουµε σωστά στοιχεία θα πρέπει να δώσουµε στα παιδιά ένα ερωτηµατολόγιο  

πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (προτέστ). Με αυτό ελέγχουµε το τι ξέρουν ήδη, για 

να µπορέσουµε να ελέγξουµε και στο τέλος µε τη τελική αξιολόγηση, την κατάκτηση της 

γνώσης, µε ένα ίδιο περίπου ερωτηµατολόγιο  (µετατέστ). Κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος υπάρχει συνεχής διαµορφωτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής 

ανατροφοδότηση και να διαµορφωθεί κατάλληλα το πρόγραµµα αν δε βαδίζει σωστά. 

Όµως εκτός από τα τεστ, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, αξιολόγηση µπορεί και 

πρέπει να γίνει µε παρατήρηση, είτε από τον ίδιο το δάσκαλο, είτε µε εξωτερικό 

παρατηρητή. 

 

5.12. Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
 
Στο τέλος του προγράµµατος θα πρέπει οι οµάδες να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των 

εργασιών τους στην ολοµέλεια της τάξης. Καλό επίσης είναι να παρουσιαστούν τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου, (συνολικά ή κατά 

τάξεις), όπως επίσης και σε όλους τους γονείς των µαθητών του σχολείου (σε ειδική 

εκδήλωση ή στις εκδηλώσεις λήξης του έτους).  

Με τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων και τα παιδιά ικανοποιούνται 

παρουσιάζοντας τη δουλειά τους και το σχολείο και οι γονείς βλέπουν ότι δεν πήγαν απλά 

χαµένες κάποιες ώρες. 
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