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Συντονισμός ομάδας εργασίας: Ματθαίος Πατρινόπουλος 
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Γενικού Γραμματέα του Υπ.ΠΑΙ.Θ.   

Η έγκριση των παραδοτέων έγινε από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΠΕΘ όπως αυτή 

διατυπώθηκε με την υπ. Αριθμ. 2377/6-7-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
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Εισαγωγή  

Στα πλαίσια της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας 

Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

του ΕΣΠΑ, το 26ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών έχει ενταχθεί ως πιλοτικό 

σχολείο με το ΦΕΚ 2142 /2010. 

Κατά το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής στο σχολείο δοκιμάστηκαν και 

εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικές προτάσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ενώ 

παράλληλα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων παρακολούθησαν σειρά επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και είχαν στήριξη από ειδικούς επιστήμονες.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπήρξαν επιμορφωτικά προγράμματα για την  

κατανόηση και  την παραγωγή του γραπτού σχολικού λόγου, την κριτική ανάλυση 

του λόγου, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη συνδιδασκαλία, τις ψυχολογικές 

παραμέτρους της διδασκαλίας και της επικοινωνίας, της στήριξης των μαθητών και 

των οικογενειών τους. Σε αυτά εισηγητές ήταν Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ο Κος 

Ηλίας Ματσαγγούρας, ο Κος Γεώργιος Σιδερίδης, η Κα Ευγενία Μαγουλά, η Κα Φαίη 

Αντωνίου. Ενώ πραγματοποιήθηκε και μεγάλος αριθμός ενδοσχολικών  

επιμορφώσεων.  

Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις όποιες μεταβολές στο διδακτικό προσωπικό κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, ανταπεξήλθαν με επιτυχία στο ρόλο τους και 

σχεδίασαν, εφάρμοσαν και αξιολόγησαν πολλαπλά καινοτόμα εκπαιδευτικά 

σενάρια και δράσεις.   

Με βάση την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήθηκε αυτό το διάστημα με την υπ. 

Αριθμ. Απόφαση του 2260 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 

656/17-3-2014), συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού 
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από εκπαιδευτικούς του 26ου ΔΣ Αχαρνών. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε / 

συμπληρώθηκε με τις  5239/23−05−2014 (ΦΕΚ 1491 /τ.Β΄/06−06−2014) 

τροποποίηση απόφασης για Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Εκπόνησης 

Εκπαιδευτικού Υλικού της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) ΑΧΑΡΝΩΝ, 

την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 5239/23−05−2014 (ΦΕΚ 1491/τ.Β΄/06−06−2014) και 

την  με αρ. πρωτ. 7468/5-8-2014 (ΦΕΚ  2238/14-8-2014). 

Με βάση τις άνωθεν αποφάσεις συγκροτήθηκε και εργάστηκε η ομάδα εργασίας 

του 26ου  ΔΣ Αχαρνών.  

Στα πλαίσια αυτής της ομάδας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί δημιούργησαν, 

εφάρμοσαν και αξιολόγησαν πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό. 

1. Ματθαίος Πατρινόπουλος του Αναργύρου Διευθυντής του 26ου ΔΣ Αχαρνών  

(ΠΕ70 & ΠΕ04.01) 

2. Αλεξιάδης Ζαφείριος του Κοσμά, μόνιμος εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

3. Βελλίκη Φωτεινή του Βασιλείου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών 

4. Γιακουμάκη Στυλιανή του Εμμανουήλ, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

5. Καλαμπόγια Ασημίνα του Θεοφάνη, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

6. Καλαποθάκη Σοφία του Γεώργιου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

7. Κάππα Αντωνία του Νικόλαου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική θέση 

στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 
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8. Καρακώστα Βασιλική του Κωνσταντίνου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

9. Κοττά Γεωργία του Φωκίων, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ06) με οργανική θέση στο 

26ο ΔΣ Αχαρνών,  

10. Κουλογεωργίου Μαρία του Γεώργιου,  μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

11. Λιάκος  Βασίλειος του Αντωνίου αναπληρωτής εκπαιδευτικός μειωμένου 

ωραρίου (ΠΕ32), τοποθετημένος στο 26ο ΔΣ Αχαρνών 

12. Μαργέλου Κωνσταντία του Απόστολου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70.50) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών,  

13. Μητσιάκου Ελευθερία του Αθανάσιου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

14. Μικρούλη Ασπασία του Σπυρίδωνος, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

15. Μουστάκα Δέσποινα του Ιωάννη, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο ΔΣ Θύμαινας Φούρνων Ικαρίας, αποσπασμένη στο 26ο ΔΣ Αχαρνών,  

16. Μπελογιάννη Κωνσταντίνα του Γεωργίου, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός (ΠΕ70) 

τοποθετημένη στο 26ο ΔΣ Αχαρνών,  

17. Ρασσιά Λουίζα του Αθανασίου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική θέση 

στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

18. Σιώκης Παναγιώτης του Γεωργίου, μόνιμος εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική 

θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

19. Σκουλούδης Παναγιώτης του Εμμανουήλ, αναπληρωτής εκπαιδευτικός 

μειωμένου ωραρίου (ΠΕ08), τοποθετημένος στο 26ο ΔΣ Αχαρνών 
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20. Τσουκνίδα Μαρία του Δημητρίου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ11) με οργανική 

θέση στο ΔΣ Επισκοπής Θήρας, αποσπασμένη στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 

21. Χατζηνικολάου Αμαλία, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με οργανική θέση στο 26ο 

ΔΣ Αχαρνών, 

22.  Χριστόπουλος Μάριος Γεωργίου, αναπληρωτής εκπαιδευτικός (ΠΕ16.01), 

τοποθετημένος στο 26ο ΔΣ Αχαρνών. 

Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώθηκε και δομήθηκε τον με βάση τον «Οδηγό 

παραγωγής και υποβολής εκπαιδευτικού υλικού» που συντάχθηκε και μας δόθηκε 

από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Καθηγητή Ηλία Ματσαγγούρα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε στις τάξεις από τους 

εκπαιδευτικούς είναι πρωτότυπο και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη 

πηγή  εκπαιδευτικών προτάσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Συνολικά δημιουργήθηκαν δεκαοκτώ σενάρια που άπτονται όλων των γνωστικών 

αντικειμένων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με έντονες τις διαθεματικές / 

διεπιστημονικές συνδέσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν όλα τα μέλη της ομάδας η εμπειρία που 

αποκτήθηκε για τα μέλη της ομάδας απόλυτα ικανοποιητική και επέτρεψε τη 

σύνθεση και την επέκταση μέσα από τη δομημένη συνεργασία. Είναι 

χαρακτηριστική η συνέπεια όλων των μελών τα οποία ήταν παρόντα σε όλες τις 

συνεδριάσεις εκτός του ωραρίου εργασίας, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην 

ομάδα. 

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι εκπαιδευτικοί αποδεικνύουν ότι 

έχουν υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και  μπορούν να αναδειχτούν σε 

δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού υψηλού επιπέδου, 
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Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έγιναν με βάση το υλικό στις περισσότερες 

περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα πετυχημένες. Η δυνατότητα της δοκιμής και του 

ελέγχου του υλικού στην πράξη ήταν καθοριστική για την διαμόρφωση και 

βελτιστοποίηση του. 

Κατά την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού υπήρχε διαρκής ανατροφοδότηση 

και καθοδήγηση από τον Καθηγητή Κο Ηλία Ματσαγγούρα και συνεργασία με τους 

επιστημονικά υπεύθυνους των επιμέρους ενοτήτων Καθηγητή Κο Γεώργιο Σιδερίδη, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Κα Ευγενία Μαγουλά και τη λέκτορα Κα Φαίη Αντωνίου. 

Επίσης στενά συνεργάστηκε με την ομάδα η Σχολική Ψυχολόγος Κα Σεβαστή 

Μακρά.  

Από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μαθησιακές διαδικασίες που ίσως να θεωρούμε 

ιδιαίτερα απαιτητικές, εφόσον το εκπαιδευτικό σενάριο έχει σαφείς διδακτικούς 

στόχους και διαφοροποιείται ανάλογα με τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.  

Αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι όπως διαφάνηκε και από την 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα 

θέματα διαχείρισης του χρόνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, και θα πρέπει να 

στοχεύουμε περισσότερο στην κατανόηση των διαδικασιών από τους μαθητές και 

την αυτενέργειά τους και όχι τόσο στην κάλυψη ποσότητας  ύλης. 

Συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται σε δύο τόμους. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό 

1η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: «Ισοδύναμα κλάσματα» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Καρακώστα Βασιλική            Ειδικότητα ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο:  Ρασσιά Λουίζα                        Ειδικότητα ΠΕ70 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  

Ολυμπιακό Χωριό  136 77 Αχαρνές 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr  

 Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

 

 

Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

 

http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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1. Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης των Μαθηματικών 
2. Σύνδεση των Μαθηματικών με την καθημερινή ζωή  

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ,αφού αποτελεί κεφάλαιο των 
Μαθηματικών (κεφάλαιο 25 - ενότητα 3η) και οι στόχοι άπτονται πλήρως του 
αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματικών 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 
προγράμματος των ΖΕΠ αφού αποσκοπεί, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
διερεύνησης  ,στην ενεργό και βιωματική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή 
διαδικασία, στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών και στην κοινωνικο-
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στην Γ΄ τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 
διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 

διάρκειας. 

ν 

ν 
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2.  Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 

διάρκειας(ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυναμική των μαθητών) 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να 

γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού προϋποθέτει 

την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη 

στόχων του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών 

ή την τοπική κοινωνία. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και 

κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

ν 

 

ν 

ν 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

18 
 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτεται  κατά προσέγγιση σε 

2 διδακτικές ώρες στο μάθημα των Μαθηματικών 

ΙΙ. Αξιοποίηση Επιμορφωτικού Υλικού                                                  

 ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικό  για την 

Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η διδασκαλία των κλασμάτων στην Τρίτη Δημοτικού, γίνεται μέσα από βιωματικές 

δραστηριότητες, καθώς οι μαθητές γνωρίζουν πολλές γλωσσικές εκφράσεις που 

χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή και σχετίζονται με τα κλάσματα και τις 

κλασματικές μονάδες . Μοιράζουν μεταξύ τους τις σοκολάτες τους, τις πίτες της 

μαμάς ή την πίτσα και την τούρτα των γενεθλίων. Οι συνταγές των γλυκών της 

μαμάς έχουν πάντα μέσα ποσότητες κλασμάτων (π.χ. ¼ του ποτηριού χυμό 

πορτοκαλιού ή ½ του κιλού αλεύρι κλπ). Τέλος, η ζωή είναι γεμάτη από εκφράσεις 

σχετικές με τα κλάσματα όσον αφορά την ώρα πχ θα έρθω σε τρία τέταρτα, θα 
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χτυπήσει κουδούνι σε ένα τέταρτο. Τα παιδιά, λοιπόν, από την καθημερινή τους 

ζωή διαθέτουν ένα πλούσιο απόθεμα άτυπης γνώσης περί κλασμάτων 

Η ονομασία και ο συμβολισμός των κλασμάτων συνδέεται με μοντέλα, στα οποία οι 

μαθητές δημιουργούν τις δικές τους νοηματικές εικόνες. Ως μοντέλα θεωρούνται οι 

Γεωμετρικές περιοχές, σύνολα διακριτών αντικειμένων, καθώς και η αριθμογραμμή. 

Στις γεωμετρικές περιοχές, ως συνεχείς ποσότητες, περιλαμβάνονται κύκλοι και 

ορθογώνια και στις διακριτές ποσότητες, καραμέλες και νομίσματα. Για τη 

ονομασία και το συμβολισμό των κλασμάτων  οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να 

χωρίζουν συνεχείς ποσότητες και σύνολα διακεκριμένων αντικειμένων  σε ίσα μέρη, 

αλλά και να αναγνωρίζουν εάν κάποια αντικείμενα ή εικόνες είναι χωρισμένες σε 

ίσα μέρη. Όσον  αφορά στη διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων μέσα από 

κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ανακαλύψουν τις σχέσεις που μπορούν να υπάρχουν ανάμεσα στα κλάσματα.  

 

Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές εκπαιδευτικό 

υλικό έχει ως σκοπό του να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν την 

ισοδυναμία των κλασμάτων όπως εμφανίζεται σε πραγματικά φαινόμενα και 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής που είναι οικείες στους μαθητές, όπως ο 

χωρισμός συνεχών μεγεθών (π.χ. τοστ και σοκολάτες) και διακριτών μεγεθών (π.χ. 

τα νομίσματα) 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/ τριες θα   
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• αναγνωρίσουν την ισοδυναμία των κλασμάτων μέσα από καταστάσεις της 

καθημερινής τους ζωής   

• διακρίνουν και θα δημιουργήσουν ισοδύναμα κλάσματα 

 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας: π.χ. Οι 

μαθητές/τριες θα μυηθούν σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες. Οι 

μαθητές/τριες θα 

-διατυπώσουν ερωτήµατα, 

- προσδιορίσουν προβλήµατα, 

-αναζητήσουν απαντήσεις στα προβλήµατα που έχουν τεθεί, 

-αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία, 

-αναλύσουν και θα συνθέσουν δεδοµένα. 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα  

-επικοινωνήσουν προκειμένου να διερευνήσουν ατοµικά επιχειρήµατα και 

ισχυρισµούς  

-διασαφηνίσουν ιδέες και απόψεις 

-συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν συλλογικά επιχειρήματα  

4. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών: Η 

συγκεκριμένη διδασκαλία προωθεί τη(ν) 
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- ενεργό συμμετοχή 

-αποδοχή της διαφορετικής άποψης 

-επικοινωνία 

-συνεργασία 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 
προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Πληροφορική, Γλώσσα 

5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ(web 2.0) 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές συνειδητοποίησαν 

ότι οι νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν σχετίζονται με καθημερινές 

καταστάσεις ζωής. Πολλές γλωσσικές εκφράσεις  χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή και σχετίζονται με τα κλάσματα και τις κλασματικές μονάδες( π.χ  

τα τρία τέταρτα της ώρας, συνταγές, κοπή πίτας) 

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η συνεργατική 

διερεύνηση. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και 

δίνεται έμφαση στη συνεργασία τους τόσο στις προφορικές όσο και στις 

γραπτές τους εκδηλώσεις. 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 
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Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Χαρτόνια-μαρκαδόρους για την κατασκευή του βιβλίου των 

κλασμάτων 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στη διερευνητική-συνεργατική 

μάθηση. Έτσι αναπτύσσεται ο αναστοχασμός, η ενεργός συμμετοχή, η συνεργασία  

και η προσωπική συνάφεια. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή  

και του καθοδηγητή. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

 

✓ Προσανατολισμός και εκμαίευση 

Παρουσιάζεται στο διαδραστικό 

πίνακα η παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

 

Μισό λεπτό,  μαμά! 

Γιατί έβαλες στο 

Γιώργο 4 τοστάκια και 

σε  μένα μόνο 2;  
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Οι μαθητές συζητούν σε ομάδες για το αν το κορίτσι έχει δίκιο και δικαιολογούν την 

άποψή τους. Η δασκάλα ρωτά τους μαθητές τι μέρος του τοστ θα φάει το κορίτσι 

της εικόνας αν πάρει το ένα από τα δυο κομμάτια του τοστ και τους ζητά να το 

εκφράσουν σε κλάσμα. Στη συνέχεια ρωτά τι μέρος του τοστ πρέπει να φάει το 

αγόρι ώστε να φάει την ίδια ποσότητα με το κορίτσι. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα 

ανακοινώνει την άποψη της ομάδας στην ολομέλεια της τάξης. 

 

✓ Επισημοποίηση της νέας γνώσης 

Μοιράζεται στους μαθητές το κύριο φύλλο εργασίας. 

Άσκηση 1. 

Οι μαθητές κάθε φορά ζωγραφίζουν το μισό του κάθε τοστ (αυτό που είναι 

χωρισμένο σε 2, σε 4 και σε 8 κομμάτια), βρίσκουν το κλάσμα που αντιστοιχεί στο 

χρωματισμένο μέρος του και εκφράζουν τις απόψεις τους. Η δασκάλα εισάγει την 

έννοια «ισοδύναμα κλάσματα»(εκφράζουν το ίδιο μέρος από το όλο) 

Άσκηση 2. 

Στη συνέχεια δίνεται το πρόβλημα με τα χρήματα ώστε οι μαθητές να 

αναγνωρίσουν την ισοδυναμία των κλασμάτων και σε διακριτές ποσότητες  

 

✓ Εμπέδωση και εφαρμογή 

Άσκηση 3.  
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Στο πρόβλημα με τις σοκολάτες η δασκάλα ζητά από τους μαθητές να σχεδιάσουν 

τα κομμάτια της σοκολάτας και να χρωματίσουν το μέρος που εκφράζει το κλάσμα 

κάθε φορά, καταλήγοντας σε συμπέρασμα. 

Άσκηση 4.  

Οι μαθητές ελέγχουν με βάση το χρωματισμένο μέρος των διακριτών ποσοτήτων 

που εκφράζει κάθε κλάσμα, αν υπάρχει ισοδυναμία. 

 

✓ Επέκταση 

Δραστηριότητα 1 

Δίνεται στους μαθητές το πρόσθετο φύλλο εργασίας. Σε αυτό καλούνται να 

δημιουργήσουν τα δικά τους ισοδύναμα κλάσματα και να φτιάξουν σε ομάδες το 

δικό τους βιβλίο των ισοδύναμων κλασμάτων 

 

 

Δραστηριότητα 2 

Με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και της παρακάτω εφαρμογής web 2.0 
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                           http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510 

 

οι ομάδες ελέγχουν τα ισοδύναμα κλάσματα που δημιούργησαν. Στη συνέχεια 

δημιουργούν και άλλα ισοδύναμα κλάσματα, καταλήγοντας σε συμπεράσματα 

 

ΙΙ. Δ. Ανασχεδιασμός  Εκπαιδευτικής Πρότασης σε Πλαίσιο Ενδο-

σχολικής Συνεργασίας και Εφαρμογή Ανασχεδιασμένης 

Εκπαιδευτικής Πρότασης  σε Συνθήκες Σχολικής Τάξης μέσω της  

Αξιοποίησης των  Φάσεων της Έρευνας Δράσης  

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά στη διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων. Στη 

Τρίτη Δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τα κλάσματα και 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
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θεωρήσαμε σημαντική μια διδακτική παρέμβαση που θα στηρίζεται σε 

συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Στο πρωταρχικό σχεδιασμό της διδασκαλίας , 

θεωρήσαμε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε προτεινόμενες δραστηριότητες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, συνδυάζοντας το 

κατάλληλο εποπτικό υλικό με τις αντίστοιχες ασκήσεις τους.  

Μετά την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και της δυναμικής της 

τάξης και τη συζήτηση (τόσο με τον επιμορφωτή όσο και με την ομάδα εργασίας)  

του είδους των δραστηριοτήτων που είχαν τεθεί στον αρχικό σχεδιασμό, 

καταλήξαμε  

➢ στην αφαίρεση της τελευταίας δραστηριότητας της φάσης προσανατολισμός 

και αφόρμηση 

➢ στην επιλογή μέρους των δραστηριοτήτων στην φάση της επέκτασης (από 

τον αρχικό σχεδιασμό αφαιρέσαμε την 1η  δραστηριότητα). Στη 

δραστηριότητα 2 της φάσης της επέκτασης, θεωρήσαμε πιο πρακτικό να 

δημιουργήσουν οι ομάδες πρώτα το δικό τους βιβλίο κλασμάτων και στη 

συνέχεια να προβούν στον έλεγχο των απαντήσεών τους με τη βοήθεια του 

διαδραστικού πίνακα. 

Στο τελικό σχέδιο διδασκαλίας έγινε επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων σε 

συνδυασμό με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. Η αρχική πρόταση 

μας αφορούσε στη διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων από έναν 

εκπαιδευτικό. Μετά από σχετική συζήτηση με το σύλλογο διδασκόντων και το 

διευθυντή του σχολείου, αποφασίσαμε να γίνει η διδασκαλία με την παρουσία και 

δεύτερου εκπαιδευτικού με τη μορφή της συνδιδασκαλίας, όπως προβλέπεται από 

το πιλοτικό πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στο οποίο 

ανήκει το σχολείο μας. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό -Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

Κύριο φύλλο εργασίας 

Ενότητα 4η- Κεφ. 25 Ισοδύναμα κλάσματα 

1. Η μητέρα της Ιωάννας, έφτιαξε ένα τοστ για την Ιωάννα και 

τον αδερφό της τον Άγγελο. Της είπε να φάει το μισό τοστ και το 

υπόλοιπο να το αφήσει για τον Άγγελο. 

Τι μέρος του τοστ θα φάει η Ιωάννα, αν η μητέρα της κόψει το 

τοστ σε  

α) δύο ίσα  μέρη;                          β) τέσσερα ίσα μέρη;               γ) οχτώ ίσα μέρη; 

Χρωματίζω το μισό κάθε φορά 

  

 

 

Γράφω με κλάσμα τι μέρος του τοστ θα φάει κάθε φορά η Ιωάννα. 

 

 

 

Τι παρατηρώ για τα κλάσματα που έγραψα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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                          Παναγιώτης 

 

2. Ο Πάρις  ξόδεψε τα  
5

2
   των χρημάτων του για να αγοράσει μια μπασκέτα και ο 

Παναγιώτης τα  
10

4
   των χρημάτων του για να αγοράσει μια μπάλα ποδοσφαίρου. 

Ποιος ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα; 

     

 

 

 

Ο Πάρις ξόδεψε ____   €                            Ο Παναγιώτης ξόδεψε ____ € 

 

Απάντηση: ________________________________________________ 

 

3. Η Άννα και ο Άγγελος αγόρασαν δυο ίδιες σοκολάτες. Η Άννα έφαγε τα 
3

2
  της 

σοκολάτας και ο Άγγελος τα 
6

4
 της σοκολάτας. Ποιο παιδί 

έφαγε την περισσότερη σοκολάτα; Γιατί; 

  Άννα                        

 

Άγγελος 

 

Π
άρ

ις
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Απάντηση: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Χρωματίζω το μέρος που εκφράζει το κάθε κλάσμα. Ελέγχω αν τα κλάσματα είναι 

ισοδύναμα ή όχι. 

2

1
 

6

3
 

Ελέγχω 

 

4

1
 

3

2
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9

3
 

 

 

3

1
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1

3
 

Πρόσθετο φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα 2 στη φάση επέκταση της γνώσης (βιβλίο ισοδύναμων κλασμάτων) 
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 1

2
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1

4
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 Αποτελέσματα 

Το παραπάνω σενάριο εφαρμόστηκε σε 19 μαθητές της Γ’ τάξης.  

Στη φάση της αφόρμησης όλες οι ομάδες απάντησαν ότι και τα δυο παιδιά θα φάνε 

το ίδιο μέρος από το τοστ και ότι η μητέρα έκοψε σε πιο μικρά κομμάτια το ίδιο 

μέρος από το τοστ για να το φάει καλύτερα ο μικρός αδελφός.  

Οι μαθητές στο κύριο φύλλο εργασίας αναγνώρισαν την ισοδυναμία των 

κλασμάτων μέσα από καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, διέκριναν και 

δημιούργησαν ισοδύναμα κλάσματα.  

Η συνδιδασκαλία έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουν όλοι οι μαθητές με τους 

δικούς τους μαθησιακούς ρυθμούς, ενώ η δημιουργία ομάδων βοήθησε στη 

συνεργασία και στην αλληλοβοήθεια. Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους , 

ώστε να ανακοινώσουν τις απόψεις και τις ιδέες της ομάδας τους.  

Μέσα από το παιχνίδι και με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα οι μαθητές 

κατάφεραν να δημιουργήσουν ισοδύναμα κλάσματα, διαφορετικά από αυτά του 

σχολικού βιβλίου, να ελέγξουν τις ισοδυναμίες που έγραψαν στο βιβλίο των 

ισοδύναμων κλασμάτων και να τις συγκρίνουν με αυτές του διαδραστικού πίνακα.  
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Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια έρευνας του 

σχολικού συμβούλου της 49ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, Ανδρέα 

Ζεργιώτη. Στους μαθητές χορηγήθηκε και σχετικό φύλλο αξιολόγησης . 
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2η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: «Χώρο-παιχνιδίσματα» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

Ονοματεπώνυμο: Τσουκνίδα Μαρία                             

 

Ειδικότητα: ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής 

 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά, Ολυμπιακό 
Χωριό, 136 77 Αχαρνές 

 

E-mail: 26dim@ovs.gr  

 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr 

 

Προσωπικό Ιστολόγιο εκπαιδευτικού: http://physedplus1.weebly.com/ 

 

mailto:26dim@ovs.gr
file:///C:/Users/hh/Desktop/www.ovs.gr
http://physedplus1.weebly.com/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων, όπως κιναισθητική αντίληψη, ακουστική 

αντίληψη, οπτική αντίληψη.  

2. Ανάπτυξη Χωροταξικής Νοημοσύνης μέσω της Ψυχοκίνησης. 

2.Ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών μέσα από την εκφραστική και 

δημιουργική κίνηση. 

3. Ανάπτυξη του εγγραματισμού μέσω της κατανόησης του συλλαβισμού με 

βιωματική μέθοδο, χρησιμοποιώντας τη συνδυαστική μάθηση στη Φυσική Αγωγή. 

4. Ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών/τριων. 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ της Φυσικής Αγωγής, αφού 

αποτελεί διδακτική ενότητα στο βιβλίο μαθητή της Φυσικής Αγωγής των Α και Β 

Δημοτικού (σελίδες 52, 53, 54, 55 και 64) και οι στόχοι άπτοναι πλήρως σύμφωνα 

με ΑΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ. 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 

προγράμματος των ΖΕΠ, αφού αποσκοπεί στην καλλιέργεια αντιληπτικών 

ικανοτήτων, στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια τους, 

καθώς και την ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών. 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια 
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Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη Α και Β τάξη του δημοτικού      

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα . 

29ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, τάξεις Α και Β 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης διάρκειας. 

2. Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης διάρκειας 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να 

γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού προϋποθέτει 

την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και στο πλαίσιο 

σχεδίου δράσης με  θέμα: « Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος 

άγνωστος». 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη στόχων 

του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

ν 

ν
Ω
ν 

ν 

Ν
ν 

ν
Ω
ν 

ν
Ω
ν 
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7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών ή 

την τοπική κοινωνία. 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

που λειτούργησε και προσφέρεται για την αντιμετώπιση και διαχείριση 

προβληματικών καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

13. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί παράδειγμα συνδυαστικής 

μάθησης 

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση σε 5 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής . 

ν 

 

ν 

ν 

ν 
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ΙΙ. Αξιοποίηση Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού  για την 

Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές 

εφαρμογές έχει ως σκοπό του την ανάπτυξη της χωροταξικής νοημοσύνης και της 

αισθησιοκινητικής ικανότητας, την καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, την ανάπτυξη μουσικοκινητικών ικανοτήτων και 

του ρυθμού, καθώς και την καλλιέργεια του εγγραμματισμού των μαθητών/τριων. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας: Οι μαθητές/ 

τριες  θα κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου, τη θέση τους μέσα στο χώρο, θα 

αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες  και θα καλλιεργήσουν το ρυθμό  στην 

κίνηση. Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση στόχος είναι η συνδυαστική 

μάθηση. Τέλος μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής και του αυτοσχεδιασμού θα 

αναπτύξουν την δημιουργική, εκφραστική κίνηση.  

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας: Μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής  οι μαθητές/τριες, 

με τη χρήση ηχητικών και οπτικών ερεθισμάτων και με κλιμακούμενης δυσκολίας 

δραστηριότητες θα αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες,  θα αναπτύξουν την 

κιναισθητική, οπτική και ακουστική αντίληψη που άπτονται του Γνωστικού-

σωματικού και του Ψυχοκινητικού τομέα και θα ψυχαγωγηθούν μέσα από 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-
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γνωστικές ικανότητες  με το κινησιολογικό παιχνίδι που περιλαμβάνει τον 

συλλαβισμό των λέξεων  

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: Οι μαθητές/ τριες θα 

αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα συνεργαστούν σε ομάδες και θα 

αλληλεπιδράσουν κινητικά με τις άλλες ομάδες  

 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα (Συλλαβισμός), 

Μελέτη Περιβάλλοντος (το περιβάλλον, τα Ζώα του τόπου μου) 

Συνεργασία την κ. Κατερίνα Δρούζα, εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του 29ου 

Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

 Μέσω των βιωματικών δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι 

μαθητές συνειδητοποίησαν ότι οι νέες γνώσεις και ικανότητες που 

απέκτησαν σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις ζωής όπως: οι έννοιες 

του περιβάλλοντος (αέρας, βροχή, καταιγίδα κ.α.) και οι κινήσεις των ζώων. 

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης: 

Χρησιμοποιείται η συνεργατική και στη συνέχεια η μαθητοκεντρική 

διδασκαλία με σκοπό οι μαθητές να μάθουν να αυτενεργούν και να 

αποδέχονται τους άλλους.  
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Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

τρεις ομάδες και δίνονται έμφαση στη συνεργασία τους ως προς τον 

κινητικό συντονισμό και στην αλληλεπίδραση με τις άλλες ομάδες.  

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

o Κασετόφωνο 

o Μουσικά όργανα μουσικοκινητικής αγωγής 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στην Κοινωνική θεωρία 

ανάπτυξης και  μάθησης του Vygotsky σε συνδυασμό με τη θεωρία σχήματος του 

Schmidt για την κινητική μάθηση. Πρώτα δημιουργούνται τα νοήματα και οι 

έννοιες και οι μαθητές δοκιμάζουν στην πράξη χρησιμοποιώντας τα για την 

επίλυση προβλημάτων χωρίς τη βοήθεια άλλων. Με συνεργατική διδασκαλία και 

στην σταδιακή μείωση της καθοδήγησης όπου ο μαθητής/τρια επιλύει τα 

προβλήματα χωρίς βοήθεια και ανακαλούν κινητικές δεξιότητες που μαθαίνουν 

σταδιακά. Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή και του καθοδηγητή.  

 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθητές κάνουν ένα μεγάλο κύκλο και τρέχουν γύρω γύρω αργά. Με το 

παλαμάκι του/της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής όλοι πρέπει να πάρουν 

μια αστεία πόζα και δίνουμε έμφαση ότι μπορούν να είναι όρθιοι, να  

καθίσουνε, να σκύψουνε, να γονατίσουνε κ.λ.π.  
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- Οι μαθητές ξεκινούν το τρέξιμο και με το παλαμάκι μένουν ακίνητοι στην 

πόζα που επέλεξαν. Ο/η εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στους μαθητές 

έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Π.χ. Ποιοι 

είναι στο έδαφος; Ποιοι είναι πιο ψηλά από όλους τους άλλους;  

- Στη συνέχεια όσοι είναι πιο χαμηλά από όλους φωνάζουνε χαμηλό 

επίπεδο. Όσοι είναι πιο ψηλά φωνάζουν ψηλό επίπεδο και όσοι είναι 

στη μέση φωνάζουνε μεσαίο επίπεδο.  

- Εξηγούμε στους μαθητές ότι στο χώρο υπάρχουν τρία επίπεδα, το 

χαμηλό, το μεσαίο και το ψηλό. 

- Οι μαθητές τρέχουν και όταν χτυπήσουμε παλαμάκι λέμε ένα επίπεδο 

και πρέπει να πάρουν μια πόζα σε αυτό.  

Λέξεις κλειδιά: Επίπεδα του χώρου, ακουστική αντίληψη, κιναισθητική 

έκφραση. 

 

1. Χρησιμοποιούνται ήχοι από τη φύση όπως αέρας, βροχή, ρυάκι, τιτίβισμα 

πουλιών, κεραυνοί, απαλό κύμα κ.α. Οι μαθητές/τριες κινούνται ελεύθερα 

στο χώρο ενθαρρύνοντάς τους να χρησιμοποιώντας και τα τρία επίπεδα –

χαμηλό, μεσαίο, ψηλό- ανάλογα με τη μουσική που ακούν. Αυτοσχεδιάζουν 

κινητικά και προσπαθούν σωματικά να εκφράσουν αυτό που ακούν ή το 

συναίσθημα που αισθάνονται με το κάθε άκουσμα.  

Λέξεις κλειδιά: επίπεδα του χώρου, ακουστική αντίληψη, δημιουργική 

εκφραστική κίνηση, ψυχοκίνηση 

 

2. «Ακούω, βλέπω, μαθαίνω τα επίπεδα» με καρτέλες για οπτικό ερέθισμα 

Οργάνωση του χώρου: Στο γήπεδο του μπάσκετ ορίζονται τρία διαφορετικά 

σημεία που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο. Π.χ. στη μία ρακέτα του 

γηπέδου είναι το χαμηλό επίπεδο (σημείο Α), στον κύκλο της  σέντρας το 
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μεσαίο επίπεδο (σημείο Β) και στην άλλη ρακέτα του γηπέδου το ψηλό 

επίπεδο (σημείο Γ).  

Καρτέλες για οπτικό ερέθισμα:  Έχουμε προετοιμάσει καρτέλες με διάφορες 

εικόνες που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα στο χώρο (σύννεφο, σπίτι, 

πουλί, γρασίδι, αεροπλάνο, βουνό, ήλιος, ουράνιο τόξο, λουλούδι, δέντρο 

κ.α.)  

 

 

 

Πως παίζεται: Ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κρατά τις καρτέλες 

γυρισμένες ανάποδα και κινείται στο χώρο σφυρίζοντας ένα ρυθμό με τη 

σφυρίχτρα. Οι  μαθητές κινούνται γύρω του ακολουθώντας το ρυθμό χωρίς 

να σταματάνε. Όταν σηκώσει ψηλά μια καρτέλα  οι μαθητές/τριες πρέπει να 

τρέξουν στο σημείο του γηπέδου που αντιστοιχεί το επίπεδο της κάθε 

καρτέλας (π.χ. ουράνιο τόξο στο ψηλό επίπεδο, γρασίδι στο χαμηλό, σπίτι 

στο μεσαίο). Αντί για καρτέλα μπορεί να φωνάζει ή το επίπεδο ή μια λέξη 

που παραπέμπει σε ένα επίπεδο (π.χ. σύννεφο, λίμνη, δέντρο κ.α.) Όταν 

φτάνουν όλοι φωνάζουν δυνατά το σχήμα της εικόνας ή τη λέξη που είπε 

και το επίπεδο που βρίσκονται. 
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Σημείωση: Ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής πρέπει είναι απρόβλεπτος 

και να κάνει κινήσεις αιφνιδιασμού για ανάπτυξη των αντανακλαστικών των 

μαθητών/μαθητριών και για να έχει μεγαλύτερη προσμονή ο  μαθητής/τρια 

(π.χ. δείχνει την καρτέλα στην πλάτη του, κάνει στροφή και γυρίζει 180 

μοίρες και την δείχνει, τρέχει απότομα μακριά κ.α.) 

 Λέξεις κλειδιά: επίπεδα στο χώρο, επίλυση προβλήματος, 

αντανακλαστικά, ρυθμός, ακουστική αντίληψη, οπτική αντίληψη, 

ψυχοκίνηση. 

 

2.1 «Βλέπω, συζητώ, αποφασίζω, δρω» Καρτέλες «προβληματισμού» 

Καρτέλες «προβληματισμού»: Ετοιμάζουμε επιπλέον καρτέλες εκτός τις 

προηγούμενες, τις ονομάζω «προβληματισμού» γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σε 

ποιο επίπεδο αντιστοιχούν, μιας και αντιστοιχούν σε πάνω από ένα επίπεδο 

ανάλογα πως την αντιλαμβάνεται ο κάθε μαθητής (παραδείγματα στη 

φωτογραφία) 

 

Πως παίζεται: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και διαλέγουν μια καρτέλα 

προβληματισμού (είναι γυρισμένες ανάποδα). Κάθε ομάδα έχει 5 λεπτά να 

συνεργαστεί και να τεκμηριώσει σε ποιο επίπεδο αντιστοιχεί η κάθε 
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καρτέλα. Στο τέλος κάθε ομάδα εξηγεί στις άλλες σε ποιο επίπεδο πιστεύει 

ότι αντιστοιχεί και γιατί. Είναι δεκτές και πάνω από μία απαντήσεις!  

Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την δραστηριότητα 2 προσθέτοντας μέσα 

στις άλλες καρτέλες και τις καρτέλες «προβληματισμού», δίνοντας το 

ελεύθερο όταν ανοίγει μία καρτέλα προβληματισμού κάθε μαθητής να 

πηγαίνει στο επίπεδο που πιστεύει. 

Σημείωση: Οι καρτέλες «προβληματισμού» είναι μια ευκαιρία να 

κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι ακόμα και ο χώρος είναι σχετικός 

ανάλογα με τα μεγέθη.  Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι μαθητές να 

μάθουν να κάνουν υποθέσεις και να τις τεκμηριώνουν,  να μάθουν να 

επιλύουν προβλήματα και επειδή αναφερόμαστε σε μαθητές Α και Β τάξης 

να αναπτύσσουν τον προφορικό λόγο.  

Λέξεις κλειδιά: συνεργασία, επίλυση προβλήματος, ευρεία αντίληψη του 

χώρου, ανάπτυξη προφορικού λόγου. 

 

3. «Γη, βουνό, ουρανός»  

Οργάνωση του χώρου: Στο γήπεδο του μπάσκετ ορίζονται τρία διαφορετικά 

σημεία που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο. Π.χ. στη μία ρακέτα του 

γηπέδου είναι το χαμηλό επίπεδο (σημείο Α), στον κύκλο της  σέντρας το 

μεσαίο επίπεδο (σημείο Β) και στην άλλη ρακέτα του γηπέδου το ψηλό 

επίπεδο (σημείο Γ).  

Αντιστοιχία λέξης και επιπέδου: Λέμε τις λέξεις γη, βουνό και ουρανός και 

ρωτάμε τους μαθητές ποιο επίπεδο τους θυμίζει η καθεμία. Λέγοντας την 

κάθε λέξη ζητάμε από τους μαθητές να πάρουν και τη θέση στο επίπεδο 

διαλέγοντας ανάμεσα στο ξαπλωμένοι, σε ημιγονάτιση ή όρθιοι. Όταν είναι 

ξεκάθαρο σε όλους προχωράμε στο παιχνίδι.  
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 Παραγγέλματα  

Σημεία στο χώρο Επίπεδο Λέξη Θέση σώματος 

Α  Χαμηλό Γη Ξαπλωμένοι 

Β  Μεσαίο Βουνό Ημιγονάτιση 

Γ  Ψηλό Ουρανός Όρθιοι 

 

Πως παίζεται: Οι μαθητές/τριες κινούνται ελεύθερα στο χώρο 

ακολουθώντας κινησιολογικά το ρυθμό που χτυπά στο τυμπανάκι ο/η 

εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (γίνεται συχνή εναλλαγή των ρυθμών (αργά, 

γρήγορα, γκαλόπ κ.α.). Όταν σταματά το τυμπανάκι ο/η εκπαιδευτικός 

φωνάζει ή ένα επίπεδο ή μια λέξη και οι μαθητές/τριες πρέπει να τρέξουν 

στο αντίστοιχο σημείο στο χώρο που αντιστοιχεί, παίρνοντας τη θέση 

σώματος ανάλογα το επίπεδο (πίνακας). Όταν φτάσουν όλοι φωνάζουν 

δυνατά το επίπεδο που βρίσκονται.  

Λέξεις κλειδιά: επίπεδα στο χώρο, ρυθμός, ακουστική αντίληψη, μνήμη, 

κινητικά ρυθμικά μοτίβα, λήψη απόφασης. 

 

4.  «Γη, βουνό, ουρανός» και «Συλλαβισμός»  

Προκαταρκτική άσκηση: Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. Λένε τις λέξεις γη, 

βουνό, ουρανός συλλαβίζοντας και χτυπώντας παλαμάκια για κάθε 

συλλαβή. Επαναλαμβάνουν αρκετές φορές την κάθε λέξη χτυπώντας 

παλαμάκια.  

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κάνει την ερώτηση: Αν 

φωνάξω τον αριθμό 2 σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να πάτε; Δίνει χρόνο στους 
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μαθητές να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα και να κάνουν το συνειρμό 

αριθμού συλλαβών και λέξης.  

 

Πως παίζεται: Παίζουμε το παιχνίδι της δραστηριότητας 3 «Γη, βουνό, 

ουρανός» προσθέτοντας τώρα στα παραγγέλματα και τους αριθμούς των 

συλλαβών που αντιστοιχούν στις λέξεις. Ήδη από το προηγούμενο παιχνίδι 

γνωρίζουν τον συνειρμό λέξης και επιπέδου και θέσης σώματος. 

 

 

 

 

 

 

Σ

ημείωση:  

α) Στην ερώτηση ίσως στην αρχή μπερδευτούν και πουν βουνό, δεν δίνουμε 

τη λύση αλλά ξανακάνουμε την ερώτηση δίνοντας έμφαση στη λέξη 

επίπεδο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μαθητές βρίσκουν τη λύση ακόμα κι αν 

μπερδευτούν στην αρχή και πουν βουνό αντί για μεσαίο επίπεδο και 

γρήγορα κάνουν τους συνειρμούς και για τις υπόλοιπες συλλαβές. Σε 

αντίθετη περίπτωση λέμε βουνό χτυπώντας δύο φορές τα χέρια μας και 

γονατίζουμε χωρίς να πούμε το επίπεδο.  

β) Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι οι  μαθητές/τριες πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει 

ποια συλλαβή αντιστοιχεί σε ποια λέξη και σε ποιο επίπεδο.  

Λέξεις κλειδιά: επίπεδα στο χώρο, ρυθμός, ακουστική αντίληψη, μνήμη, 

κινητικά ρυθμικά μοτίβα, λήψη απόφασης. 

 

 Παραγγέλματα  

Σημεία στο χώρο 
Επίπεδο Έννοια Συλλαβές Θέση σώματος 

Α Χαμηλό Γη 1 Ξαπλωμένοι 

Β Μεσαίο Βουνό 2 Ημιγονάτιση 

Γ Ψηλό Ουρανός 3 Όρθιοι 
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5. «Κινούμαι όπως τα ζώα» 

Καρτέλες οπτικού ερεθίσματος: ‘Έχουμε ετοιμάσει καρτέλες με ζώα. Πρέπει 

να έχουμε αρκετές, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να χωρίσουμε ομάδες να είναι 

ισάριθμες για ζώα που κινούνται στο χαμηλό, στο μεσαίο, και στο ψηλό 

επίπεδο. (παραδείγματα στη φωτογραφία) 

 

 

- 6.1 Οι μαθητές κινούνται γύρω μας στους ρυθμούς που ακούγονται από 

το κασετόφωνο. Επιλέγουμε μουσικές που εναλλάσσετε ο ρυθμός. Όταν 

σταματήσουμε τη μουσική δείχνουμε μια καρτέλα με ένα ζώο και οι 

μαθητές πρέπει να κινηθούν όπως αυτό και να βγάζουν και τη φωνή του 

ζώου. Όταν ξαναρχίζει η μουσική σταματούν να μιμούνται τα ζώα και 

κινούνται ή χορεύουν στο ρυθμό. 

- 6.2 Οργάνωση: Γυρίζουμε τις κάρτες ανάποδα (πρέπει να είναι ίσες ανά 

ομάδα ζώων ανάλογα σε ποιο επίπεδο κινείτε το καθένα) και οι μαθητές 

επιλέγουν στην τύχη χωρίς να δείξουν την κάρτα τους στους άλλους. 

Έτσι χωρίζονται σε ομάδες ζώα ανά επίπεδο.  

Οι μαθητές/τριες αραιώνουν στο χώρο και δεν κινούνται. Βάζουμε 

μουσική και ξεκινά να κινούνται οι μαθητές της ομάδας των ζώων που 

κινούνται στο χαμηλό επίπεδο χωρίς να βγάζουν ήχους. Οι υπόλοιποι 
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μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν ποιο ζώο μιμείται ο καθένας. 

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με τις άλλες δύο ομάδες, με τα ζώα που 

κινούνται στο μεσαίο επίπεδο και στο ψηλό επίπεδο. 

- 6.3 Χρησιμοποιούμε τα όργανα της μουσικοκινητικής αγωγής. Κυκλικά 

κάθε φορά συμμετέχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα δημιουργεί ήχους με 

τα όργανα της μουσικοκινητικής αγωγής, που να ταιριάζουν στην κίνησή 

τους για την επόμενη.  Αφού ολοκληρώσουν κυκλικά αλλάζουν ρόλους 

και επαναλαμβάνουν μέχρι να περάσουν όλοι από όλες τις θέσεις.  

- Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία, ομαδικότητα, αλληλεπίδραση, εκφραστική 

κίνηση, ανάπτυξη ρυθμού, ακουστική αντίληψη, οπτική αντίληψη, 

δημιουργική κίνηση, ακουστικοκινητικός συντονισμός, μαθητοκεντρική 

διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώα που

κινούνται στο

χαμηλό 
επίπεδο

Ζώα που 
κινούνται στο 

μεσαίο 
επίπεδο

Ζώα που 
κινούνται στο 

ψηλό 
επίπεδο
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ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

 Κάθε δραστηριότητα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και 

η μία δραστηριότητα να είναι η συνεχεία της άλλης στον γνωστικό τομέα. Υπάρχει 

επανάληψη στην έννοια του χώρου και των επιπέδων για καλύτερη εμπέδωση 

αυτών, καθώς ο χωροταξική νοημοσύνη δεν είναι μόνο απαραίτητη για την 

διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής (αθλήματα, 

χοροί κ.α.), αλλά αποτελεί την αντιληπτική ικανότητα οργάνωσης του χώρου και 

δημιουργία ενός μοντέλου μέσα στο οποίο κινούμαστε και δημιουργούμε 

καθημερινά.  

Μέσω βιωματικών παιχνιδιών αναπτύσσονται και ο σωματικός, ο ψυχοκινητικός 

και ο συναισθηματικός τομέας με τρόπο διασκεδαστικό και παράλληλα 

επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι που αναφέρονται στην δημιουργία του σεναρίου.  

Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής παίζει το ρόλο του εμψυχωτή. Ο τρόπος που 

κινείται ανάμεσά στους μαθητές πρέπει να είναι περισσότερο με διάθεση 

παιχνιδιού παρά να θυμίζει το δασκαλοκεντρικό  μοντέλο. Έτσι σε αυτές τις 

δραστηριότητες ο/η εκπαιδευτικός καλείται να παίξει με τα παιδιά μεταφέροντας 

αυτή τη διάθεση. Τέλος χρησιμοποιήθηκε και η μαθητοκεντρική διδασκαλία ώστε 

οι μαθητές/τριες να μάθουν να αυτενεργούν, να συνεργάζονται και να αποδέχονται 

ο ένας τον άλλον. 

 

ΙΙ. Δ. Ανασχεδιασμός  Εκπαιδευτικής Πρότασης σε Πλαίσιο Ενδο-

σχολικής Συνεργασίας και Εφαρμογή Ανασχεδιασμένης 

Εκπαιδευτικής Πρότασης  σε Συνθήκες Σχολικής Τάξης μέσω της  

Αξιοποίησης των  Φάσεων της Έρευνας Δράσης  
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Στη συζήτηση στην ολομέλεια τονίστηκε ότι οι μαθητές στη Μελέτη Περιβάλλοντος 

ασχολούνται με «Τα ζώα του τόπου μου». Επειδή στο πρώτο σενάριο διδασκαλίας 

που κατατέθηκε υπήρχε η δραστηριότητα 6.3 (στο τελικό σενάριο) Για να γίνει 

διαθεματική σύνδεση του σεναρίου με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, η δραστηριότητα 

6 εμπλουτίστηκε με τις δραστηριότητες 6.1 και 6.2. 

 

Α. Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

Η προσθήκη των δραστηριοτήτων 6.1  και 6.2 κρίθηκε απαραίτητη για να γίνει 

σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος και οι μαθητές/τριες μέσα από βιωματικά 

ψυχοκινητικά παιχνίδια να εμβαθύνουν στη μελέτη των ζώων.  

Παράλληλα η δραστηριότητα 6.3 (του τελικού σεναρίου διδασκαλίας) έγινε η 

συνέχεια των δύο άλλων που αποτέλεσαν πιο ομαλή εισαγωγή στην 

μαθητοκεντρική διδασκαλία που απαιτείται για την δραστηριότητα 6.3. 

Η εν λόγω φάσεις που προστέθηκαν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι στην ουσία 

τους συνιστούν διαδικασία σχεδιασμού υλικού εκπαιδευτικής παρέμβασης 

(instructional design) και ως τέτοια πρέπει να ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τις 

εξής διαδικασίες (βλ και Morrison, Ross & Kemp 2001: 348, 6): 

α.  ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, προηγούμενων στόχων και δυνατοτήτων 

του μαθητικού δυναμικού των τάξεών τους, τη διατύπωση του γενικού σκοπού και 

την ανάλυσή του σε αλληλοδιάδοχους στόχους  διαφοροποιημένης δυσκολίας, που 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπήρχαν πιο απλές πριν από αυτή και δεν 

υπήρχε η κλιμακούμενη δυσκολία όπως στις άλλες δραστηριότητες. 

β. διαμόρφωση ακολουθίας αλληλοδιάδοχων ενοτήτων εκπαιδευτικού υλικού  και 

αντίστοιχων διδακτικο-μαθησιακών δραστηριοτήτων, 
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γ. ευέλικτη εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική πράξη με εστίαση στους 

διαφοροποιημένους διδακτικούς στόχους, 

δ. αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικο-

μαθησιακώς δραστηριοτήτων.    

 Στον προγραμματισμό παρευρίσκεται και συμμετέχει και ο Διευθυντής της 

Σχολικής Μονάδας, που έχει και τη συντονιστική ευθύνη παραγωγής του 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Εκπαιδευτικό Υλικό Δραστηριοτήτων  

• Μουσική ήχων από τη φύση (π.χ. μπουμπουνητά, βροχή, αέρας, ρυάκι κ.α.) 

• Καρτέλες ζώων  

• Καρτέλες διάφορων εικόνων που σχετίζονται με τα επίπεδα στο χώρο. 

Αποτελέσματα  

Η εφαρμογή του παρόντος σεναρίου διδασκαλίας βοήθησε τους μαθητές να 

αποκτήσουν πολύ πιο γρήγορα χωροταξική νοημοσύνη απ’ ότι αν εφαρμοζόταν σε 

μία ή δύο διδακτικές ώρες, χωρίς να εφαρμόζεται η αρχή της προοδευτικότητας και 

παράλληλα να αναπτύσσονται και άλλες δεξιότητες και ικανότητες των 

μαθητών/τριων.  

Η ανάπτυξη της χωροταξικής νοημοσύνης που απέκτησαν οι μαθητές είναι πολύ 

σημαντική γιατί αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω διδασκαλία του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής. Διαπιστώθηκε ότι στα επόμενα μαθήματα  που απαιτούσαν 

καλή αντίληψη του χώρου και του ατόμου μέσα σε αυτό και σε σχέση με τους 

άλλους, οι μαθητές/τριες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, με αποτέλεσμα οι 
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επόμενες διδακτικές ενότητες να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη άνεση κατακτώντας 

τους κινητικούς στόχους πολύ πιο γρήγορα. 

Παράλληλα μέσω της διαθεματικής προσέγγισης οι μαθητές/τριες έμαθαν μέσα 

από τη συνδυαστική μάθηση με βιωματικές μεθόδους.  

Με τη χρήση της Μουσικοκινητικής Αγωγής οι δραστηριότητες  ήταν 

διασκεδαστικές με έμφαση στον Ψυχοκινητικό Τομέα και οι μαθητές/τριες 

απορρόφησαν τη γνώση μέσα από το βίωμα και το παιχνίδι. 

Με τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής να παίζει 

το ρόλο του εμψυχωτή, η μαθητές/τριες ανέπτυξαν θετική στάση προς το μάθημα 

και απέκτησαν υπευθυνότητα. 

Οι δραστηριότητες που απαιτούσαν συνεργασία και ομαδικότητα βοήθησαν τους 

μαθητές να αμβλύνουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις, κάτι που είναι ακόμα πιο 

έντονο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής που υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έμαθαν να 

σέβονται τους άλλους και ότι στο παιχνίδι δεν υπάρχει νικητής και χαμένος, αλλά 

μόνο κερδισμένοι από τη χαρά της συμμετοχής και της διασκέδασης. 
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3η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: Γνωριμία με την Ελλάδα 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Βελλίκη Φωτεινή                                     Ειδικότητα: Δασκάλα 

2. Ονοματεπώνυμο: Μουστάκα Δέσποινα                              Ειδικότητα: Δασκάλα 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  

Ολυμπιακό Χωριό  136 77 Αχαρνές 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr  

 Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

 

1. Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της Γλώσσας. 

2.Ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών μέσα από την έκφραση, τη δημιουργία 

και την ανακάλυψη.  

3. Ανάπτυξη ισχυρών γλωσσικών ερεθισμάτων και χειρισμού της γλώσσας. 

http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

58 
 

4. Υποστήριξη μαθητών στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου με δραστηριότητες στην τάξη, με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού της 

τάξης. 

5. Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, ενίσχυση διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

6. Σύνδεση σχολείου  με τοπική κοινωνία. 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

  Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ,αφού ο κεντρικός άξονας του 

σεναρίου αφορά  την ενότητα 1 του βιβλίου του μαθητή της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Δ΄ Δημοτικού με γενικό τίτλο «Η χώρα μας» και οι στόχοι 

άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος. 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 

προγράμματος των ΖΕΠ αφού αποσκοπεί στην  κατανόηση ενός γραπτού κειμένου, 

στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 

διερεύνησης, στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών και στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη Δ΄ τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

V 
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ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα . 

Με το τμήμα Δ1 του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Συνεργαζόμενη εκπαιδευτικός στην επέκταση του σεναρίου ειδικότητας 
πληροφορικής: Σαμαρτζή Χριστίνα - Μαρία  

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

(Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στο παραχθέν 
εκπαιδευτικό υλικό) 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 

διάρκειας. 

2.  Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 

διάρκειας 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί 

να γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού 

προϋποθέτει την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και στο 

πλαίσιο σχεδίου δράσης. 

 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη 

στόχων του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

ν 

ν 

ν 
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7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών 

της ίδιας ειδικότητας στο σχολείο μας. 

 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών 

διαφορετικής  ειδικότητας στο σχολείο μας. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / 

κηδεμόνες των μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και 

κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί  κατά 

προσέγγιση σε  17 διδακτικές ώρες στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

ν 

ν 

ν 

ν 
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ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές εκπαιδευτικό 

υλικό έχει ως σκοπό του να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να διακρίνουν τη 

θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και κατόπιν να εντοπίζουν τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα και τους νομούς της Ελλάδας. 

 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της Ελλάδας. Να διαπιστώσουν ότι το γεωγραφικό διαμέρισμα 

αποτελεί τμήμα της χώρας και να εντοπίσουν βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 

Να καταστούν δυνατοί να ορίζουν τη θέση του γεωγραφικού διαμερίσματος – 

νομού που ζουν. Να μελετήσουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 

της Ελλάδας. 

 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  
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 Οι μαθητές θα αναπτύξουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες, αφού θα αναπτύξουν 

αρχικά προφορικά τις ιδέες τους και μετά θα παράγουν γραπτό λόγο. 

(Δραστηριότητες 1η και 2η). 

 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: 

 Οι μαθητές θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα συνεργαστούν ,θα 

ανταλλάξουν απόψεις και στο τέλος θα καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με 

τον τόπο που ζουν και τη θέση της πρωτεύουσας της χώρας. (Δραστηριότητες 1η, 

2η και 4η) 

 

4. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών:  

Οι μαθητές θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού θα  καταστούν ικανοί να 

προσανατολίζονται στον παγκόσμιο και ελληνικό χάρτη και  να προσδιορίζουν τη 

θέση τους σε αυτόν .(Δραστηριότητες 1η, 3η, 5η και 6η). 

 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα:  Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά 

5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ :  

Οι μαθητές κατανοούν ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες που του δίνει ο 

άνθρωπος, δηλαδή, υλοποιεί με γρήγορο και ασφαλή τρόπο τις δικές τους ιδέες και 

δεν μπορεί να πάρει μόνος του αποφάσεις. 
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Επεξεργαστής κειμένου: Microsoft word 

Θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας αλλά και ως 

υπερμεσικό εργαλείο για τη μετάβαση σε επιλεγμένες ιστοσελίδες.  Παρέχει στο 

χρήστη ένα ευχάριστο περιβάλλον για να εργαστεί και αίρει τη δυσκολία της 

γραφής. Με την άμεση διόρθωση κερδίζουμε χρόνο και απενεχοποιείται ο χρήστης 

από το λάθος. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να επέμβουμε στο κείμενο μας όσες 

φορές θέλουμε, βοηθώντας την παραγωγή γραπτού λόγου, χωρίς να περιορίζει τη 

σκέψη. 

Χρήση του διαδικτύου 

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να διερευνήσουν, να 

ανακαλύψουν και να συλλέξουν πληροφορίες. 

 Το λογισμικό Google Earth 

Είναι ένα λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης. Επιτρέπει στον υπολογιστή 

να γίνει ένα εργαλείο περιήγησης στον κόσμο. Η εφαρμογή με τη βοήθεια 

δορυφορικών εφαρμογών επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με λεπτομέρειες 

διάφορες τοποθεσίες του κόσμου. To Google earth  είναι ένα λογισμικό που οδηγεί 

στην μάθηση μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης, ώστε ο μαθητής να οδηγηθεί 

στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό για να 

εντοπίσουν, να ορίσουν  και να μελετήσουν τη θέση της χώρας, του γεωγραφικού 

διαμερίσματος, του νομού, της πρωτεύουσάς του και  άλλων τόπων. 

Ζωγραφική 

Το λογισμικό της Ζωγραφικής δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δημιουργήσουν και να συνθέσουν εικόνες, να τις τροποποιήσουν, να τις δώσουν 

φως ή χρώμα, να τις αλλάξουν διαστάσεις, να τις σβήσουν, να τις ανασυνθέσουν, 

να τις εμπλουτίσουν, να πειραματιστούν χωρίς φόβο ότι θα τις τσαλακώσουν ή ότι 
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θα τις καταστρέψουν, κάτι που θα γινόταν αν καλούνταν να κάνουν μια εργασία σε 

χαρτόνι με εικόνες από χαρτί (κολάζ).  

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

 Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές 

συνειδητοποίησαν ότι οι νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν σχετίζονται 

με καθημερινές καταστάσεις ζωής, όπως γεωγραφική περιήγηση, κατανόηση και 

γνώση του χώρου. 

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων και δίνονται έμφαση στη συνεργασία τους τόσο στις 

προφορικές όσο και στις γραπτές τους εκδηλώσεις.  

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Υπολογιστών, αφού  

χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες  (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση, 

την εθνικότητα). Κάθε μαθητής έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα όπως πχ. 

συντονιστής, γραμματέας, σύμβουλος, κλπ. Οι ρόλοι εναλλάσσονται για να 

μπορέσουν όλοι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ. Κατά την πρώτη 

φάση της ενασχόλησης των μαθητών με το λογισμικό, ο εκπαιδευτικός τους 

καθοδηγεί, παρακολουθεί τις ενέργειες τους και προσφέρει τη βοήθειά του όπου 

κρίνεται απαραίτητο 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Φύλλα εργασίας των εκπαιδευτικών. 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  και  διαδραστικός πίνακας. 
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• Εγκατάσταση λογισμικών. 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση δεδομένων και εικόνων. 

• Χρώματα (ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι). 

  

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης 

και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Συγκεκριμένα στις απόψεις των Piaget, 

Bruner και Vygotsky και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές –ανακαλυπτικές 

δραστηριότητες. Επιδιώκεται ο μετασχηματισμός της συμμετοχής για οικειοποίηση 

της γνώσης. 

Η θεωρία του J. Piaget είναι ουσιαστικά στον αντίποδα του συμπεριφορισμού, 

καθώς ξεκινά με την υπόθεση ότι ο κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το 

δικό του τρόπο, ενεργητικά και δεν αποτελεί απλά έναν παθητικό υποδοχέα 

πληροφοριών και «γνώσεων». 

Ο Bruner πρότεινε ως βασική θεωρία μάθησης την ανακαλυπτική μάθηση. Οι 

μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ερευνητικές και ανακαλυπτικές 

διαδικασίες, εμβαθύνουν σταδιακά στο αντικείμενο για ν’ανακαλύψουν τις 

θεμελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία. Η ιδέα της 

σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για το 

μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και να καθοδηγήσει 

ακόμη (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Σύμφωνα με τον Bruner, ο εκπαιδευτικός έχει 

το ρόλο του εμψυχωτή, του διευκολυντή και του καθοδηγητή και υποστηρίζει την 

προσπάθεια του μαθητή. Ο δάσκαλος δεν παρέχει έτοιμες γνώσεις στους μαθητές, 

αλλά δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις που ωθούν στην ανακάλυψη της 

γνώσης. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε 

δραστηριότητες που θα τους οδηγήσουν σε γενικά συμπεράσματα 
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Σύμφωνα με τον Vygotsky, η μάθηση είναι κοινωνική και συνεργατική 

δραστηριότητα. Εξαρτάται από το μαθητή να δομήσει τη δική του κατανόηση στο 

μυαλό του. Σ’ αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος ενεργεί ως διευκολυντής . Η μάθηση 

θα πρέπει να επιτευχθεί σε πλαίσια που έχουν νόημα, κατά προτίμηση σε εκείνο το 

πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Γι αυτό οι εξωσχολικές εμπειρίες πρέπει 

να συσχετίζονται με τις σχολικές εμπειρίες. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Οι μαθητές σε προηγούμενη διδακτική ενότητα έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή 

με τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, τα σύνορα της, τον καταμερισμό 

της σε γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς. 

 

1ο Φύλλο Εργασίας 

Το πρώτο φύλλο εργασίες μοιράζεται από τις δασκάλες στις ομάδες μαθητών 

μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε ομάδα έχει ανοιχτό έναν πολιτικό και έναν 

γεωμορφολογικό χάρτη που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τη θέση του κάθε 

γεωγραφικού διαμερίσματος και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Για τη συμπλήρωση 

της δεύτερης άσκησης θα προηγηθεί συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των εκπαιδευτικών. 

2ο Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας παίρνουν 

το δεύτερο φύλλο εργασίας. Σε αυτό καλούνται μέσα από συνεργατικές 

διαδικασίες και διάλογο να ανακαλύψουν το γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Θεσσαλίας, να συμπληρώσουν τους νομούς και τις πρωτεύουσες που το 
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απαρτίζουν και να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν το ημιδομημένο κείμενο με 

θέμα «Η πόλη μου».  

3ο Φύλλο Εργασίας 

Η μαθητές για τη συμπλήρωση του 3ου φύλλο εργασίας μεταφέρονται στην 

αίθουσα των υπολογιστών. Οι μαθητές σε ομάδες των τριών ανοίγουν το λογισμικό 

Google Earth. Πλοηγούνται στον παγκόσμιο χάρτη, βρίσκουν τη θέση της Ελλάδας 

σε αυτόν, χρησιμοποιούν εργαλεία του λογισμικού για να ανακαλύψουν διάφορα 

γεωγραφικά σημεία και τόπους. 

4ο Φύλλο Εργασίας   

Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες στην αίθουσα των υπολογιστών για την 

ολοκλήρωση του 4ου φύλλου εργασιών. Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα την ιστοσελίδα el.wikipedia.org/wiki  για αναζήτηση πληροφοριών. 

Έπειτα χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο Microsoft Word για να καταγράψουν τις 

πληροφορίες που βρήκαν, αφού προηγουμένως τις επεξεργαστούν. Αναζητούν και 

επικολλούν σχετικές με το θέμα τους εικόνες. 

5ο  Φύλλο Εργασίας 

Το επόμενο φύλλο εργασίας δίνει οδηγίες στους μαθητές για να 

χρησιμοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό – διαδικτυακό παιχνίδι και με ευχάριστο τρόπο 

να ανακαλύψουν τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας. Η δραστηριότητα αυτή 

πραγματοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας με την χρήση tablet PC που θα 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

6ο Φύλλο Εργασίας 

Οι μαθητές μεταφέρονται στην αίθουσα διδασκαλίας για μια ευχάριστη και 

δημιουργική δραστηριότητα. Αρχικά τους μοιράζεται το 6ο φύλλο εργασίας το 

οποίο τους δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού της 
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Ζωγραφικής. Με το λογισμικό της Ζωγραφικής και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

εργαλεία θα χρωματίσουν τους νομούς που απαρτίζουν κάθε γεωγραφικό 

διαμέρισμα με διαφορετικό χρώμα. 

 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικο-

μαθησιακώς δραστηριοτήτων.    

Κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας προτάθηκαν τροποποιήσεις, 

διαμορφώθηκαν ιδέες που κρίθηκαν από τους εκπαιδευτικούς – συγγραφείς αυτού 

του σεναρίου χρήσιμες και για το λόγο αυτό έγιναν προσαρμογές στον αρχικό 

σχεδιασμό του σεναρίου. Στον προγραμματισμό παρευρίσκεται και συμμετέχει και 

ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, που έχει και τη συντονιστική ευθύνη 

παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού.  

Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων 

 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Τοποθετήστε στα πλαίσια το όνομα του γεωγραφικού διαμερίσματος που 

δείχνει. 

( Κρήτη, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου, Στερεά Ελλάδα, Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη) 
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2. Αφού συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας σας ,σχολιάστε τη γεωγραφική θέση της 

πρωτεύουσας της Ελλάδας και καταγράψτε στο φύλλο εργασίας τα συμπεράσματα 

σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..… 

 

 

3. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
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✓ Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας;………………………………….. 

✓ Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας;…………………………….. 

✓ Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας;………………………………….. 

✓ Ποια πελάγη βρέχουν την Ελλάδα;…………………………………………….. 

✓ Ανέφερε τα ονόματα δύο οροσειρών της Ελλάδας:……………………………. 

✓ Ανέφερε δύο χερσονήσους της Ελλάδας;……………………………………… 

✓ Ανέφερε δυο λίμνες της Ελλάδας;……………………………………………... 

 

 

 

 

 

4. Συμπληρώστε το ονόματα των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα, 

συμπληρώστε τα γεωγραφικά διαμερίσματα στο χάρτη και χρωματίστε τα με 

διαφορετικά χρώματα. 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

1. Βρείτε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα εικονίζεται στο χάρτη. Συμπληρώστε τον 

πίνακα με τους νομούς αυτού του γεωγραφικού διαμερίσματος και τις 

πρωτεύουσές τους. 

 

Διαμέρισμα:……………………….. 

 

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

1   

2   

3   

4   

 

2. Οδηγήστε τις βαρκούλες στο σωστό λιμάνι. 
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3. Γράφω για την πόλη μου: 

 

Το γεωγραφικό μας διαμέρισμα είναι ………………………………… . Μένω στη(ν) 

………………………………. , που είναι πρωτεύουσα του νομού ……………………………. . 

Γειτονικοί νομοί μας είναι …………………………, ………………………………….. και  

…………………………………… .  Μεγάλο λιμάνι μας είναι ο ……………………………. . Τα 

τέσσερα βουνά που αγκαλιάζουν την πόλη μας είναι ………………………… , 

…………………………… , …………………………………… και ………………………….  . Ένας 

επισκέπτης στην πόλη μας αξίζει να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους όπως 

……….…………………...................................................................................................... 

και τουριστικού ενδιαφέροντος σημεία όπως …………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

1. Βρείτε το εικονίδιο του λογισμικού Google Earth   στην επιφάνεια 
εργασία  και πατήστε διπλό αριστερό κλικ για να ανοίξει. 

2. Μπροστά σας εμφανίζεται η γη μας. Αριστερά στο πλαίσιο της αναζήτησης 

γράψτε τη λέξη «Ελλάδα» και πατήστε το κουμπί της αναζήτησης. 

 

 

 

3. Στα δεξιά τις αρχικής σελίδας βλέπετε την διπλανή εικόνα. 
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4. Πλοηγηθείτε στο χάρτη του GOOGLE EARTH. Δεξιά στην οθόνη σας 

υπάρχουν τα εργαλεία πλοήγησης που θα σας βοηθήσουν να κάνετε το 

ταξίδι σας ενδιαφέρον. Πατώντας το «+» με το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού φέρνετε την περιοχή όλο και πιο κοντά. Πατώντας το «-» 

μεταφέρεστε όλο και πιο μακριά από την περιοχή που ερευνούμε. Η πυξίδα 

μας δείχνει πάντα το Βορρά. (Ν). Αν πατήσετε πάνω στο Ν επανέρχεται ο 

χάρτης στον αρχικό του προσανατολισμό. Πειραματιστείτε κάνοντας μια 

πλοήγηση, επιλέγοντας το Βορρά, το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση. 

Πατώντας πάνω στα βελάκια μετακινείστε το χάρτη προς την κατεύθυνση 

που δείχνει το βέλος, πάνω – κάτω – αριστερά - δεξιά.  

 

5. Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω εργαλεία, και βρείτε βουνά, ποτάμια, 

πεδιάδες της Ελλάδας, συζητήστε τα μεταξύ σας. Κάθε ομάδα θα 

παρουσιάσει στην τάξη τις πληροφορίες που συγκέντρωσε και 

επεξεργάστηκε.  

 

6. Επιλέξτε τον τόπο καταγωγής σας στο χάρτη (πόλη – χωριό), ώστε αυτός να 

φαίνεται καθαρά.  

 

7. Από τη γραμμή εργασιών κάντε κλικ στην πινέζα.  

 

 

 

8. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και εμφανίζεται στο χάρτη μια πινέζα.  
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9. Μετακινείστε την πινέζα με το ποντίκι στο σημείο που θέλετε πάνω στο 

χάρτη.  

10. Στο παράθυρο διαλόγου που έχει ανοίξει δεξιά σας, συμπληρώστε το όνομα 

της τοποθεσίας ή κάποιο σχόλιο. Πατήστε ΟΚ. 
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4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

1. Ανοίξτε τον κειμενογράφο Word κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο

. 

2. Κάντε διπλό κλικ και ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome . 

 

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση   el.wikipedia.org/wiki. Θα εμφανιστεί η 

παρακάτω εικόνα. Πάνω δεξιά υπάρχει «αναζήτηση». Πληκτρολογήστε την 

πρωτεύουσα του νομού που δόθηκε στην ομάδα σας. 
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4. Αναζητήστε και καταγράψτε πληροφορίες για την πρωτεύουσα του νομού 

που σας δόθηκε, για ένα σημαντικό αξιοθέατο και για τη μορφολογία 

αυτού. Μαρκάρετε τις πληροφορίες, κάντε δεξί κλικ, αντιγραφή και 

επικόλληση στο αρχείο WORD που έχετε ανοιχτό. 

 

5. Βρείτε και επικολλήστε 5 αντιπροσωπευτικές εικόνες. Κάντε δεξί κλικ, 

αντιγραφή και επικόλληση στο αρχείο WORD που έχετε ανοιχτό. 

 

 

 

6. Μορφοποιήστε τις πληροφορίες και τις εικόνες που επικολλήσατε στον 

κειμενογράφο (μέγεθος εικόνων, διάταξη και μέγεθος γραμματοσειράς, 

χρώμα).  

 

7. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη με τη βοήθεια του βίντεοπροβολέα 

την εργασία της. 
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5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Χρησιμοποιήστε την υπερσύνδεση purpose games για να μεταφερθείτε στο 

διαδικτυακό παιχνίδι με θέμα τους νομούς της Ελλάδας. Στην οθόνη σας θα 

εμφανιστεί ο παρακάτω χάρτης. 

 

 

 

2. Για να αρχίσετε το παιχνίδι κάντε κλικ στο κουμπί . Διαβάστε 

το όνομα του νομού που εμφανίζεται και προσπαθήστε να τον εντοπίσετε 

στο χάρτη της Ελλάδας. 

 

3. Όταν επιλέξετε τη σωστή θέση του νομού που σας ζητάει το παιχνίδι, το 

κυκλάκι μέσα στο νομό χρωματίζεται πράσινο και αυτόματα εμφανίζεται ο 

http://www.purposegames.com/game/0823fd86a0
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επόμενος νομός  που θα πρέπει να εντοπίσετε. Σε περίπτωση τριών 

λανθασμένων επιλογών σας καθοδηγεί το παιχνίδι να επιλέξετε το σωστό 

νομό χρωματίζοντας το αντίστοιχο κυκλάκι μοβ. Επιλέγετε τη σωστή πλέον 

απάντηση και συνεχίζετε το παιχνίδι. 

 

4. Στο πάνω μέρος του χάρτη εμφανίζεται το ποσοστό επιτυχίας σας και ο 

χρόνος που χρειαστήκατε για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.  

 

 

6o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα της Ζωγραφικής που βρίσκεται στον υπολογιστή σας 

με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο . 

 

2. Ανοίξτε το αρχείο «χωρίς τίτλο.png», επιλέγοντας «Άνοιγμα» 

 και έπειτα το αρχείο . Τέλος κάντε 

δεξί κλικ στο άνοιγμα . Ένας χάρτης με τους νομούς της 

Ελλάδας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 
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3. Από το μενού εργαλεία επιλέξτε γέμισμα με χρώμα  και χρωματίστε τον 

κάθε νομό, κάνοντας κλικ στο εσωτερικό του περιγράμματός του, 

επιλέγοντας τα χρώματα σας από την παλέτα χρωμάτων 

 

Χρωματίστε όλους τους νομούς: 

➢ της Θράκης με κίτρινο χρώμα.  

➢ Της Μακεδονίας με κόκκινο. 

➢ Της Ηπείρου με καφέ. 

➢ Της Θεσσαλίας με γαλάζιο. 

➢ Της Στερεάς Ελλάδας με πράσινο. 
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➢ Της Πελοποννήσου με πορτοκαλί. 

➢ Της Κρήτης με ροζ. 

➢ Τα νησιά Ιονίου με λαχανί και   

➢ τα νησιά του Αιγαίου με μπλε σκούρο. 
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Επέκταση του σεναρίου 

 Όταν το σενάριο παρουσιάστηκε στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών προτάθηκε 

η επέκταση του σεναρίου με μία ακόμα δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οι 

μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και της καθηγήτριας 

πληροφορικής θα δημιουργήσουν με λογισμικό παρουσίασης Power Point μια 

συλλογική παρουσίαση, στην οποία κάθε ομάδα θα συμμετέχει με την παρουσίαση 

ενός διαφορετικού γεωγραφικού διαμερίσματος. 

 

Αποτελέσματα  

Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας δείχνουν τους δείκτες αξιολόγησης του 

σεναρίου και το βαθμό υλοποίησης των μαθησιακών στόχων. Με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών η αξιολόγηση δεν αποτελεί πλέον ευθύνη μόνο 

του δασκάλου αλλά προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλων και μαθητών ή 

μαθητών μεταξύ τους. Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου κάθε 

μαθητής εμπλέκεται ατομικά αλλά και ομαδικά σε διαδικασίες και τεχνικές 

αξιολόγησης.  

Με τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων οι εκπαιδευτικοί κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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4η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  «Μαθαίνω να κινούμαι, 

μαθαίνω τη ζωή» 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Τσουκνίδα Μαρία                Ειδικότητα: ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής 

 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά, Ολυμπιακό 
Χωριό, 136 77 Αχαρνές 

 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr 

 

Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

Προσωπικό Ιστολόγιο εκπαιδευτικού: http://physedplus1.weebly.com/ 

  

file:///G:/my_docouments/OneDrive/Έγγραφα/ΣΧΟΛΕΙΟ/26_Axarnwn/ΖΕΠ/Ομάδα%20Εργασίας/Σενάρια/www.ovs.gr
http://efimerida-st.blogspot.com/
http://physedplus1.weebly.com/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων, όπως κιναισθητική αντίληψη, ακουστική 

αντίληψη, οπτική αντίληψη.  

2.  Ανάπτυξη Χωροταξικής Νοημοσύνης μέσω της Ψυχοκίνησης. 

3. Διευκόλυνση της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

4. Ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών μέσα από την εκφραστική και 

δημιουργική κίνηση. 

5. Ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στάσεων ικανοτήτων 

μάθησης και ανάπτυξης. 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ της Φυσικής Αγωγής, αφού 

αποτελεί διδακτική ενότητα της Ψυχοκινητικής στο βιβλίο μαθητή της Φυσικής 

Αγωγής των Α και Β Δημοτικού (σελίδες 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 και 55), και για την 

εκμάθηση παραδοσιακών χορών, ως εκ τούτου οι στόχοι άπτοναι πλήρως σύμφωνα 

με ΑΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ της Φυσικής Αγωγής. 

 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 

προγράμματος των ΖΕΠ, αφού αποσκοπεί στην καλλιέργεια αντιληπτικών 

ικανοτήτων, στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια τους. 
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Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη Α και Β τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;   

  

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα . 

 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης διάρκειας. 
 

2. Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης διάρκειας 
 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να γίνει 
εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  

 
4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού προϋποθέτει 

την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  
 

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και στο πλαίσιο 
σχεδίου δράσης  
 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη στόχων του ΠΣ και 
του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   
 

ν 

 

ν 

ν 

ν 
ν 
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7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ 

εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας στο σχολείο μας. 

 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ 

εκπαιδευτικών διαφορετικής  ειδικότητας στο σχολείο μας. 

 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / 

κηδεμόνες των μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων 

και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 

13. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί παράδειγμα 
συνδυαστικής μάθησης 

 

 

ν 

ν 

ν 
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Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση σε 2  
διδακτικές ώρες  στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής . 

 

 

ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μέσα από δοκιμαστικές εφαρμογές έχει ως 

σκοπό του την ανάπτυξη της χωροταξικής νοημοσύνης και της αισθησιοκινητικής 

ικανότητας, την καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και την κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών/τριων μέσω της παράδοσης και των εθίμων 

του τόπου μας μέσα από μέσω της συνδυαστικής μάθησης. 

Έχουν επιλεχθεί τραγούδια που παραπέμπουν σε έθιμα και στην  κοινωνική ζωή 

του λαού μας, που έχουν άμεση σχέση με τα φυτά και την καλλιέργειά τους. Οι 

δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελούν βιωματική προσέγγιση 

συγκεκριμένων ενοτήτων από το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας: Οι μαθητές/ 

τριες θα κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου, τη θέση τους μέσα στο χώρο, θα 

αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες , κιναισθητική, οπτική, ακουστική και θα 
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αναπτύξουν νέες κινητικές δεξιότητες. Μέσω της συνδυαστικής μάθησης  θα 

κατανοήσουν δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας: Μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες μέσω της Μουσικοκινητικής Αγωγής  και των 

παραδοσιακών χορών οι μαθητές/τριες, με τη χρήση ηχητικών ερεθισμάτων και με 

αυξανόμενης δυσκολίας δραστηριότητες θα αναπτύξουν απλές κινητικές 

δεξιότητες,  θα αναπτύξουν την κιναισθητική και ακουστική αντίληψη και θα 

διασκεδάσουν μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες.  

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: Οι μαθητές/ τριες θα 

αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες μέσα από τη γνωριμία με την παράδοση και τα 

έθιμα του τόπου μας και  θα συνεργαστούν και θα αλληλεπιδράσουν.  

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τη Μελέτη Περιβάλλοντος (σε κάθε 

δραστηριότητα γίνεται αναφορά του κεφαλαίου ή της ενότητας) και τη 

Μουσική. 

5.2 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

 Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές 

συνειδητοποίησαν ότι οι νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν 

σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις ζωής όπως είναι οι παρακάτω: η 

καλλιέργεια των φυτών, την παράδοση και τα έθιμα του τόπου μας.  

Συνεργασία της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής με τις δασκάλες της Α και Β 

τάξης για το μάθημα της Μελέτη Περιβάλλοντος, έτσι ώστε μέσα από τη 
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συνδυαστική μάθηση  οι μαθητές/τριες να αναπαράγουν κινητικά -μέσα 

από βιωματικές δραστηριότητες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής- όσα 

μαθαίνουν με τις δασκάλες τους στην τάξη, την ίδια χρονική περίοδο. 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται η ενεργητική συμμετοχική μέθοδος. Παράλληλα 

ενθαρρύνεται ο αυτοσχεδιασμός και η ελευθερία της έκφρασης μέσα από 

την κινησιολογία και την ψυχοκίνηση.  

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

• Κασετόφωνο 

• Μουσικά όργανα Μουσικοκινητικής Αγωγής 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας  βασίζεται στη βιωματική μάθηση μέσα από 

τη δραματοποίηση και με παιχνίδια μίμησης ρόλων με κοινωνικο-πολιτιστικές 

προσεγγίσεις.  Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά ερεθίσματα  

προκειμένου  να  αποκτήσουν τη γνώση μέσα από ψυχοκινητικές μιμητικές 

δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή  και του 

καθοδηγητή. 

Δραστηριότητες:  

1. «Μαθαίνω το σώμα μου» – Μουσικοκινητική Αγωγή, παραδοσιακοί χοροί 

α) Τραγούδι: «Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια».  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να ακολουθήσουν κινητικά τους στίχους του 

τραγουδιού αγγίζοντας τα μέλη του σώματος που ακούνε, μαθαίνοντας το 

σώμα τους. 
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β) Τραγούδι: «Πως το τρίβουν το πιπέρι», παραδοσιακό.  

Οι μαθητές/τριες μέσα από τον παραδοσιακό μιμητικό χορό έρχονται σε 

επαφή με την παράδοση και τα έθιμα. Χορεύουν αυτοσχεδιάζοντας 

βρίσκοντας διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να χρησιμοποιήσουν ένα 

μέλος του σώματος που απαιτείται σύμφωνα με το κινητικό μοτίβο του 

χορού.  

γ) Τραγούδια: Χελιδονίσματα και  Περπερούνα, παραδοσιακά.  

Οι μαθητές/τριες αυτοσχεδιάζουν πάνω σε διαφορετικά κινητικά μοτίβα σε 

ζευγάρια ή σε ομάδες και μέσα από την κίνηση δραματοποιούν τους στίχους 

των τραγουδιών.  

Λέξεις κλειδιά: ψυχοκίνηση, ακουστική αντίληψη, ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων, αυτοσχεδιασμός, εκφραστική κίνηση, παράδοση, έθιμα, 

γνωρίζω το σώμα. 

Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος: Α Δημοτικού σελ. 128 το έθιμο της 

Περπερούνας. 

 

2. Μουσικοκινητικό παιχνίδι με θέμα τη φύση 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα είναι τα λουλούδια, η 

δεύτερη οι μέλισσες και η τρίτη έχει τα μουσικοκινητικά όργανα. Οι ομάδες 

αλλάζουν κυκλικά ρόλους μέχρι να περάσουν όλοι και από τους τρεις 

ρόλους. 

Η ομάδα των λουλουδιών μένει ακίνητη και οι μαθητές/τριες 

αυτοσχεδιάζουν σε διάφορα επίπεδα παριστάνοντας τα λουλούδια. Δίνεται 

η δυνατότητα κίνησης του κορμού και των χεριών (π.χ. τα φυσά ο άνεμος, 

ξεδιπλώνουν τα φύλλα τους κ.α.)  
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Η ομάδα των μουσικών παίζει με τα μουσικοκινητικά όργανα διάφορους 

ρυθμούς, ακολουθώντας το ρυθμό που δίνει ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής 

Αγωγής που παίζει το ρόλο του μαέστρου. 

Η ομάδα των μελισσών αυτοσχεδιάζει κινητικά και παριστάνει την κίνηση 

των μελισσών, καθώς οι μαθητές κινούνται ανάμεσα στα λουλούδια, 

ρουφάνε νέκταρ, πηγαίνουν στην κυψέλη και ξαναγυρίζουν κ.α.  

Λέξεις κλειδιά: ψυχοκίνηση, ανάπτυξη ρυθμού, ακουστική αντίληψη, 

ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, αυτοσχεδιασμός, εκφραστική 

δημιουργική κίνηση, ανάπτυξη φαντασίας. 

 

3. «Το Σποράκι»,  τραγούδι της Μαρίας Τσουκνίδα, εκπαιδευτικού Φυσικής 

Αγωγής ΠΕ11 

Οι μαθητές αυτοσχεδιάζουν κινητικά επάνω στους στίχους του τραγουδιού το 

οποίο αναφέρεται στον κύκλο της ζωής ενός φυτού. Περνάνε κινητικά από όλα 

τα επίπεδα καθώς το σποράκι μεγαλώνει και γίνεται φυτό και στη συνέχεια 

ξεραίνεται και επιστρέφει ξανά στη γη. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι έννοιες 

δεξιά και αριστερά.  

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη χωροταξικής νοημοσύνης, ανάπτυξη ακουστικής 

αντίληψης, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, αυτοσχεδιασμός, εκφραστική 

κίνης, ψυχοκίνηση. 

Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος: Α Δημοτικού σελ. 126 «Τα μέρη του 

φυτού» – Β τάξη, κεφάλαιο 7, ενότητα 7.1 σελ. 72. 

4. « Ο γεωργός», παιδικό τραγούδι 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να μιμηθούν σύμφωνα με τους στίχους του 

τραγουδιού τις κινήσεις που κάνει ο γεωργός. Κινούνται ελεύθερα στο χώρο 

αυτοσχεδιάζοντας ο καθένας ξεχωριστά.  
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Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης, 

ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, ψυχοκίνηση, αυτοσχεδιασμός, 

εκφραστική κίνηση, κοινωνική ζωή. 

Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος: Β Δημοτικού σελ. 92, κεφάλαιο 8, 

ενότητα 8.4 «Πέρα στους πέρα κάμπους», καλλιέργεια των φυτών. 

 

5. « Τα Κουκιά», παραδοσιακό μιμητικό τραγούδι  

Οι μαθητές σε κύκλο εκτελούν το κινητικό μοτίβο του χορού, που αποδίδει 

την καλλιέργεια των κουκιών από τη σπορά μέχρι το θερισμό. 

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης, ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων, αυτοσχεδιασμός, ψυχοκίνηση, εκφραστική κίνηση, έθιμα, 

παράδοση, κοινωνική ζωή. 

Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος: Β Δημοτικού σελ. 92, κεφάλαιο 8, 

ενότητα 8.4 «Πέρα στους πέρα κάμπους», καλλιέργεια των φυτών. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό δραστηριοτήτων 

Τα τραγούδια: 

1. Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια 

2. Πως το τρίβουν το πιπέρι 

3. Δώδεκα μήνες αθλητές, Χατζιδάκις Μάνος 

4. Χελιδονίσματα  

5.  Περπερούνα 

6. * Το σποράκι – Μαρία Τσουκνίδα, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

7.  Ο Γεωργός 

8.  Τα κουκιά, παραδοσιακό 
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*Μαζί με το σενάριο διδασκαλίας παραδίδονται:  

α) το μουσικό cd με το τραγούδι 

 β) οι στίχοι του τραγουδιού 

 

Οι στίχοι του τραγουδιού  

 

Το σποράκι  

Στίχοι: Τσουκνίδα Μαρία, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής-ΠΕ11 

Είμαι ένα σποράκι τόσο δα μικρό  

μέσα στη γη βαθιά κατοικώ, 

μένω κρυμμένο μέρες εκεί  

και περιμένω να έρθει η βροχή. 

Πέφτουν οι στάλες απ’ τον ουρανό 

το χώμα μουλιάζει γίνεται νωπό, 

σιγά σιγά φουσκώνω γίνομαι χοντρό 

είμαι ένα σποράκι μεγάλο στρογγυλό. 

 

Βγάζω ριζούλες βαθιά μέσα στη γη 

σαν δύο ποδαράκια που με κρατάν εκεί, 

ριζούλες  ποδαράκια που με κρατάν γερά 

φαγάκι και νεράκι θα παίρνω απ’ αυτά. 

Σιγά σιγά ψηλώνω και βγάζω ένα βλαστό, 
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Ψηλώνω μεγαλώνω ως τον ουρανό. 

Βγάζω φυλλαράκια δεξιά κι αριστερά (δεξιά κι αριστερά) 

και ένα λουλουδάκι που χαμογελά. 

 

Ο αέρας με φυσάει δεξιά κι αριστερά (δεξιά κι αριστερά) 

μαζί του εγώ χορεύω κοιτάξτε με παιδιά. 

Οι μέρες μου κυλάνε με γέλιο και χαρά 

κι εγώ χαμογελάω στον ήλιο εκεί ψηλά. 

Σιγά σιγά μαραίνομαι οι μέρες σαν περνούν 

τα φύλλα μου ξεραίνονται το χώμα κοιτούν. 

Στη γη ξαναγυρίζω απ’ όπου είχα βγει, 

Μικρό είμαι σποράκι και πάμε απ’ την αρχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το CD με το Σποράκι 
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Αποτελέσματα  

Το παραχθέν εκπαιδευτικό σενάριο μέσα από δοκιμαστικές εφαρμογές έχει ως 

αποτέλεσμα μέσα από την συνδυαστική  μάθηση με ψυχοκινητικές βιωματικές 

δραστηριότητες η γνώση να αποκτάται με ευχάριστο τρόπο και να αναπτύσσονται 

η χωροταξική νοημοσύνη, νέες κινητικές δεξιότητες, καθώς και να καλλιεργούνται ο 

ρυθμός και αντιληπτικές ικανότητες παράλληλα με την κοινωνικο-πολιτιστική τους 

ανάπτυξη.  

Συνδυάζοντας την Μουσικοκινητική Αγωγή με τον Παραδοσιακό χορό οι 

μαθητές/τριες ανέπτυξαν παράλληλα την εκφραστική κίνηση με τα κινητικά μοτίβα 

των παραδοσιακών χορών. Ήρθαν σε επαφή με την παράδοση και τα έθιμα του 

τόπου μας. 

Τέλος αλληλεπίδρασαν και συνεργάστηκαν μαθαίνοντας να συνδημιουργούν, 

γεγονός που βοηθά στο θετικό κλίμα στην τάξη και στις μεταξύ τους σχέσεις. 
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5η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1.  Ονοματεπώνυμο: Μικρούλη Ασπασία                                     Ειδικότητα ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο: Μουστάκα Δέσποινα                                   Ειδικότητα ΠΕ 70 

3. Ονοματεπώνυμο: Σκουλούδης Παναγιώτης                            Ειδικότητα: ΠΕ 08   

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  

Ολυμπιακό Χωριό  136 77 Αχαρνές 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

Δικτυακός τόπος: www.ovs.gr  

 Βlog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

 

Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

• Εφαρμογή εναλλακτικών και ευέλικτων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

«καλών πρακτικών», διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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• Κοινωνικο-συναισθηματική καθώς και γνωστικο-γλωσσική ανάπτυξη των 

μαθητών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων. 

• Ανάπτυξη του προφορικού λόγου και κατανόηση και παραγωγή του 

γραπτού λόγου. 

•  Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της Γλώσσας. 

• Ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών μέσα από την έκφραση, τη 

δημιουργία και την ανακάλυψη.  

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ,αφού αποτελεί κείμενο της 

Γλώσσας Β΄ δημοτικού της ενότητας 22 «Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;» και οι στόχοι 

άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας. 

Θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης: μεταβολή, ομοιότητα και 

διαφορά.  

 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 

προγράμματος των ΖΕΠ αφού αποσκοπεί στην  κοινωνικο-συναισθηματική καθώς 

και γνωστικο-γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών μέσω δημιουργικών 

δραστηριοτήτων όπως επίσης και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην  

κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου. 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         
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Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:     Ολοήμερο Τμήμα                      

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα . 

Συνεργαστήκαμε με τους εκπαιδευτικούς του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών: 

1. Ονοματεπώνυμο: Καραγιάννη Μαργαρίτα                             Ειδικότητα ΠΕ 70 

2. Ονοματεπώνυμο: Δρούζα Αικατερίνη                                       Ειδικότητα ΠΕ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 
διάρκειας. 
 

2.  Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 
διάρκειας 

 
3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να 

γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  
 

X 

ν 

ν 
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4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού 
προϋποθέτει την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  

 
5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και στο πλαίσιο 

σχεδίου δράσης   
 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη 

στόχων του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών 

ή την τοπική κοινωνία. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και 

κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

13. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

14. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
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Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

 Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση σε 9 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας , της Φυσικής Αγωγής,  των Εικαστικών 

και της Πληροφορικής.  

 

ΙΙ. Αξιοποίηση Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Γενικός Σκοπός   

Π.χ. Το παραχθέν μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές 

εκπαιδευτικό υλικό έχει ως σκοπό του να γνωρίσουν παιχνίδια που παίζονταν στα 

παλιά χρόνια, να παρουσιάζουν στην ολομέλεια προφορικά και γραπτά τους 

κανόνες των παιχνιδιών, να συνεργάζονται αρμονικά μέσα στην ομάδα τους και να 

εξοικειωθούν με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/ τριες θα γνωρίσουν παραδοσιακά παιχνίδια και θα εντοπίσουν ποια 

από αυτά παίζονται σήμερα. (Δραστηριότητα 1) 
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2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  

 Οι μαθητές/ τριες θα εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα 

παραδοσιακά και σημερινά παιχνίδια. Θα δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη και 

θα αναθεωρήσουν κάποιες από τις απόψεις τους. Θα δημιουργήσουν βίντεο και 

αφίσα με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια. Θα κάνουν μια δραστηριότητα 

αντιστοίχισης των παιχνιδιών με το όνομά τους. Θα ζωγραφίσουν ένα παραδοσιακό 

παιχνίδι, θα συλλέξουν πληροφορίες γι’ αυτό και θα καταγράψουν τους κανόνες με 

τους οποίους παίζονται, δημιουργώντας το δικό τους βιβλίο για τα παραδοσιακά 

παιχνίδια. (Δραστηριότητες 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία: 

 Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα συνεργαστούν, 

θα ανταλλάξουν και θα αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Θα παρουσιάσουν στην 

ολομέλεια το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. (Δραστηριότητες 3, 4, 5, 6, 7, 9)  

 

4. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν συγκεκριμένη στάση ζωής θέτοντας στόχους και 

προσπαθώντας για την κατάκτησή τους,  αφού θα κληθούν να δημιουργήσουν το 

δικό τους βιβλίο το οποίο αποτελεί τον καρπό της συνολικής τους προσπάθειας και 

συνεργασίας. (Δραστηριότητα 9) 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

 Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα, Εικαστικά 

5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ  

Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών: 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

103 
 

CmapTools: Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης για 

καταιγισμό ιδεών των μαθητών. Οι μαθητές αφού παρακολούθησαν το βίντεο από 

το YouTube με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια καλούνται να συνδυάσουν τα 

παιχνίδια που είδαν και αυτά που γνώριζαν και να τα αναπαραστήσουν 

δημιουργώντας τον εννοιολογικό χάρτη. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να 

αναπαραστήσουν τις σχέσεις των παιχνιδιών αυτών μεταξύ τους. Στη συνέχεια, 

έχοντας γνωρίσει περισσότερο τα παραδοσιακά παιχνίδια το λογισμικό τους 

επιτρέπει να αναθεωρήσουν κάποιες από τις ιδέες τους και να κάνουν 

αυτοαξιολόγηση. 

Movie Maker: Οι μαθητές δημιούργησαν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μία 

ταινία με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια. Αναζήτησαν  εικόνες από παραδοσιακά 

παιχνίδια και επέλεξαν για μουσική της ταινίας τη συμφωνία των παιχνιδιών του 

Μότσαρτ. Η διαδικασία αυτή ενεργοποίησε τους μαθητές και τους έδωσε τη 

δυνατότητα να την προβάλουν μέσα από το ιστολόγιο του σχολείου. 

Revelation Natural Art: Με το λογισμικό αυτό οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις 

εικόνες που έχουν βρει στο διαδίκτυο μπορούν να φτιάξουν τη δική τους αφίσα 

επιλέγοντας τα δικά τους χρώματα. Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στα παιδιά να 

εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τον συνδυασμό εικόνων και χρωμάτων. Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μέσω του ιστολογίου του σχολείου να 

προβάλλουν τις αφίσες που δημιούργησαν. 

Hot Potatoes: Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια 

που γνώρισαν με το όνομά τους. Είναι μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης μέσα 

σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

PowerPoint: Ο κάθε μαθητής γράφει στο Power Point πληροφορίες σχετικά με το 

παραδοσιακό παιχνίδι που ζωγράφισε. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές 

να οργανώσουν πληροφορίες και να οικοδομήσουν γνώσεις. Επιπλέον η 
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δημιουργία από τους μαθητές της παρουσίασης μας επιτρέπει να έχουμε άμεση 

πρόσβαση στις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις τους σχετικά με το θέμα. Επίσης 

οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης έργου, δεξιότητες οργάνωσης και 

σχεδιασμού, δεξιότητες συλλογισμού και δεξιότητες παρουσίασης. 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις:                                                                                                    

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 

προσέγγισης: μεταβολή, ομοιότητα και διαφορά.  

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος .Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων και δίνονται έμφαση στη συνεργασία τους τόσο στις 

προφορικές όσο και στις γραπτές τους εκδηλώσεις. 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση εικόνων και μουσικής. 

• Χρώματα ( ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) για την ζωγραφική των 

παραδοσιακών παιχνιδιών. 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι: 
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Η συνεργατική μάθηση μπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα με τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατομική μάθηση μέσω 

των συνεργατικών διεργασιών. 

Ο ρόλος των μελών της ομάδας στην συνεργατική μάθηση: 

Η συνεργατική μάθηση ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών στο 

πλαίσιο μιας ομάδας. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι προσεκτικά 

δομημένες ώστε να επιτρέπουν:  

(α) τη θετική αλληλεξάρτηση,  

(β) την ατομική υπευθυνότητα,  

(γ) την αλληλεπίδραση σε προσωπικό επίπεδο,  

(δ) την κατάλληλη χρήση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως ηγετικές 

ικανότητες, επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα και επίλυση διαφορών,  

(ε) την τακτική αυτοαξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συνεργατική μάθηση: 

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι περισσότερο βοηθητικός. Τόσο ο δάσκαλος όσο και 

οι μαθητές είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία - η γνώση δεν είναι 

κάτι που παραδίδεται στους μαθητές, παρά κάτι που προκύπτει από τον ενεργό 

διάλογο μεταξύ αυτών που προσπαθούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

έννοιες και τεχνικές. 

 

Ο ρόλος του υπολογιστή στη συνεργατική μάθηση: 

Ο υπολογιστής εκθέτει τους μαθητές σε ποικιλία πηγών με δυναμικό περιεχόμενο. 

Αναπτύσσονται οι κοινωνικές και οι συνεργατικές δεξιότητες των μαθητών. 

Ενισχύει το ρόλο της δράσης στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Ενισχύεται η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη μνήμη από τον τρόπο που 

προκύπτουν τα γνωστικά αποτελέσματα. 
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ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

1η δραστηριότητα 

Βήμα 1ο:  

Οι μαθητές στην αρχή παρακολουθούν βίντεο από το youTube με θέμα τα 

παραδοσιακά παιχνίδια. 

Μετά την προβολή συζητάμε με τους μαθητές για τα παραδοσιακά παιχνίδια τα 

οποία παρακολούθησαν στο βίντεο. Επίσης  ζητούμε  από τους μαθητές να 

σκεφτούν αν κάποια από αυτά τα παιχνίδια που παρακολούθησαν τα παίζουν 

ακόμη και σήμερα. 

Βήμα 2ο: 

Δίνεται το φύλλο εργασίας 1 στους μαθητές. Εδώ οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν τα ονόματα των παιχνιδιών τα οποία παρακολούθησαν στο βίντεο. 

Επίσης καλούνται να γράψουν παιχνίδια που παίζουν σήμερα και να βρουν 

ομοιότητες και διαφορές με τα παραδοσιακά. 

 

 

2η δραστηριότητα 

Βήμα 1ο: 

Οι μαθητές  δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools σύμφωνα με τις οδηγίες της δασκάλας οι 

οποίες δίνονται στο φύλλο εργασίας 2. 

Βήμα 2ο: 
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Οι μαθητές συμπληρώνουν τον εννοιολογικό χάρτη.  

 

3η δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα αυτή είναι διαφορετική για κάθε ομάδα. Γι’ αυτό το λόγο δίνονται 

τέσσερα διαφορετικά φύλλα εργασίας (Φύλλο εργασίας 3). Η κάθε ομάδα 

παρακολουθεί ένα βίντεο προσομοίωσης για κάποιο παραδοσιακό παιχνίδι. Στη 

συνέχεια συζητούν για τους κανόνες κάθε παιχνιδιού και τέλος το παρουσιάζουν 

στις υπόλοιπες ομάδες. 

 

4η δραστηριότητα 

Οι μαθητές έχοντας γνωρίσει μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες τα 

παραδοσιακά παιχνίδια επιστρέφουν στον εννοιολογικό χάρτη και τον 

συμπληρώνουν αναθεωρώντας κάποιες από τις ιδέες τους. Χρησιμοποιούν το 

φύλλο εργασίας 2. 

 

5η δραστηριότητα 

Οι μαθητές αναζητούν εικόνες παραδοσιακών παιχνιδιών μέσα από ιστοσελίδα. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Windows Movie Maker και με τη βοήθεια της 

δασκάλας δημιουργούν ένα βίντεο παραδοσιακών παιχνιδιών. Χρησιμοποιούν τις 

εικόνες από το διαδίκτυο και μουσική από τη Συμφωνία των Παιχνιδιών του 

Μότσαρτ και δημιουργούν το παρακάτω βίντεο.  

http://www.youtube.com/watch?v=cAyU1qGVetI 

6η δραστηριότητα 

http://www.youtube.com/watch?v=cAyU1qGVetI
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Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art τοποθετούν στη 

βιβλιοθήκη του τις εικόνες που έχουν συγκεντρώσει και δημιουργούν μια αφίσα με 

παραδοσιακά παιχνίδια σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες δίνονται στο φύλλο 

εργασίας 6. 

 

7η δραστηριότητα 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot Potatoes οι μαθητές κάνουν μια δραστηριότητα 

αντιστοίχισης των παραδοσιακών παιχνιδιών με το όνομά τους. 

 

8η δραστηριότητα 

Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του και ζωγραφίζει ένα παραδοσιακό παιχνίδι. 

Με τη βοήθεια της δασκάλας σαρώνουν τις ζωγραφιές τους και τις οργανώνουν σε 

φακέλους.  

 

9η δραστηριότητα 

Οι μαθητές γράφουν χρησιμοποιώντας το Power Point, πληροφορίες για το παιχνίδι 

που ζωγράφισαν. Στη συνέχεια ενώνουν τις εργασίες τους και δημιουργούν το 

βιβλίο των παραδοσιακών παιχνιδιών.   

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

110 
 

ΙΙ. Δ. Ανασχεδιασμός  Εκπαιδευτικής Πρότασης σε Πλαίσιο Ενδο-

σχολικής Συνεργασίας και Εφαρμογή Ανασχεδιασμένης 

Εκπαιδευτικής Πρότασης  σε Συνθήκες Σχολικής Τάξης μέσω της  

Αξιοποίησης των  Φάσεων της Έρευνας Δράσης  

 

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

Ύστερα από τη συζήτηση στην ομάδα, ολομέλεια και την εφαρμογή στη τάξη 

παρουσιάστηκε η ανάγκη δημιουργίας της 4ης δραστηριότητας καθώς οι μαθητές 

χρειάστηκε να ανατρέξουν στον εννοιολογικό χάρτη της 2ης δραστηριότητας 

συμπληρώνοντας και αναθεωρώντας κάποιες από τις ιδέες τους. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων 

 Οι μαθητές στο Φύλλο εργασίας 1 γράφουν τα ονόματα των παραδοσιακών 

παιχνιδιών που παρακολούθησαν στο βίντεο και γράφουν ομοιότητες και διαφορές 

με τα σημερινά. 

Φύλλο Εργασίας 1 

 

Δραστηριότητα 1: 

Αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο, επιλέγουμε τα ονόματα των παιχνιδιών από την 

παρένθεση και τα γράφουμε κάτω από τις εικόνες (σπασμένο τηλέφωνο, κρυφτό, μπιζ, 

τυφλόμυγα, περνά περνά η μέλισσα, η μικρή Ελένη, μήλα, μακριά γαϊδούρα, σχοινάκι). 

 

 

 

…………………..     ………………………     …………………… 
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………………………     ………………………    

……………………. 

……………………………..    ………………………………   

…………………………… 

 

Δραστηριότητα 2η 

Υπάρχουν κάποια από τα παραδοσιακά παιχνίδια που να παίζουμε ακόμη και σήμερα με τους 

φίλους μας; 

 

Σκεφτόμαστε και άλλα παιχνίδια που παίζουμε σήμερα και τα γράφουμε παρακάτω. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

113 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Δραστηριότητα 3η 

Συζητάμε με την ομάδα μας και βρίσκουμε σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα 

παραδοσιακά παιχνίδια από τα παιχνίδια που παίζουμε εμείς σήμερα. 

Ομοιότητες Διαφορές 
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Στο Φύλλο εργασίας 2 δίνονται οδηγίες στους μαθητές για να φτιάξουν τον 

εννοιολογικό χάρτη και να τον συμπληρώσουν. 

Φύλλο Εργασίας 2 

Δραστηριότητα 1:   

BHMA 1 

Από την Έναρξη επιλέγουμε CmapTools. Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε 

Νέο→Cmap. (Μπορούμε να επιλέξουμε πάνω δεξιά το μεσαίο εικονίδιο για να 

μεγιστοποιήσουμε το παράθυρο). 

Κάνουμε διπλό κλικ για να δημιουργήσουμε το πρώτο κουτάκι και μέσα σε αυτό 

γράφουμε τη λέξη ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Στη συνέχεια δημιουργούμε δύο ακόμα κουτάκια 

μέσα στα οποία γράφουμε ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Για 

να ενώσουμε με βέλη τα κουτάκια επιλέγουμε τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και σύρουμε ένα βέλος 

στα ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και ένα στα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Με τον ίδιο τρόπο 

δημιουργούμε τέσσερα κουτάκια τα οποία ενώνουμε με τα ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

και τέσσερα κουτάκια τα οποία ενώνουμε με τα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. Για να 

αλλάξουμε το στυλ της γραμματοσειράς και των γραμμών επιλέγουμε Μορφή και 

Στυλ. Ο εννοιολογικός μας χάρτης θα έχει την παρακάτω μορφή: 
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BHMA 2 

Στη συνέχεια συζητάμε με την ομάδα μας και με τη βοήθεια του βίντεο που 

παρακολουθήσαμε επιλέγουμε και γράφουμε τέσσερα παραδοσιακά παιχνίδια και 

τέσσερα σημερινά παιχνίδια στα αντίστοιχα κουτάκια.  

 

Το Φύλλο εργασίας 3 είναι διαφορετικό για κάθε ομάδα. Οι μαθητές οδηγούνται 

μέσα από υπερσύνδεση στην προσομοίωση κάποιου παραδοσιακού παιχνιδιού το 
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οποίο καλούνται να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής. 

Φύλλο εργασίας 3 

Για την 1η ομάδα: 

Αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο με το παιχνίδι «Η μικρή Ελένη» (πατώντας 

ταυτόχρονα ctrl και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Η μικρή Ελένη) συζητούμε με την 

ομάδα μας για τους κανόνες του παιχνιδιού και παρουσιάζουμε το παιχνίδι στις 

άλλες ομάδες.  

Για τη 2η ομάδα: 

Αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο με το παιχνίδι «Αγαλματάκια»  (πατώντας 

ταυτόχρονα ctrl και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Αγαλματάκια) συζητούμε με την 

ομάδα μας για τους κανόνες του παιχνιδιού και παρουσιάζουμε το παιχνίδι στις 

άλλες ομάδες.  

Για την 3η ομάδα: 

Αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο με το παιχνίδι «Τυφλόμυγα»  (πατώντας 

ταυτόχρονα ctrl και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Τυφλόμυγα) συζητούμε με την 

ομάδα μας για τους κανόνες του παιχνιδιού και παρουσιάζουμε το παιχνίδι στις 

άλλες ομάδες.  

Για την 4η ομάδα: 

Αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο με το παιχνίδι «Περνά περνά η μέλισσα»  

(πατώντας ταυτόχρονα ctrl και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Περνά περνά η 

μέλισσα) συζητούμε με την ομάδα μας για τους κανόνες του παιχνιδιού και 

παρουσιάζουμε το παιχνίδι στις άλλες ομάδες. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CYgwKq3tqrc
http://www.youtube.com/watch?v=5Zdn3pVgIHM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lgCxaVpf8d0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KaWVr1h-RBk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=KaWVr1h-RBk&NR=1


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

117 
 

Τέλος, το φύλλο εργασίας 6 είναι ένα φύλλο καθοδήγησης και βοηθά τους μαθητές 

να κατασκευάσουν την αφίσα των παραδοσιακών παιχνιδιών. 

Φύλλο Εργασίας 6 

Βήμα 1ο: 

Ανοίγουμε  από το εικονίδιο Υπολογιστής  τον Τοπικό δίσκο (C:). Στη συνέχεια 

επιλέγουμε Αρχείο Εφαρμογών → Revelation Natural Art →Stamps. 

Κάνοντας αντιγραφή – επικόλληση, αντιγράφουμε το φάκελο Εικόνες – 

Παραδοσιακά Παιχνίδια στο φάκελο Stamps. Κλείνουμε το παράθυρο. Με αυτό τον 

τρόπο οι εικόνες μας μπήκαν στη βιβλιοθήκη του Revelation Natural Art. 

Βήμα 2ο: 

1. Ανοίγουμε το Revelation Natural Art. 

 

                                                            

 

 

 

 

2. Πατάμε το 

εικονίδιο. 

3. Επιλέγουμε 

Εικόνες-

Παραδοσιακά 

Παιχνίδια. 

4. Σύρουμε 

τις εικόνες  

στο πλαίσιο. 

5. Επιλέγουμε το φόντο. 
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Αποτελέσματα  

Αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές γίνεται κατά τη διάρκεια του σεναρίου σε δύο 

δραστηριότητες.  

Οι μαθητές κατά την 4η δραστηριότητα καλούνται να επιστρέψουν στον 

εννοιολογικό χάρτη και να αναθεωρήσουν κάποιες από τις αρχικές ιδέες τους. 

Επίσης, δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης είναι η αντιστοίχιση των παραδοσιακών 

παιχνιδιών με το όνομά τους αφού πρώτα έχουν αναζητήσει οι ίδιοι εικόνες με τα 

παιχνίδια αυτά μέσα από ιστοσελίδα, έχουν παρακολουθήσει βίντεο και έχουν 

φτιάξει αφίσα. 

Ερωτήματα που οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να απαντούν μετά το τέλος των 

δραστηριοτήτων είναι: 

Ποια παραδοσιακά παιχνίδια γνωρίσατε; 

Ποια από αυτά παίζετε ακόμη και σήμερα; 

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στα παραδοσιακά και τα 

σημερινά παιχνίδια;  

Τέλος, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στην τάξη για το αν η συνεργασία των 

μαθητών μέσα στις ομάδες τους ήταν αρμονική και για το πώς νιώθουν οι μαθητές 

μετά από αυτή τη διαδικασία. 
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6η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  Πόλεμος ή ….Ειρήνη; 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο:Κουλογεωργίου Μαρία                                     Ειδικότητα ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο:Μαργέλου Κωνσταντία                                     Ειδικότητα ΠΕ70 

3. Ονοματεπώνυμο: Χριστόπουλος Μάριος                                       Ειδικότητα 

ΠΕ16.01 

4. Ονοματεπώνυμο: Στέργιος  Παπαδάκης                                        Ειδικότητα ΠΕ 70 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο – 29o  Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  

Ολυμπιακό Χωριό  136 77 Αχαρνές 

 

 

E-mail: 26dim@ovs.gr, 29dim@ovs.gr  

 

Δικτυακός τόπος : www.ovs.gr  

  

Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

mailto:26dim@ovs.gr
mailto:29dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη Β τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα: 

Με τη Β τάξη του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

 

 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 
διάρκειας.      

2.  Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 
διάρκειας                                             

 
3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί 

να γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .                                                                                                                              
 

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού 
προϋποθέτει την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  
 

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε  σε ένα 
μέρος του χρησιμοποιήθηκε κατά την επίσκεψη εκπαιδευτικών 
από την Λιθουανία . 
 

Χ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη 
στόχων του ΠΣ και του      πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.                                                                                              
 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών 
της ίδιας ειδικότητας στο    σχολείο μας. 
 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών 
διαφορετικής  ειδικότητας στο σχολείο μας. 
 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / 
κηδεμόνες των μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 
 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 
αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και 
κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 
 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
πράξη. 
 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

 Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση σε 5 
διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας ,σε μία στο μάθημα της Μουσικής και 
δύο στην Εικαστική Αγωγή. 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

Γενικός Σκοπός   

 Το παραχθέν μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές 
εκπαιδευτικό υλικό έχει ως σκοπό του να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να 
κατανοήσουν ένα ποίημα και να το αποκωδικοποιήσουν. 

 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας: Οι 

μαθητές/ τριες θα αποκτήσουν γνώσεις και θα κατανοήσουν  το 

περιεχόμενο του ποιήματος και θα εντοπίσουν τις κυρίαρχες έννοιες. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  Οι 

μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες  αφού θα 

εντοπίσουν τις δύο αντίθετες έννοιες και θα επισημάνουν τα θετικά τα 

αρνητικά τους. 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: π.χ. Οι 

μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα 

συνεργαστούν ,θα ανταλλάξουν απόψεις και στο τέλος θα καταλήξουν σε 

συμπεράσματα, αφού θα επιλέξουν σε τι κόσμο θα ήθελαν να ζήσουν.  

4. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών: . Οι 

μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού σαν αυριανοί 

πολίτες θα κληθούν να ζήσουν σε ένα κόσμο ανάλογο με αυτόν που 

περιγράφει  το ποίημα και να κάνουν τις δικές τους επιλογές. 

5.  Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  
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5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

 Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα, Μουσική ,Εικαστικά 

5.2..Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ : 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: Μέσω των δραστηριοτήτων του 

παραχθέντος υλικού οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι οι νέες γνώσεις και 

ικανότητες που απέκτησαν σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις ζωής 

όπως είναι οι παρακάτω: οι έννοιες του πολέμου και της ειρήνης  είναι 

κυρίαρχες στη ζωή μας αφού ζούμε και  βιώνομαι  καθημερινά τέτοιες 

αντιμαχόμενες καταστάσεις και συγκρούσεις. Οι μαθητές μπορούν να 

εκτιμήσουν την αξία και τη σημασία αντιπολεμικών έργων  τόσο στην 

λογοτεχνία όσο και στην τέχνη. 

6. Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική  μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δίνεται έμφαση στη συνεργασία τους  και 

στην επικοινωνία   τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές τους 

δραστηριότητες. 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πινάκων ζωγραφικής και 

τραγουδιών για τον πόλεμο και την ειρήνη.  

• Χρώματα (ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) ,ψαλίδια. ψηφίδες για την 

κατασκευή των συμβόλων της ειρήνης.  
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ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

 Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό  στηρίζεται  στη θεωρία του εποικοδομισμού 

και στις αρχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης. Ακολουθείται το μοντέλο   

της συνεργατικής διερεύνησης και ανακάλυψης μαθητές έρχονται σε επαφή με 

διαφορετικά ερεθίσματα ,ενεργούν και αλληλεπιδρούν   προκειμένου  να  

κατασκευάσουν τη νέα γνώση  με το δικό τους τρόπο .Ο εκπαιδευτικός παίζει το 

ρόλο του εμψυχωτή  και του καθοδηγητή  και διευκολύνει τους μαθητές . 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

• Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ανομοιογενείς  ομάδες των  τεσσάρων 

ατόμων. Παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης  ο πίνακας του 

Πάμπλο Πικάσο «Γκουέρνικα».Ακολουθεί συζήτηση για το τι βλέπουν οι 

μαθητές και τα συναισθήματα που τους προκαλεί. 

• Στη συνέχεια  παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης το ποίημα 

του Γιώργου Μαρίνου «Όταν κάνουνε πόλεμο». Εντοπίζουμε τις βασικές 

έννοιες του ποιήματος  (πόλεμος και ειρήνη) και κυκλώνουν τις λέξεις  

κλειδιά που παραπέμπουν σε αυτές . Στη συνέχεια αναζητούμε  έργα στο 

διαδίκτυο (http://www.kindykids.gr/art/art-paintings/544-pinakes-

zwgrafikis-polemos-eirini.html) γύρω από το θέμα  και προσπαθούμε να 

φανταστούμε πως  θα νιώθαμε αν βρισκόμασταν σε τέτοιες καταστάσεις. 

Τέλος καταγράφουμε σε φύλλο  εργασίας  τα συναισθήματα που προκαλούν  

στους ανθρώπους  ο πόλεμος και η ειρήνη. (Δραστηριότητα 1) 

• Ακούμε τα τραγούδια 

http://www.kindykids.gr/art/art-paintings/544-pinakes-zwgrafikis-polemos-eirini.html
http://www.kindykids.gr/art/art-paintings/544-pinakes-zwgrafikis-polemos-eirini.html


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

125 
 

o Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 

o  https://www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc 

o Το παιδί με το ταμπούρλο 

o www.youtube.com/watch?v=HNtQfGVeEhU  

και τα παιδιά  οδηγούνται  στην επιλογή της ειρήνης και στην απόρριψη 

του πολέμου. (Δραστηριότητα 2)  

Αναζητούμε στο διαδίκτυο τα σύμβολα της ειρήνης  και στη συνέχεια 

δουλεύοντας σε ομάδες  εκφράζονται εικαστικά   και  δημιουργούν τα δικά 

τους έργα.(δημιουργία κολάζ με το σύμβολο της ειρήνης, ζωγραφίζουν τη 

σημαία της ειρήνης και κατασκευάζουν ψηφιδωτό με το περιστέρι της 

ειρήνης)  

 

 

 

 

ΙΙ. Δ. Ανασχεδιασμός  Εκπαιδευτικής Πρότασης σε Πλαίσιο Ενδο-

σχολικής Συνεργασίας και Εφαρμογή Ανασχεδιασμένης 

Εκπαιδευτικής Πρότασης  σε Συνθήκες Σχολικής Τάξης μέσω της  

Αξιοποίησης των  Φάσεων της Έρευνας Δράσης  

 

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLOXlhdxDMc
http://www.youtube.com/watch?v=HNtQfGVeEhU
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Μετά από τη συζήτηση στην ολομέλεια  του συλλόγου  και την δοκιμαστική 

εφαρμογή στο ένα τμήμα της Β τάξης του ενός σχολείου κρίθηκε απαραίτητη η 

προσθήκη δύο φύλλων εργασίας. Το ένα αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου από 

τους μαθητές  και το δεύτερο την εικονογράφηση του ποιήματος. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

Φύλλα εργασίας 1 

Τι σημαίνει για εμάς η ειρήνη 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

128 
 

Τι σημαίνει για εμάς ο πόλεμος
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Φύλλα εργασίας  2 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ!!

ΛΕΜΕ ΝΑΙ!! 

 

Φύλλα εργασίας  3 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

130 
 

Εικαστική έκφραση

 

Ζωγραφίζω τη σημαία της ειρήνης 
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Κατασκευή ψηφιδωτού  

 

Φύλλο εργασίας 4 

ΤΑΞΗ :Β                ΜΑΘΗΜΑ : ΓΛΩΣΣΑ 

Όταν κάνουνε πόλεμο 

Όνομα:……………………………………..Ημερομηνία:………………………………………………….. 

      Παραγωγή γραπτού λόγου 

Με τη βοήθεια των ερωτήσεων και όσα έχουμε συζητήσει στην τάξη για τον πόλεμο 

και την ειρήνη γράφουμε ένα μικρό κείμενο. 

1.Τι σημαίνει για μένα ειρήνη και τι πόλεμος; 

2.Πώς είναι η ζωή στον κόσμο όταν υπάρχει πόλεμος και πώς όταν επικρατεί 

ειρήνη; 

3.Εσείς σαν παιδιά σε τι κόσμο θα θέλατε  να ζήσετε; 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

132 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

133 
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Φύλλο εργασίας 5 

 

Εικονογραφώ στίχους του ποιήματος 
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Αποτελέσματα  

Οι μαθητές  μετά από την επεξεργασία του ποιήματος και τη συζήτηση που 

ακολούθησε  εξέφρασαν τις απόψεις ,τις ιδέες και τα συναισθήματα τους  για τον 

πόλεμο και την ειρήνη. Παρατηρώντας  έργα τέχνης  καταξιωμένων ζωγράφων 

συνειδητοποίησαν τις ολέθριες  συνέπειες του πολέμου ,αποδέχτηκαν την 

αναγκαιότητα  της ειρήνης και αποφάσισαν  να την διαφυλάσσουν ως αυριανοί 

πολίτες του κόσμου. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκαν  να υιοθετούν στην 

καθημερινότητά τους τρόπους ειρηνικής επίλυσης των διαφορών τους. 
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Οι δημιουργίες των μαθητών 
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7η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: Λαοί και πολιτισμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Our multicultural class 

Γνωστικό αντικείμενο 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή – Αγγλική γλώσσα 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο:  Ρασσιά Λουίζα................ Ειδικότητα ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο:  Κοττά Γεωργία.............................. Ειδικότητα  ΠΕ06 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : .26ο Δ.Σ.Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά,  

Ολυμπιακό Χωριό  136 77 Αχαρνές 

 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

Δικτυακός τόπος : www.ovs.gr  

  

Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.Ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών μέσα από την έκφραση, τη δημιουργία 

και την ανακάλυψη  

2. Ανάπτυξη ισχυρών γλωσσικών ερεθισμάτων και χειρισμού της γλώσσας 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ ,αφού αποτελεί διδακτική 

ενότητα του βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ τάξης και Αγγλικής 

Γλώσσας ΣΤ τάξης Δημοτικού και οι στόχοι άπτονται πλήρως του αναλυτικού 

σχολικού προγράμματος. 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Είναι προφανές ότι παρατηρείται συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των 

νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου Σχολείου, αφού ο μαθητής πρωταγωνιστεί 

στη διαδικασία της μάθησης, είναι ενεργός κι όχι παθητικός ακροατής, συγγραφέας 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων, ερευνά κι ανακαλύπτει τη μάθηση, έχοντας έναν 

εκπαιδευτικό ο οποίος είναι καθοδηγητής στη μάθηση, συντονίζει τις ομάδες της 

τάξης, είναι διαμεσολαβητής ανάμεσα στο μαθητή και στη γνώση  και κυρίως 

στοχαστικός κι αναστοχαστικός σ΄ όλη τη διαδικασία της μάθησης. Όσον αφορά δε 

στους στόχους, υπηρετούνται τα τέσσερα επίπεδα της UNESCO : 

1. Να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε 

2. Να μάθουμε πώς να ενεργούμε 

3. Να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους 

4. Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε. 
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Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη  ΣΤ τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 
διάρκειας. 

 
2.  Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 

διάρκειας 
 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να 
γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας.  

 
4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού 

προϋποθέτει την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  
 

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και στο 
πλαίσιο σχεδίου δράσης  με θέμα:... «Από το εγώ… στο εμείς» 

 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη 

στόχων του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

 

ν 

ν 

ν 

Χ 
 

ν 
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7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της 

ίδιας ειδικότητας στο σχολείο μας. 

 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών 

διαφορετικής  ειδικότητας στο σχολείο μας. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / 

κηδεμόνες των μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  που λειτούργησε και προσφέρεται για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και 

κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 

παράδειγμα  για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πράξη. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο 
παράδειγμα  διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

13. Άλλο ……………………………………………………………………....  

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση μία 

διδακτική ώρα στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, μίας επιπλέον 

ώρας στην Ευέλικτη Ζώνη  και μία με δύο διδακτικές ώρες στο μάθημα της Αγγλικής 

γλώσσας. 

ν 

ν 

ν 

ν 
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Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ην Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν μέσα από συνεργατική διερεύνηση εκπαιδευτικών δύο διαφορετικών 

ειδικοτήτων έχει ως σκοπό του να ενισχύσει την ταυτότητα των μαθητών μέσα στον 

Ευρωπαϊκό χώρο. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου έχει ως στόχο να καταστήσει τους 

μαθητές ικανούς: 

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τους λαούς της Ευρώπης και να διευρύνουν τις 

γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών 

πολιτισμών, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα την κοινή βάση των ευρωπαϊκών 

πολιτισμών. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι στόχος της συνύπαρξης και της συνεργασίας των 

λαών της Ευρώπης είναι η διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων των λαών μέσα 

στα πλαίσια μιας πολυσυλλεκτικής Ευρώπης για όλους. 

• Να αξιοποιήσουν τις διαθεματικές έννοιες της αλληλεπίδρασης και του 

πολιτισμού.  
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• Να εμβαθύνουν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και να τη 

χρησιμοποιήσουν ως κύριο εργαλείο επικοινωνίας με τους άλλους λαούς 

της Ευρώπης. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες αφού καλούνται 

να συνθέσουν ένα κείμενο τόσο στα Ελληνικά (δραστηριότητα 2), όσο και στα 

Αγγλικά (δραστηριότητα 7).   

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα συζητήσουν και 

στη μητρική τους και στη Αγγλική, θα συνεργαστούν ,θα ανταλλάξουν απόψεις, θα 

χρησιμοποιήσουν την κρίση τους ώστε να πάρουν αποφάσεις και στο τέλος θα 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. (δραστηριότητες 1, 3,  επέκταση σεναρίου,  4, 6 ) 

4.Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού σαν αυριανοί 

πολίτες θα κληθούν να ζήσουν σε ένα κόσμο ανάλογο με αυτόν που περιγράφεται 

στα κείμενα και να κάνουν τις δικές τους επιλογές. (Δραστηριότητες 1, 6) 

 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις και ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα (Ελληνική και 

Αγγλική), Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

5.2 Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ : 
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Αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας 

 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις:  

Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές 

συνειδητοποίησαν ότι οι νέες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν 

σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις ζωής όπως είναι οι παρακάτω: οι 

έννοιες της διαφορετικότητας, της αλληλεπίδρασης και του γεωγραφικού 

περιβάλλοντος. 

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων και δίνονται έμφαση στη συνεργασία τους τόσο στις 

προφορικές όσο και στις γραπτές τους εκδηλώσεις. 

 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση εικόνων από την Ευρωπαϊκή 

Ήπειρο.  

• Μακετόχαρτο, κόλλα, χρώματα (ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) ,ψαλίδια.  
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ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομισμού  σε συνδυασμό με την  ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με διαφορετικά ερεθίσματα  προκειμένου  να  κατασκευάσουν 

τη νέα γνώση  με το δικό τους τρόπο .Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του 

εμψυχωτή  και του καθοδηγητή  και διευκολύνει τους μαθητές να ενθαρρυνθούν. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

 

Αφόρμηση  (3 λεπτά) 

Ο δάσκαλος ξεκινά παρουσιάζοντας στους μαθητές μέσω του βιντεοπροβολέα 

εικόνες ορόσημων διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών και τους καλεί να αναγνωρίσουν 

την  χώρα στην οποία ανήκει το εκάστοτε ορόσημο. Σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος 

ακούει όλες τις προτάσεις χωρίς να διορθώνει πιθανές λανθασμένες απαντήσεις. 

Στόχος είναι η ανάκληση γνώσεων από την ολομέλεια των μαθητών. 

Παρουσίαση (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος γράφει στο κέντρο του  πίνακα τις λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» και ζητά 

από τους μαθητές να διαβάσουν τα σχετικά κείμενα (σελ.74-75) και τους καλεί να 

συμπληρώσουν στη συνέχεια τον εννοιολογικό χάρτη στον πίνακα. Ακολουθεί 

συζήτηση για τους λαούς της Ευρώπης και τις σχέσεις μεταξύ τους. Οι μαθητές 

καταθέτουν τις απόψεις τους και τις γνώσεις τους. Στόχος είναι η ανάκληση 

γνώσεων από την ολομέλεια των μαθητών και η συμπλήρωση ενός ημιδομημένου 

νοητικού χάρτη. 

Δραστηριότητα 1 (10 λεπτά) 
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Στη σημερινή εποχή σχεδόν σε κάθε τμήμα υπάρχουν μαθητές που προέρχονται 

από άλλες χώρες ή έχουν έναν από τους δυο γονείς αλλοδαπό. Έτσι, ο δάσκαλος 

ζητά από αυτούς τους μαθητές να παρουσιάσουν έναν ήρωα ή κάποιο πολύ γνωστό 

ιστορικό γεγονός από την πατρίδα τους. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές γνωρίζουν 

καλύτερα τους συμμαθητές τους και υπάρχει αλληλεπίδραση. Στόχος είναι η 

ευαισθητοποίηση της ολομέλειας μέσω της διαφορετικότητας των συμμαθητών 

τους. 

 Δραστηριότητα 2  (15 λεπτά) 

Ο δάσκαλος ζητά από όλους τους μαθητές να συνθέσουν την δικιά τους ιστορία 

(παραμυθοσαλάτα) εμπνευσμένοι από ό,τι έχουν ακούσει μέχρι τώρα και 

χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες λέξεις από τον πίνακα της σελίδας 75. Η 

δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει 15 λεπτά και οι μαθητές θα λειτουργήσουν σε 

ομάδες. Στόχος είναι ο ερεθισμός της φαντασίας των παιδιών και η χρήση της στη 

παραγωγή γραπτού λόγου.  

Δραστηριότητα 3 (10 λεπτά) 

Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους διαβάζοντάς τες στην 

τάξη. Η τάξη, αφού ακούσει όλες τις ιστορίες, καλείται να επιλέξει την πιο 

πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των μαθητών να 

εκθέσουν τον εαυτό τους στην ολομέλεια η οποία καλείται με κριτική σκέψη να 

αποφασίσει για την επικρατέστερη ιστορία.  

 

Δραστηριότητες επέκτασης – Συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο για το 

πρόγραμμα «Δεξιότητες Ζωής» 

 

Ο δάσκαλος διηγείται την ιστορία της οικογένειας Μίλερ: 
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«Σε ένα πολύ μεγάλο σπίτι ζουν ο κύριος και η κυρία Μίλερ μαζί με τον 20χρονο γιο 

τους Ντέιβιντ. Η οικογένεια ζει αρκετά ευτυχισμένη σ’ αυτό το σπίτι. Ο κ. και η κ. 

Μίλερ παίρνουν σύνταξη και αποφασίζουν να μετακομίσουν στην επαρχία. Ο 

Ντέιβιντ μένει μόνος στο σπίτι της οικογένειάς του και ζει μια ικανοποιητική 

εργένικη ζωή μέχρι που μια μέρα χάνει τη δουλειά του. Ο Ντέιβιντ δεν έχει πια τη 

δυνατότητα να ζει μόνος στο μεγάλο σπίτι. Με τα τελευταία του χρήματα 

αποφασίζει να το χωρίσει σε 6 διαμερίσματα και να βάλει αγγελία “ενοικιάζεται” 

στην εφημερίδα».  

Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να φανταστούν πως βρίσκονται στη θέση του 

Ντέιβιντ και πρέπει να επιλέξουν πέντε ενοικιαστές από τη λίστα ανθρώπων που 

απάντησαν στην αγγελία, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι.  

Τότε δίνει στους μαθητές την παρακάτω λίστα με τους υποψήφιους ενοικιαστές 

του σπιτιού. 

Φύλλο εργασίας 2 

Αρχικά ζητά από τον κάθε μαθητή να διαλέξει 5 ενοικιαστές από τη λίστα (περίπου 

20 λεπτά) 

Σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων ο δάσκαλος  ζητά να διαλέξουν 5 ενοικιαστές για τους 

οποίους συμφωνεί ολόκληρη η ομάδα (περίπου 20 λεπτά) 

 

Τέλος, ακολουθεί συζήτηση με την ομάδα: 

• • Κατέληξε η ομάδα σε 5 κοινούς ενοικιαστές; Ναι/Όχι; Γιατί (όχι); 

• • Πώς δούλεψε συλλογικά η ομάδα για να βρει αυτούς τους 5 κοινούς 

ενοικιαστές; Τι ήταν δύσκολο, τι ήταν εύκολο; 

• • Συζητάμε τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν αυτά τα άτομα. 
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• • Συζητάμε για τις πιθανές προκαταλήψεις που έχει ο καθένας μας. 

Εξηγούμε ότι το να μην έχουμε προκαταλήψεις είναι σχεδόν αδύνατο, το πιο 

σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτές είναι προκαταλήψεις και ότι οι 

συζητήσεις για τις διαφορές και η καλύτερη γνωριμία των άλλων μπορεί να 

αλλάξει τις απόψεις. 

Δραστηριότητα 4 (5 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός των Αγγλικών παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα χάρτη της 

Ανατολικής Ευρώπης στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες για τις οποίες γίνεται 

λόγος στην Α’  Ενότητα. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να αναγνωρίσουν 

τις χώρες και να μιλήσουν για αυτές.  

Στόχος εδώ είναι ο καταιγισμός ιδεών και η ικανότητα της γρήγορης σκέψης και 

ομιλίας. Στη διαδικασία συμμετέχει όλη η τάξη. 

 

Δραστηριότητα 5 (20 λεπτά) 

Τα παιδιά διαβάζουν τα κείμενα της σελίδας 2 και καλούνται να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κατανόησης από το φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός θα εμείνει στη 

σημασία της λέξης «peninsula» (χερσόνησος) καλώντας τα παιδιά να βρουν άλλες 

χερσονήσους από την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας 

τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Στόχος είναι η κατανόηση 

κειμένου και η ανάκληση γνώσεων. 

 

Δραστηριότητα 6 (10 λεπτά)  

Ορμώμενοι από τα κείμενα της σελίδας 2 γίνεται συζήτηση με θέμα τα προβλήματα 

των συγκεκριμένων χωρών και τους λόγους που ώθησαν τους ήρωες των κειμένων 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

152 
 

να μεταναστεύσουν. Η δραστηριότητα αυτή προάγει την παραγωγή προφορικού 

λόγου από τους μαθητές στην αγγλική γλώσσα. 

 

Δραστηριότητα 7 (10 λεπτά) 

 

Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ζητά από τους 

μαθητές να γράψουν μια  παράγραφο ή ένα ποίημα με θέμα «το αγαπημένο τους 

μέρος από την Ευρώπη». Τα κείμενα των παιδιών θα συγκεντρωθούν και θα 

δημιουργήσουν ένα κολλάζ με θέμα «My favourite place in Europe» . Στόχος είναι η 

παραγωγή δημιουργικού γραπτού λόγου. 

 

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

Η εν λόγω φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική  και απαιτητική, διότι στην ουσία της 

συνιστά διαδικασία σχεδιασμού υλικού εκπαιδευτικής παρέμβασης (instructional 

design) και ως τέτοια πρέπει να ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τις εξής 

διαδικασίες (βλ και Morrison, Ross & Kemp 2001: 348, 6): 

α.  ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, προηγούμενων στόχων και 

δυνατοτήτων του μαθητικού δυναμικού των τάξεών τους, τη διατύπωση του 

γενικού σκοπού και την ανάλυσή του σε αλληλοδιάδοχους στόχους  

διαφοροποιημένης δυσκολίας, 

β. διαμόρφωση ακολουθίας αλληλοδιάδοχων ενοτήτων εκπαιδευτικού 

υλικού  και αντίστοιχων διδακτικο-μαθησιακών δραστηριοτήτων, 
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γ. ευέλικτη εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική πράξη με 

εστίαση στους διαφοροποιημένους διδακτικούς στόχους, 

δ. αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικο-

μαθησιακώς δραστηριοτήτων.    

Στον προγραμματισμό παρευρίσκεται και συμμετέχει και ο Διευθυντής της Σχολικής 

Μονάδας, που έχει και τη συντονιστική ευθύνη παραγωγής του εκπαιδευτικού 

υλικού,  ή/και ο Ειδικός Επιστήμονας/επιμορφωτής σε ρόλο "κριτικού φίλου". Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν, στο πλαίσιο της διαδικτυακής 

επιμόρφωσης, στον επιμορφωτή για οδηγίες, σχόλια και προτάσεις. Τέλος, 

επισημαίνουμε ότι στους συλλογικούς σχεδιασμούς οι συμμετέχοντες πρέπει να 

έχουν αναπτυγμένες τις δεξιότητες της προσεκτικής ακρόασης, της παροχής 

επεξηγήσεων και της διαλεκτικές σύνθεσης. 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριότήτων  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

 

 

Να φτιάξετε το δικό σας παραμύθι εμπνευσμένοι από τους ήρωες διάφορων 
χωρών και χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες λέξεις από τον πίνακα της 
σελίδας 75.  

 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - Λίστα ενοικιαστών 

Με ποιους θα μοιραζόσασταν το ίδιο σπίτι; 

1. Ανύπαντρη μητέρα με 3χρονο παιδί, ο πατέρας του οποίου είναι 

Τυνήσιος. Επισκέπτεται περιστασιακά το γιο του και κάποιες φορές φέρνει 

και μερικούς φίλους. 

2. Οικογένεια Πακιστανών μεταναστών εργατών με 5 παιδιά, ηλικίας από 1 

έως 12 ετών. Ο πατέρας εργάζεται σε χαλυβουργία, η μητέρα θα 

αναλάμβανε τη θέση του θυρωρού. 
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3. Οικογένεια με 17χρονη κόρη η οποία είναι στην Γ΄Λυκείου. Ο πατέρας 

είναι λογιστής σε τράπεζα, η μητέρα είναι δασκάλα. 

4. Ανύπαντρη 70χρονη κυρία η οποία ζει με την κατώτατη σύνταξη. 

5. Ομάδα 7 Πολωνών προσφύγων που δουλεύουν όλοι στην κουζίνα ενός 

μεγάλου εστιατορίου. 

6. Παρέα 5 νέων οι οποίοι ζουν εναλλακτικά, απορρίπτοντας την υλιστική 

ιδεολογία της κατανάλωσης. 

7. Τρεις Παλαιστίνιοι φοιτητές οι οποίοι είναι πολιτικά στρατευμένοι. 

8. Οικογένεια τσιγγάνων με 5 μέλη. Ο πατέρας εργάζεται περιστασιακά και 

παραμένει άνεργος στο ενδιάμεσο. Η οικογένεια είναι μέρος μιας 

ευρύτερης οικογένειας η οποία έχει ισχυρούς δεσμούς και τους αρέσει να 

κάνουν γλέντια. 

9. Ζευγάρι Αμερικανών δίχως παιδιά. Ο σύζυγος εργάζεται στη Διεθνή Αρχή 

Ατομικής Ενέργειας, η σύζυγος φροντίζει το νοικοκυριό και 3 κανίς. 

10. Δύο καλλιτέχνες γύρω στα 40 οι οποίοι ζουν μάλλον μποέμικα και 

αντισυμβατικά και έχουν πολλούς καλλιτέχνες φίλους. 

11. Κοπέλα η οποία μελετά πιάνο και τραγουδά στο ωδείο, η οποία πρέπει 

να εξασκείται τακτικά τα απογεύματα. 

12. Μαύρος Αμερικανός με την Αυστριακή σύντροφό του. Προσπαθεί να 

βγάλει άδεια εργασίας ως μηχανικός. 

13. Θρησκευόμενη οικογένεια μουσουλμάνων η οποία ζει ακολουθώντας 

αυστηρά το Κοράνι. Η μητέρα βγαίνει απ’ το σπίτι μόνο καλυμμένη με 

μαντήλα. 
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14. Νεαρός σε αναπηρική πολυθρόνα ο οποίος ζει με την 76χρονη μητέρα 

του. 

15. Τυφλό κορίτσι που ζει μαζί με το σκύλο του. 

 

WORKSHEET 

ACTIVITY A 

Answer the questions after scanning the texts on page 2 

1.What are the names of the three newcomers? ........ 

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

2.Where  is  Sasha  from?........................... ........... .............. ............... ....................... 

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

3.What is the capital of Ukraine?.............................. ................. ............. .................... 

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

4.When did the accident of Chernobyl happen?............ ...................... ............. 

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

5.Which countries does Albania border?..................................... 

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

6.What did Mother Teresa win?.............................................. ...................... 

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

7.What is another name  for the Black Sea?.............................. 

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

8.What is the capital of Georgia?.................................... 

............................................................ 
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ACTIVITY B 

Name the European peninsulas 

 

Ib_ri_n  Peninsula: S_ain, Po_tu_al 

 

https://sites.google.com/site/orizontiosdiamelismos/home/oi-chersonesoi-tes-europes/x2.bmp?attredirects=0


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού του 26ου ΔΣ Αχαρνών 

Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών 

 

 

159 
 

 

Sca_dina_ian  Peninsula: N_rway, Sw_den, F_nland 

https://sites.google.com/site/orizontiosdiamelismos/home/oi-chersonesoi-tes-europes/x1.bmp?attredirects=0
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I_alian  Peninsula:  I_aly 

https://sites.google.com/site/orizontiosdiamelismos/home/oi-chersonesoi-tes-europes/x3.bmp?attredirects=0
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B_l_an  Peninsula: G_eece,  Al_ania, B_lgaria, FY_OM, S_rbia, Mont_negro ,B_snia, 

Tu_key 

 

 

https://sites.google.com/site/orizontiosdiamelismos/home/oi-chersonesoi-tes-europes/x4.bmp?attredirects=0
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C_imean  Peninsula: Ukrai_e,   R_ssia 

 

 

Αποτελέσματα  

Το σενάριο διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε τμήμα της ΣΤ Δημοτικού που αποτελείται 

από 18 μαθητές. Το επίπεδό τους στην Αγγλική γλώσσα είναι Α2. Η διαδικασία 

κύλησε ομαλά και επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι, τους οποίους είχαμε θέσει στην 

αρχή. Οι μαθητές κατανόησαν πλήρως τη θέση τους στον Ευρωπαϊκό ιστό, 

χρησιμοποίησαν την Αγγλική ως μέσο επικοινωνίας και γνώρισαν καλύτερα τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά τη 

δραστηριότητα σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο οι μαθητές συζήτησαν 

τα στερεότυπα που έχει ο καθένας μέσα του, καθώς και την έννοια της 

διαφορετικότητας και της στάσης τους σε αυτή. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gUsJmt-V7V27GM&tbnid=hVPKXE0oMFgzfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.to-radar.gr/AMERIKANIKES-PIGES-ANAFEROUN-OTI-ROSIKI-STRATIOTIKI-EPEMBASI-MATAIOSE-PRAKSIKOPIMA-POU-ORGANONAN-NATO-TOURKIA-STIN-KRIMAIA.html&ei=i6KgU7-OOIjK0AX7gYGABw&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNFpJxhP_lG6OLakFWKxWucyDzt4UQ&ust=1403122683504587
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8η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  «Ολυμπιακή σημαία» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Τσουκνίδα Μαρία                Ειδικότητα: ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής 

 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιωάννη Μελισσανίδη και Φανής Χαλκιά, Ολυμπιακό 
Χωριό, 136 77 Αχαρνές 

 

E-mail: 26dim@ovs.gr 

 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr 

 

Ιστοσελίδα/ blog:  http://efimerida-st.blogspot.com/  

 

Προσωπικό Ιστολόγιο εκπαιδευτικού: http://physedplus1.weebly.com/ 

  

file:///G:/my_docouments/OneDrive/Έγγραφα/ΣΧΟΛΕΙΟ/26_Axarnwn/ΖΕΠ/Ομάδα%20Εργασίας/Σενάρια/www.ovs.gr
http://efimerida-st.blogspot.com/
http://physedplus1.weebly.com/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ενίσχυση γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων. 

2.  Να γνωρίσουν της αρχές του Ολυμπισμού. 

3.  Συνδυαστική μάθηση με χρήση των Τ.Π.Ε.. 

4. Να αναπτύξουν νέες κινητικές δεξιότητες. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ της Φυσικής 

Αγωγής, αφού συνδυάζεται με  το κεφάλαιο «Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες» 

(βιβλίο μαθητή Γ και Δ τάξη, σελ. 28έως 35) και επιδρά στην θετική στην ανάπτυξη 

θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη της πνευματικής καλλιέργεια 

των μαθητών/τριων. Το σενάριο είναι διαδραστικό και συνδράμει στην ορθή χρήση 

των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Με άξονα τη Φυσική Αγωγή μέσα από τη 

διαθεματικότητα προάγεται η συνδυαστική μάθηση μέσα από το γνωστικό 

αντικείμενο της Ιστορία του αθλητισμού. 

 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος των ΖΕΠ  

Το σενάριο είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του πιλοτικού 

προγράμματος των ΖΕΠ, καθώς ενισχύει τις γνωστικές και κοινωνικές στάσεις 

ικανοτήτων και μάθησης, αποσκοπώντας μέσα από την καλλιέργεια των 

ολυμπιακού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού στην ηθική και πνευματική 

καλλιέργεια των μαθητών. 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         
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Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στη Ε , ΣΤ και Γ, Δ τάξεις του 

δημοτικού     (διαφοροποιημένο για Γ και Δ, αναλύεται παρακάτω)  

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 
διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις/τμήματα . 

 

 

Ι.5  Γενικά Στοιχεία Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

(Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στο παραχθέν 
εκπαιδευτικό υλικό) 

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 

διάρκειας. 

2. Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης 

διάρκειας 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να 

γίνει εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .  

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού 

προϋποθέτει την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας.  

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

ν 

ν 

ν 

 

ν  
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6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών 

ή την τοπική κοινωνία. 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

που λειτούργησε και προσφέρεται για την αντιμετώπιση και 

διαχείριση προβληματικών καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή 

στην τάξη. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί παράδειγμα 

συνδυαστικής μάθησης 

 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση σε 2 

διδακτικές ώρες  στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής . 

 

 

 

ν 

ν 

ν 
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ΙΙ. Αξιοποίηση Πρωτογενούς Επιμορφωτικού Υλικού                                                             

για την Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού  

ΙΙ. Α. Σκοπός,  Στόχοι και Κοινωνικό Πλαίσιο Παραγωγής του 

Εκπαιδευτικού Υλικού 

Γενικός Σκοπός   

Το εκπαιδευτικό σενάριο μέσα από δοκιμαστικές εφαρμογές που έχουν γίνει στο 

σχολείο μας τα τρία τελευταία χρόνια, έχει ως σκοπό του την καλλιέργεια των 

αξιών του Ολυμπισμού, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και μέσα από 

διαδραστικές δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα οι μαθητές ν’ αντλούν τη 

γνώση μέσα από τη συνδυαστική μάθηση και  να μάθουν ν’ αυτενεργούν.  

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας: Οι 

μαθητές/ τριες να κατανοήσουν έννοιες της Ολυμπιακής ιδέας και να 

μάθουν τις αξίες του Ολυμπισμού, του «Ευ αγωνίζεσθαι» και της «Ευγενή 

άμιλλας» και ν’ αναπτύξουν ηθικές αρετές, μελετώντας τους στίχους του 

Ολυμπιακού Ύμνου και την ποίηση. Μαθαίνουν τις ηπείρους από τους 

ολυμπιακούς κύκλους και το συμβολισμό για ενότητα των λαών για τη 

δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας.  Εισαγωγή στη χειροσφαίριση και 

ανάπτυξη νέων κινητικών δεξιοτήτων με το παιχνίδι στόχου με 

ολυμπιακούς κύκλους με στεφάνια ρυθμικής. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας: Το 

σενάριο διδασκαλίας είναι διαθεματικό και μέσα από αυτό οι 

μαθητές/τριες αντλούν τις γνώσεις μέσα από τη συνδυαστική μάθηση. 

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα και τη 

χρήση των Τ.Π.Ε.  να μάθουν  ν’ αποδελτιώνουν τις πληροφορίες και να 

κάνουν ορθή χρήση του διαδικτύου και μαθαίνουν ν’ αυτενεργούν. 
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3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: Οι μαθητές/ 

τριες μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες μαθαίνουν  να συνεργάζονται,  

καλλιεργείται η ομαδικότητα και αναπτύσσουν θετική αθλητική 

συμπεριφορά σύμφωνα με τους κανόνες του «ευ αγωνίζεσθαι». 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

Το παρόν σενάριο είναι διαθεματικό και με άξονα τη Φυσική Αγωγή και την 

Ιστορία του Αθλητισμού προσεγγίζει : Μέσα από την ολυμπιακή σημαία και 

τους ολυμπιακούς κύκλους την Γεωγραφία. Μέσα από τον Ολυμπιακό Ύμνο 

την Μουσική και τη Γλώσσα, με τους στίχους οι οποίοι υπάρχουν στο βιβλίο 

Φυσικής Αγωγής. Την Αισθητική Αγωγή, με τη δημιουργία χειροτεχνίας της 

ολυμπιακής σημαίας.  

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται συνεργατική και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται και  

ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είναι καθοδηγητής και εμψυχωτής της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

• Διαδραστικός πίνακας 

• Εργαστήριο Πληροφορικής, υπολογιστές 

• Στεφάνια ρυθμικής 

• Μπάλες χειροσφαίρισης 
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• Υδρόγειος σφαίρα 

• Υλικά χειροτεχνίας: χαρτόνι, κόλα, χαρτί γκοφρέ 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στην ανακαλυπτική-διερευνητική 

μάθηση (inquiry-based learning). O  εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του καθοδηγητή 

και οργανωτή των δραστηριοτήτων, θέτει τα ερωτήματα και παρέχει τα απαραίτητα 

μέσα στους μαθητές/τριες για να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι τους τη 

γνώση.  

Δραστηριότητες:  

1. Ολυμπιακή Σημαία – Διαδραστικός πίνακας 

Στο εργαστήριο της πληροφορικής οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες. 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα εξής 

θέματα: Ολυμπιακή σημαία, Ολυμπιακοί κύκλοι (συμβολισμός), πέντε ήπειροι, 

Ολυμπιακός Ύμνος, Ολυμπιακά Ιδεώδη.  

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει και 

δημιουργείται ομαδικά διαδραστικό σχέδιο μαθήματος στον διαδραστικό 

πίνακα (όπου κρίνεται απαραίτητο με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού 

Φυσικής Αγωγής).  
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Σχεδιάζεται πρώτα το πλαίσιο της σημαίας και στη συνέχεια οι ολυμπιακοί 

κύκλοι. Κάθε κύκλος συνδέεται (μέσω link) με αντίστοιχη σελίδα στο 

διαδίκτυο που αντιστοιχεί στην ήπειρο που συμβολίζει. Με την ίδια λογική 

γίνονται συνδέσεις στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιακό Ύμνο –στίχοι, μουσικό 

βίντεο, πληροφορίες για τον συνθέτη και τον ποιητή- και για τα Ολυμπιακά 

Ιδεώδη.  

Κάθε ομάδα παρουσιάζει μέσα από το διαδραστικό πίνακα τα στοιχεία που 

έχει συλλέξει στις άλλες, με επιπλέον πληροφορίες όπως, πότε και από 

ποιους γράφτηκε ο Ολυμπιακός Ύμνος,  σε ποια Ολυμπιάδα ακούστηκε 

πρώτη φορά, σε ποια έγινε η έπαρση της Ολυμπιακής σημαίας κ.λ.π. 

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία, αυτενέργεια, συνδυαστική μάθηση, 

διαθεματικότητα, Τ.Π.Ε., ομαδικότητα, ιστορία του αθλητισμού 

.  
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Παραλλαγή: Στους μαθητές της Γ και Δ τάξης παρουσιάζεται έτοιμο το 

σχέδιο διδασκαλίας που δημιούργησαν οι μαθητές των μεγαλύτερων 

τάξεων και γίνεται το μάθημα με τη χρήση αυτού.  

Οι μαθητές/τριες με τη χρήση του google earth ταξιδεύουν «εικονικά» στις 

πέντε ηπείρους.  
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Μαθαίνουν το τραγούδι: «Γεια χαρά ραντεβού στην Αθήνα», της Μαρίζας 

Κωχ και μέσα από αυτό μαθαίνουν τραγουδώντας ποιο χρώμα ολυμπιακού 

κύκλου αντιστοιχεί σε κάθε ήπειρο. 

 

2. Παιχνίδι: «Ολυμπιακοί κύκλοι», εισαγωγή στη χειροσφαίριση 

Υλικοτεχνική υποδομή: πέντε στεφάνια στο χρώμα των ολυμπιακών κύκλων, 

χαρτοταινία, μπάλες χειροσφαίρισης, υδρόγειος σφαίρα. 

 

Πως παίζεται: Στην αυλή στερεώνουμε σε ένα τοίχο με χαρτοταινία τα 

στεφάνια σχηματίζοντας την  Ολυμπιακή Σημαία (το μαύρο το φτιάχνουμε 

τυλίγοντας ένα στεφάνι με μαύρη μονωτική ταινία). Οριοθετούμε το σημείο 

ρίψης. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες (Α και Β). Κάθε φορά 

παίζουν δύο παίκτες ένας από κάθε ομάδα. 

Ο παίκτης της ομάδας Α με κλειστά τα μάτια περιστρέφει την υδρόγειο και 

σταματά το χέρι του πάνω σε μία ήπειρο. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας Β 

πρέπει με τη μπάλα της χειροσφαίρισης  να πετύχει το κέντρο του 

στεφανιού του ολυμπιακού κύκλου που αντιστοιχεί στην ήπειρο. Στη 

συνέχεια αλλάζουν ρόλους και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα ζευγάρια. 

 

Βαθμολογία: Για κάθε πετυχημένη προσπάθεια κάθε μαθητή που πετυχαίνει 

τον σωστό ολυμπιακό κύκλο η ομάδα παίρνει ένα βαθμό.  

Πόντοι ποινής: αν μία ομάδα ή παίκτης φερθεί αντίθετα από τους κανόνες 

της ευγενούς άμιλλας (π.χ. κοροϊδία, αντιαθλητική συμπεριφορά κ.λ.π) η 

ομάδα του παίρνει ένα πόντο ποινής, που αφαιρείται από τη συνολική 

βαθμολογία. 

Νικήτρια είναι η ομάδα που συγκεντρώνει τους περισσότερους πόντους. 
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Σημείωση: ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής έχει δώσει βασικές οδηγίες για 

τη ρίψη (αγκώνας ψηλά, αντίθετο πόδι από χέρι ρίψης μπροστά) 

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, ευγενής άμιλλα, 

χειροσφαίριση. 

 

3. Χειροτεχνία «Ολυμπιακή σημαία» 

Δημιουργία της ολυμπιακής σημαίας με χαρτί γκοφρέ που έχει κοπεί σε 

μικρά κομματάκια και έχουν γίνει μικρές χαρτόμπαλες. 

 

Λέξεις κλειδιά: λεπτή κινητική δεξιότητα, συνεργασία.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό δραστηριοτήτων 

Το σχέδιο διδασκαλίας έχει αποθηκευτεί στο εργαστήριο πληροφορικής στον 

διαδραστικό πίνακα. 

Ανάρτηση του σεναρίου διδασκαλίας στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου:  

Από την εφαρμογή του σε δράση Ζ.Ε.Π. με παραλλαγές: http://efimerida-

st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html 

Η χειροτεχνία στον πίνακα ανακοινώσεων στη «Γωνιά της Φυσικής Αγωγής» 

 

 

Αποτελέσματα  

Το παρόν διδακτικό διαθεματικό σενάριο έχει εφαρμοστεί για τρία συνεχόμενα 

χρόνια. Μέσα από αυτό οι μαθητές/τριες με αφορμή τη Φυσική Αγωγή 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html
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προσεγγίζουν μέσα από την Ολυμπιακή σημαία την Γεωγραφία, την Γλώσσα και την 

Μουσική. Μελετώντας τους στίχους του Ολυμπιακού ‘Υμνου ανακαλύπτουν τις 

αρχές του Ολυμπισμού και μελετούν στοιχεία από την Ιστορία του Αθλητισμού. 

Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. το μάθημα γίνεται διαδραστικό, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση δημιουργώντας μόνοι τους το σχέδιο 

διδασκαλίας στον διαδραστικό πίνακα. Με την αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν προς όφελος της γνώσης, μαθαίνοντας 

να αποδελτιώνουν τις πληροφορίες που βρίσκουν. 

Μέσα από τη συνεργασία μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομαδικό πνεύμα. 

Παρουσιάζοντας κάθε ομάδα στους υπόλοιπους το γνωστικό κομμάτι που 

«ανακάλυψε» οι μαθητές μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους. Καλλιεργείται η 

αυτενέργεια των μαθητών καθώς το σενάριο τους δίνει «χώρο» να ανακαλύψουν, 

να αποδελτιώσουν και να μεταδώσουν στους άλλους τη γνώση. 

Το παρόν σενάριο διδασκαλίας έχει παρουσιαστεί με παραλλαγές από την 

εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Τσουκνίδα σε ημερίδες και σεμινάρια του 

Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κ. Ζεργιώτη Ανδρέα και των 

Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής κ. Αρβανίτη Νέλλυ και κ. Τσαμίτα Ιωάννα, σε 

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, στις Περιφέρειες Ανατολικής Αττικής και Ευβοίας. 

 


