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Εισαγωγή  

Ο παρών τόμος αποτελεί το 2ο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που εκπόνησε η 

ομάδα εργασίας του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 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. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του 1ου τόμου κατά το διάστημα της 

πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος των Ζωνών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας στο σχολείο μας δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν 

διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προτάσεις, 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 
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656/17-3-2014), συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Υλικού 

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, 

8. Καρακώστα Βασιλική του Κωνσταντίνου, μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΕ70) με 

οργανική θέση στο 26ο ΔΣ Αχαρνών, 
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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 

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. 



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 

 

 

 

14 

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

παραγωγής και υποβολής εκπαιδευτικού υλικού» που συντάχθηκε 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 δέκα από αυτά συμπεριλαμβάνονται στο παρόντα τόμο. 

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, 

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. 
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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 

9η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: «Φως στην τυφλότητα με τα 

μάτια της τεχνολογίας». Μια διδακτική πρόταση για τη 

γλώσσα της Στ’  τάξης. 

 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Γιακουμάκη Στέλλα                                       Ειδικότητα ΠΕ 70 

 2. Ονοματεπώνυμο: Τσουκνίδα Μαρία                                         Ειδικότητα ΠΕ 11. 

3. Ονοματεπώνυμο:  Λιάκος Βασίλης                                             Ειδικότητα ΠΕ 32 

 

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. Εισαγωγή εναλλακτικών και ευέλικτων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη ισότιμων πρακτικών για 

ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα παιδιών από περιοχές με χαμηλούς 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. 

3. Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας. 

4. Ανάπτυξη ισχυρών γλωσσικών ερεθισμάτων και καλλιέργεια γλωσσικής 

ταυτότητας των μαθητών.  

5. Στήριξη και άμεση ενίσχυση του στενού και ευρύτερου σχολικού 

περιβάλλοντος. 

6. Ένταξη των μαθητών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει διάρκεια πέντε διδακτικές ώρες και είναι 

απόλυτα  συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της  ΣΤ’ τάξης.  

Παράλληλα, σύμφωνα 

με τις  απαιτήσεις  του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων  Σπουδών    

 (ΔΕΠΠΣ), το εν λόγω διδακτικό σενάριο υποστηρίζει τη 

μαθησιακή διαδικασία μέσα από την παιδαγωγική  αξιοποίηση  των Τ.Π.Ε..(ΔΕΠΠΣ 

2003) 

 

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

To σενάριο είναι συμβατό με τους εμπλεκόμενους σκοπούς ΖΕΠ. Μέσα στην τάξη 

εντάσσονται πρωτότυπες εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις που 

διαφοροποιούν τη διδασκαλία και διασφαλίζουν ισότιμη ένταξη  στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο οι μαθητές 
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αναπτύσσονται γλωσσικά, γνωστικά και κοινωνικό-συναισθηματικά. Εργάζονται 

ομαδικά υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και τα αποτελέσματα του έργου 

τους αξιολογούνται από τους ίδιους με σκοπό την καλλιέργεια της αυτοκριτικής και 

αυτοβελτίωσης.  

Με τη σύνταξη του άρθρου οι μαθητές εξασκούν το γραπτό λόγο και αναπτύσσουν 

δομημένο κείμενο συνδέοντάς το με τις ανάγκες της  ευρύτερης κοινωνίας. 

(http://43dimher.blogspot.gr/p/blog-page_1602.html)  

 

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη ή τάξεις στις οποίες 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 

 

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

 

1. Προσφέρεται για στήριξη διδασκαλίας μονόωρης ή δίωρης 

διάρκειας. 

ν 
 

http://43dimher.blogspot.gr/p/blog-page_1602.html
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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:  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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. 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
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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  5 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας , εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων 

προέκτασης. 

ΙΙ. Αξιοποίηση Επιμορφωτικού Υλικού                                                            

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 μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές 

εκπαιδευτικό υλικό έχει ως σκοπό να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να 

συνθέσουν ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος αλλά και να αποδεχτούν και να 

σεβαστούν το διαφορετικό.  

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο: : Οι μαθητές να 

καταγράψουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός άρθρου και να μπορέσουν και 

εκείνοι με τη σειρά τους να συντάξουν ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην 

εφημερίδα του σχολείου. 
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2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία : 

Να συνεργαστούν στο επίπεδο της ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων, να διευ

ρύνουν τις δεξιότητές τους ως προς την οργάνωση των δεδομένων που έχουν στη δι

άθεσή, αλλά και να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας ομαδικών τεχνο

υργημάτων και να εκτιμήσουν τη συμβολή των τεχνολογικών μέσων στη 

διαμόρφωση ενός ελκυστικού και ουσιαστικού  περιβάλλοντος μάθησης. Ακόμη να 

βιώσουν μέσα από την κίνηση και την προσωπική τους έκφραση το διαφορετικό και 

να μάθουν να το σέβονται και να το αποδέχονται. 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων: 

Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων εννοιολογικής χαρτογράφησης ( 

Cmap), να δημιουργήσουν  τους δικούς  τους εννοιολογικούς χάρτες. Να 

εξοικειωθούν  με  τη  χρήση του διαδραστικού πίνακα για την παρουσίαση και 

διαχείριση πληροφοριών, να εξοικειωθούν με τη χρήση του Sharepoint, να 

συντάσσουν το κειμενικό είδος που θα τους ζητηθεί στον κειμενογράφο. 

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

θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες σεβόμενοι και αποδεχόμενοι τη 

διαφορετικότητα. 

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, 

Γυμναστική, Θεατρική Αγωγή 
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5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ: 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο, χρήση του διαδραστικού πίνακα, του 

εννοιολογικού χάρτη, κειμενογράφου, αποθετήριων  και διαμοίρασης 

εγγράφων 

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 

μαθητές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το διαφορετικό ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της κοινωνίας και να τηρούν θετική στάση απέναντι σ’ αυτό, χωρίς 

να το θέτουν στο περιθώριο. 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. 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 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση εικόνων.  

• Χρώματα ( ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) ,χαρτί του μέτρου. 
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ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Π.χ. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομιτισμού  σε συνδυασμό με την  αποκαλυπτική 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 τους διευκολύνει στην παραγωγή πρωτότυπου 

υλικού.   

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

1η Δραστηριότητα 

Ξεκινούμε παρουσιάζοντας στους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα τις παρακάτω 

εικόνες και τους ζητούμε να μας περιγράψουν τι βλέπουν. 
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Πηγή: Εικόνες από το διαδίκτυο 

 

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τον καταιγισμό ιδεών και χρησιμοποιώντας το Cmap 

φτιάχνουμε έναν εννοιολογικό χάρτη έχοντας ως κεντρική λέξη «τυφλοί 

άνθρωποι». Δείγμα τέτοιου χάρτη όπως προέκυψε στην τάξη μας:  
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Αφού οι μαθητές έχουν επισημάνει βασικές καθημερινές συνήθειες των τυφλών 

βλέποντας τις παραπάνω εικόνες προχωρούμε στην προβολή της εικόνας που 

ακολουθεί και τους ζητούμε να την παρατηρήσουν προσεκτικά και να πουν πού 

μπορεί να βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. 

 

Πηγή: Εικόνες από το διαδίκτυο 
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 Κάποιοι  παρατηρούν την ανάγλυφη παράσταση που βρίσκεται πίσω του και 

διατυπώνουν την υπόθεση ότι θυμίζει μουσείο. 

Με αυτή την εικόνα λοιπόν ως συνδετικό κρίκο προχωρούμε στο μάθημα του 

βιβλίου της Γλώσσας, «Μουσείο Αφής». Προβάλουμε στο διαδραστικό πίνακα τις 

εικόνες του κειμένου χωρίς να εμφανίζεται το κείμενο και ζητάμε από τους μαθητές 

να προσπαθήσουν να προβλέψουν το περιεχόμενο του κειμένου. Αφού το 

διαβάσουν εντοπίζουν τα σημεία που καταγράφουν τη δομή του άρθρου (πού, 

πότε συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό, ποια πρόσωπα συμμετέχουν, ποιο είναι 

το γεγονός, καθώς και σχόλια του συγγραφέα). 

 

Πηγαίνοντας στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα δεν ήξερα 

τι να περιμένω, εκτός του ότι προφανώς δε θα υπήρχε πουθενά η ταμπέλα «Μην 

αγγίζετε», που συνετίζει το κοινό στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τους 

μουσειακούς χώρους. 

Η πρώτη μου εντύπωση από τον χώρο είναι ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 

ένα οποιοδήποτε αρχαιολογικό μουσείο. Μοναδική διαφορά οι ταμπέλες των 
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εκθεμάτων που, πάνω από την κλασική ευδιάκριτη γραφή, καλύπτονται από 

διαφάνειες «χτυπημένες» με την ανάγλυφη γραφή Μπράιγ. 

Tην ξενάγηση αναλαμβάνει η τυφλή διευθύντρια του μουσείου, η κυρία 

Δήμητρα Ασιδέρη. Στο γραφείο της, στο κεντρικό κτίριο του Φάρου, μου μιλάει για 

την ιστορία του Mουσείου: «Το Μουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984, με το 

σκεπτικό ότι στα άλλα μουσεία της χώρας οι τυφλοί –όπως και όλοι οι επισκέπτες– 

δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τίποτα. Είναι ένα από τα 4-5 μουσεία του είδους σε 

όλο τον κόσμο. 

Το Mουσείο επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές εκπλήξεις. Στον πάνω 

όροφο, για παράδειγμα, μια μακέτα της Ακρόπολης, προσφορά της Ένωσης Φίλων 

της Ακρόπολης, με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι ένας τυφλός δε θα μπορούσε 

διαφορετικά να έχει αντίληψη για ένα από τα πιο φημισμένα μνημεία του κόσμου. 

Η κυρία Ασιδέρη μού επισημαίνει ότι στους στόχους του μουσείου περιλαμβάνεται 

ακριβώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα τυφλότητας: «Πριν από τους σεισμούς 

είχαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο “Ψηλαφίζοντας τα αρχαία χρόνια”, στο οποίο 

συμμετείχαν παιδιά από 11 μέχρι 15 χρονών, βλέποντα και τυφλά. Ένας 

εκπαιδευτής έδινε στα παιδιά μάσκες και μπαστούνια και τα ευαισθητοποιούσε 

στο τι σημαίνει για κάποιον να είναι τυφλός, πώς κινείται και πώς είναι δυνατόν να 

αντιληφθεί τη γλυπτική τέχνη με την αφή. Ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο 

και φιλοδοξούμε να το ξεκινήσουμε ξανά». 

Στο κυλικείο του Φάρου 10-15 άτομα κάθονται μοιρασμένα σε παρέες, 

ανάμεσά τους κάποιοι που περιμένουν τη διευθύντρια να τους ξεναγήσει στο 

Mουσείο. Αποφασίζω να τους ακολουθήσω και πιάνουμε κουβέντα. « Έχετε 

ξαναδεί το Mουσείο ή είναι η πρώτη φορά;» ρωτάω κι αμέσως διευκρινίζω 

δαγκωμένος: «Εννοώ αν έχετε ξαναπάει». «Καλά το είπες!» μου λέει η Γωγώ 

Ρουκουτάκη, που, όπως θα μάθω αργότερα, είναι τυφλή εκ γενετής. «Εγώ, όταν 

βλέπω τηλεόραση, λέω ‘βλέπω’, δε λέω ποτέ ‘ακούω’». 

συνέντευξη 

Συνέντευξη 
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Kλείνω τα μάτια και προσπαθώ να «δω» με τα χέρια ένα άγαλμα. Δεν τα 

καταφέρνω καλά – και δεν είμαι ο μόνος! 

Αυτή τη φορά η περιήγηση ξεκινάει από τον κάτω όροφο, από το λεγόμενο 

Βυζαντινό, ένα δωμάτιο διαμορφωμένο σαν παρεκκλήσι, με ξυλόγλυπτο τέμπλο, 

Αγία Τράπεζα και πλήρη εξοπλισμό. 

Στις πάνω αίθουσες διασκορπίζονται και αγγίζουν για να δουν εκθέματα από 

τους προϊστορικούς χρόνους, με συλλογές κυκλαδικού, μινωικού και μυκηναϊκού 

πολιτισμού, μέχρι την κλασική εποχή και τους ελληνιστικούς χρόνους. 

«Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας» 

προσθέτει η κυρία Ασιδέρη «κι έχουμε πάει πολλές φορές σε συνέδρια για να 

πούμε τις απόψεις μας και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε 

αυτά. Συχνά μάς ρωτούν τι θα μπορούσε να γίνει, ούτως ώστε στα εκπαιδευτικά 

τους προγράμματα να συμμετέχουν τυφλοί. Εμείς απαντάμε ότι είναι καλό να 

υπάρχει μια αίθουσα όπου οι προθήκες να ανοίγονται. Με αυτό τον τρόπο, οι 

τυφλοί θα μπορούν να αγγίζουν, αν όχι τα ίδια τα εκθέματα, τουλάχιστον 

αντίγραφά τους, ή αυθεντικά αντικείμενα που πλεονάζουν στις αποθήκες. Ακόμη 

δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δείχνουνε πάντως καλή διάθεση». 

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Μουσείο Αφής, Αθηνάς 17 και Δοϊράνης 198 (τέρμα Λ. 

Συγγρού), 176 73 Καλλιθέα, τηλ.: 210 9415222, φαξ: 210 9415271, e-

mail:fte@otenet.gr  - www.faros.org.gr  

 

Συνέντευξη

η                                               

http://www.faros.org.gr/
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2η δραστηριότητα 

Σαν δεύτερη δραστηριότητα, για την οποία αφιερώνουμε ένα ακόμη δίωρο είναι η 

καταγραφή από τους μαθητές ενός άρθρου σχετικά με ένα μουσείο που έχουν 

επισκεφθεί μαθητές άλλης τάξης. Γίνονται λοιπόν δημοσιογράφοι και έχοντας ως 

οδηγό τον πίνακα του βιβλίου της άσκησης 2, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και 

καταγράφουν ή σε ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης τα βασικότερα 

δομικά στοιχεία του άρθρου τους για να μπορέσουν στη συνέχεια να το συντάξουν 

στον κειμενογράφο. Τις δημιουργίες τους  στη συνέχεια τις αναρτούν στα 

αποθετήρια εγγράφων και τις μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. 

3η δραστηριότητα 

Με την τρίτη δραστηριότητα θέλουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της 

διαφορετικότητας με στόχο να καλλιεργήσουμε και να προωθήσουμε το σεβασμό 

και  την αποδοχή του διαφορετικού, στοιχείο που χαρακτηρίζει την εικόνα της 

σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας στη συνέχεια. 

Προβάλουμε στους μαθητές το παρακάτω βίντεο: 

http://www.youtube.com/watch?v=UcRa2bAwjKM 

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας πάλι την τεχνική του καταιγισμού ιδεών μας λένε 

διάφορες λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό σχετικές με το βίντεο και φτιάχνουμε 

τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη: 

http://www.youtube.com/watch?v=UcRa2bAwjKM
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Τέλος, σύμφωνα με τον εννοιολογικό χάρτη που έχουμε φτιάξει τους ζητούμε να 

φτιάξουν όλα μαζί μια μεγάλη αφίσα που έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, 

ανακαλώντας όλες τις πληροφορίες που συνέλεξαν από όλες τις προηγούμενες 

δραστηριότητες. 
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Δραστηριότητα επέκτασης 

Επίσκεψη στο μουσείο αφής 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον χώρο για τον οποίο γινόταν 

λόγος στο βιβλίο τους. Επίσης έζησαν τη μοναδική εμπειρία με κλειστά τα μάτια και 

συνοδό έναν συμμαθητή τους να ξεναγηθούν στο χώρο του μουσείου, καθώς και 

να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες για τους τυφλούς από τους υπεύθυνους του 

μουσείου.  

 

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  

 

Στους μαθητές άρεσε ιδιαιτέρως η επίσκεψη τους στο μουσείο επισημαίνοντας τη 

δραστηριότητα που έκαναν και έζησαν το πώς ζουν οι τυφλοί. Βασιζόμενοι λοιπόν 

σ’ αυτή τους τη θετική εντύπωση η δασκάλα της Γυμναστικής πραγματοποίησε 

δράση  για ανθρώπους τυφλούς ή με μειωμένη όραση. Τέλος, ο εκπαιδευτικός της 

Θεατρικής Αγωγής έστησε μια δραστηριότητα που είχε να κάνει με την έννοια της 

διαφορετικότητας. Σ’ αυτόν τον ανασχεδιασμό συμφώνησε και η ολομέλεια που 

μετά από εισήγησή της πρότεινε διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του 

θέματος. 

 «Ζώντας για λίγο στο σκοτάδι» 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141 

https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141
https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI
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Περίληψη δραστηριότητας 

Ένα σενάριο διδασκαλίας της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, Μαρίας Τσουκνίδα, 

που εφάρμοσε η ίδια στις δραστηριότητες επέκτασης, με θετικά αποτελέσματα στο 

παρελθόν στο 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών. Μια συνεργασία με σκοπό τη 

συνδυαστική μάθηση μέσα από τη διαθεματικότητα και μέσα από βιωματικές 

μεθόδους διδασκαλίας. 

Το σενάριο προσεγγίζει τη διαφορετικότητα βιωματικά μέσα από δραστηριότητες 

στο μάθημα τις Φυσικής Αγωγής που πραγματοποιούνται σε τέσσερις διδακτικές 

ώρες. Οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες κινούμενοι σε διαμορφωμένη πίστα με 

διάφορα εμπόδια –χρησιμοποιώντας αθλητικό υλικό, κώνους, στυλοβάτες, 

στεφάνια κ.α.- με τα μάτια δεμένα με μαντήλια, με τη βοήθεια οδηγών βοηθών και 

με μπαστούνι. Αναπτύσσουν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη και αρχίζουν να 

«κινούνται στο σκοτάδι» … 

Μαθαίνουν να διακρίνουν τις πλάκες του «οδηγού όδευσης τυφλών» στο δρόμο. 

Βιώνουν σε πραγματικές συνθήκες πως κινούνται οι τυφλοί στο δρόμο, στο 

πεζοδρόμιο του σχολείου στον οδηγό όδευσης τυφλών, με τα μάτια δεμένα 

χρησιμοποιώντας μπαστούνι. Γνωρίζουν, μαθαίνουν και εξασκούνται στο 

παραολυμπιακό άθλημα Goalball, για τυφλούς και για άτομα με μειωμένη όραση. 

Τέλος εκφράζονται μέσα από τον προφορικό και τον γραπτό λόγο για τις εμπειρίες 

τους και όλα όσα αισθάνθηκαν. 

Στόχοι: 

• Βιωματική προσέγγιση μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

• Συνδυαστική μάθηση μέσα από τη διαθεματικότητα. 

• Απόκτηση και ανάπτυξη κινητικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.  

• Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών. 
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• Καλλιέργεια θετικής στάσης,  αλλαγή συμπεριφοράς προς το διαφορετικό 

και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 

• Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων μέσω της ακοής και της αφής. 

• Απόκτηση γνώσης για παραολυμπιακά αθλήματα. 

• Έκφραση μέσα από τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

Μέρος Α’ Βιωματική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο 

     

   

Αρχικά οι μαθητές σε διαμορφωμένη πίστα με διάφορα εμπόδια (στύλους, 

εμπόδια, κώνους, στεφάνια κ.α.) καλούνται να κινηθούν μέσα σε αυτή, 

προσπερνώντας τα εμπόδια με κλειστά τα μάτια με μαντήλι με τη βοήθεια οδηγού 
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συμμαθητή τους. Στη συνέχεια ο βοηθός οδηγός αποχωρεί και οι μαθητές 

κινούνται στην ίδια πίστα μόνοι τους και στην επόμενη φάση με τη βοήθεια 

μπαστουνιού. Αλλαγή ρόλων. 

Μέρος Β’ Βιωματική δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες έξω από το σχολείο 

    

Στον πεζόδρομο έξω από το σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν τον 

«οδηγό όδευσης τυφλών» και τι σημαίνει η κάθε πλάκα. Στη συνέχεια με κλειστά τα 

μάτια με μαντήλια και με μπαστούνι καλούνται να κινηθούν επάνω σε αυτόν. Δίπλα 

τους υπάρχει πάντα για ασφάλεια συμμαθητής τους με ανοιχτά μάτια και οι 

εκπαιδευτικοί. 

Μέρος Γ’ Γνωριμία με το παραολυμπιακό άθλημα Goalball, για τυφλούς και για 

άτομα με μειωμένη όραση. 
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Παρακολούθηση βίντεο, γνωριμία με το Goalball. Προασκήσεις και εκμάθηση των 

βασικών κανονισμών του αθλήματος. Εξάσκηση στο Goalball.  

Μέρος Δ’ Το σενάριο ολοκληρώνεται συζητώντας με τους μαθητές για το πώς 

αισθάνθηκαν σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας. Γράφουν συνθήματα, 

εντυπώσεις, εκφράζοντας τα συναισθήματα που βίωσαν. (Ανάπτυξη προφορικού 

και γραπτού λόγου και έκφραση των συναισθημάτων)  

 

Ένας ίδιος κόσμος διαφορετικός 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής οι μαθητές βίωσαν την έννοια 

της διαφορετικότητας με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πρώτα έγινε συζήτηση με τον 

εκπαιδευτικό για το τι είναι διαφορετικότητα, ποιους ανθρώπους θεωρούν τα 
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παιδιά διαφορετικούς, τι σημαίνει  για το καθένα από αυτά «διαφορετικός», πώς 

αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα στο πλαίσιο του σχολείου και της κοινωνίας 

ευρύτερα.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε στους μαθητές να φτιάξουν ο καθένας την «ταυτότητα» 

ενός ανθρώπου, φανταστικού προσώπου, προκειμένου να ξεφύγουν από τα όρια 

του κοινωνικού τους συνόλου, να διευρύνουν την φαντασία τους και να 

δημιουργήσουν.  Στο τέλος έδωσαν  στον ήρωα τους ένα στοιχείο που για κάποιο 

λόγο τον κάνει να διαφέρει, κατά τη γνώμη των μαθητών, από το κοινωνικό 

σύνολο. Οι μαθητές εντόπισαν σαν στοιχεία διαφοροποίησης τις παρακάτω 

ενότητες: υγεία, οικονομική κατάσταση, καταγωγή, θρησκεία, τρόπος ζωής, 

παιδεία, εξωτερική εμφάνιση και ψυχολογία.  Κάθε παιδί, αφού παρουσίασε την 

ταυτότητα του ανθρώπου που είχε σκεφτεί, εξέφρασε κινησιολογικά βασικά 

στοιχεία της προσωπικότητάς του ( με το περπάτημά του, τις εκφράσεις του 

προσώπου του, τη στάση του σώματος του). Έπειτα οι μαθητές κλήθηκαν να 

τοποθετήσουν τους ήρωες τους σ’ ένα κοινό πλαίσιο, σε μια συνθήκη 

καθημερινότητας, δημιουργώντας από κοινού μια ιστορία  καθημερινή, σε μια 

σύγχρονη πραγματικότητα, όπου όλοι οι «διαφορετικοί» χωράνε εξίσου.  

 Έτσι οι μαθητές συνειδητοποίησαν πόσο διαφορετικοί είναι ή μπορεί να είναι οι 

άνθρωποι που ζουν μέσα σε μια κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα πόσα ίδια πράγματα 

με τελείως διαφορετικό τρόπο βιώνουν μέσα στους κόλπους της. 

Αποτελέσματα  

Οι μαθητές έγιναν κοινωνοί της μάθησης και καλλιέργησαν τις έννοιες του 

σεβασμού και της αποδοχής του διαφορετικού. Αντιμετώπισαν τη μαθησιακή 

διαδικασία με κριτική σκέψη και έγιναν μέτοχοι του σχεδιασμού της. 
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10η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: Το Αιγαίο Πέλαγος μέσα από 

το μύθο 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

 

1. Ονοματεπώνυμο: Καρακώστα Βασιλική         Ειδικότητα ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο:  Λιάκος Βασίλειος               Ειδικότητα ΠΕ32 

 

 

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/  

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

 

 

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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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 

4. Γλωσσική, γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή  

5. Ανάπτυξη του προφορικού λόγου - κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου 

6. Δραματοποίηση αφηγηματικών κειμένων  

 

 Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Ο συγκεκριμένος μύθος υπάρχει στην 3η ενότητα «Ο Θησέας» που διδάσκεται στη 

Γ΄ τάξη του Δημοτικού (βλ. Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών 

και βιβλίο δασκάλου, ΟΕΔΒ). Ως προς το ΔΕΠΠΣ, υπηρετείται η διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση βασικών εννοιών Χώρος, Χρόνος, 

Μυθολογία, μύθος, φαντασία, πραγματικότητα. 

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 αφηγηματικού 

κειμένου, στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και διερεύνησης  ,στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, στην έκφραση μέσα από το σώμα και 

στην δραματοποίηση κειμένων. 
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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 Γ’ 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  

Γ1 του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και το Γ1 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 και στο πλαίσιο 

σχεδίου δράσης  με θέμα: 

6. Νερό… δεσμός ζωής. 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη στόχων 

του ΠΣ και του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ.   

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας 

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας. 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών ή 

την τοπική κοινωνία. 

11. 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. 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. 

13. 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  

6 διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας, σε 4 ώρες στο μάθημα της Ιστορίας  

και  σε 10 ώρες στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. 

 

Χ 

` 

Χ 



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 

 

 

 

41 

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 μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές εκπαιδευτικό 

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

έναν μύθο, να δημιουργήσουν ένα κόμικ, να παράγουν διαλόγους  και να τους 

δραματοποιήσουν. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/ τριες θα κατανοήσουν τον μύθο για το Αιγαίο και θα  τον 

δραματοποιήσουν  

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

τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες παραγωγής γραπτού λόγου  

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

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων:  

Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες συνεργασίας και 

ομαδικότητας για τη δραματοποίηση του μύθου. 

Επιπλέον οι μαθητές θα:  

➢ επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με την ομάδα τους για να 

επεξεργαστούν και να καταγράψουν τα στοιχεία σχετικά με το μύθο 

➢  μεταδώσουν πληροφορίες στην ολομέλεια. 

➢  επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν 

και να παρουσιάσουν ομαδικά τη δραματοποίηση  του μύθου. 
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5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1 Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις κα ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, 

Θεατρική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, 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:  

➢ λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

➢ καθορισμός δράσης σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

➢ εναλλαγή ρόλων στα πλαίσια της ομάδας  

➢ σεβασμός στην ατομικότητα και συνειδητοποίηση της αξίας της 

συνεργασίας για  την ολοκλήρωση ενός έργου.   

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Ως κυρίαρχη κοινωνική μορφή της σχολικής τάξεις προτείνεται η 

ομαδοσυνεργατική με τη δημιουργία ολιγομελών ομάδων των 3-4 μελών, 

ανομοιογενούς σύνθεσης. Κατά διαστήματα οι ομάδες λειτουργούν σε επίπεδο 

Ολομέλειας.   Η ομαδοσυνεργατική προτείνεται, διότι συμβάλλει τα μέγιστα στη 

μαθησιακή, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Οι μαθητές κάποιες 

φορές συνεργάζονται και σε δυάδες. 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής με βιντεοπροτζέκτορα ή διαδραστικός πίνακας 
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• Χρώματα ( ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) για την εικονογράφηση  

• Φωτοτυπικό μηχάνημα για την φωτοτύπηση κειμένων 

• Κασετόφωνο για τη μουσική επένδυση της δραματοποίησης 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η διδακτική προσέγγιση συνδυάζει παραδοσιακές (ερωτήσεις-απαντήσεις) και 

σύγχρονες (δραματοποίηση, επιλογή εικαστικού έργου) προσεγγίσεις και αξιοποιεί 

τη διαθεματική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική και  

συνεργατική διερεύνηση. Ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση των μαθητών και 

υποστηρίζεται η προσωπική τους εμπλοκή. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής και διευκολυντής της διδακτικής διαδικασίας. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι: 

• Καταιγισμός ιδεών 

• Ερωτήσεις – απαντήσεις 

• Συζήτηση 

• Εργασία σε ομάδες 

• Παιχνίδι ρόλων-δραματοποίηση 

• Εικόνες 

• Γραπτή έκφραση 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Προαπαιτούμενη Γνώση: Οι μαθητές γνωρίζουν την ταυτότητα του  Θησέα και το 

ταξίδι του προς την Αθήνα για να συναντήσει τον πατέρα του, Αιγέα.  

 1η δραστηριότητα: Παρουσίαση του μύθου σε εικόνες 

 Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των τριών (3) και τους μοιράζουμε εικόνες 

σχετικές με τον μύθο. Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν την εικόνα και να 

την παρουσιάσουν στην τάξη. Στη συνέχεια, κολλούν τις εικόνες στον πίνακα και 
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συζητούν με σκοπό  ν’ ανακαλύψουν το μύθο και να βρουν την χρονική της 

αλληλουχία. 

2η δραστηριότητα: Νοηματική Επεξεργασία του σχετικού  μύθου από το βιβλίο 

της ιστορίας.  

Χρησιμοποιούμε τα ερωτήµατα που αναφέρονται στα περιστατικά και τα γεγονότα 

(τι;), τα πρόσωπα - πρωταγωνιστές (ποιος, -α, -ο;), το χωροχρονικό πλαίσιο (πού; 

πότε;), τον τρόπο (πώς;), τις αφορµές και τις αιτίες(γιατί ;) και καλούμε τους 

μαθητές να ανακαλέσουν προφορικά τον μύθο. 

3η δραστηριότητα: Δημιουργία κόμικ 

Οι μαθητές ανά δύο και σε συνεργασία με τον δάσκαλο, χωρίζουν τον μύθο πρώτα 

σε παραγράφους , έπειτα σε εικόνες  και στη συνέχεια τον εικονογραφούν. Τους 

μοιράζουμε το αντίστοιχο φύλο εργασίας και δημιουργούν το δικό τους κόμικ. 

4η δραστηριότητα: Αυτοσχεδιασμός 

Με βάση το κόμικ, τα παιδιά και των δύο τμημάτων της Γ τάξης, σε ομάδες, 

αυτοσχεδιάζουν με εργαλείο το σώμα τους. 

5η δραστηριότητα: Συγγραφή διαλόγων σχετικών με το μύθο 

 Έχοντας δημιουργήσει τις δικές τους εικόνες, παράγουν διαλόγους προκειμένου να 

δραματοποιήσουν το μύθο. 

6η δραστηριότητα: Επιλογή δραματουργικού αντικειμένου 

Οι μαθητές σε συζήτηση με τον Θεατρολόγο, επιλέγουν ένα δραματουργικό 

αντικείμενο (καρέκλα), στο οποίο θα στηρίξουν  τη δραματοποίηση τους. 

7η δραστηριότητα: Δραματοποίηση- παρουσίαση μύθου 

Οι μαθητές έχοντας συλλέξει το υλικό (κόμικ – κείμενο – δραματουργικό 

αντικείμενο – μουσική επένδυση) περνούν σε διαδικασία προβών, με σκοπό την 

παρουσίαση του μύθου στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. 
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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 

 

Η αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στην διερεύνηση του μύθου για την ονομασία του 

Αιγαίου Πελάγους και στη συνέχεια τη δραματοποίησή του. Προστέθηκε 

προκαταβολικός οργανωτής- αφόρμηση, με την εισαγωγή των εικόνων πριν την 

επεξεργασία του μύθου από το βιβλίο. 

Με τη συνεργασία του ειδικού επιστήμονα/επιμορφωτή και την καθοδήγηση του,  

η ομάδα προέβη στην οργάνωση της διδασκαλίας για την παραγωγή γραπτού 

λόγου-δημιουργία κόμικ. Με βάση τις ανάγκες και τη δυναμική των μαθητών και 

προκειμένου να κάνουμε πιο ομαλή τη μετάβαση από το μύθο στη δραματοποίηση, 

προτάθηκε από την ομάδα εργασίας η δημιουργία κόμικ. Ύστερα από συζήτηση 

στην ολομέλεια και την εφαρμογή στην τάξη αποφασίστηκε να γίνει η συνεργασία 

των δυο τμημάτων για τη συγγραφή των διαλόγων και τη δραματοποίηση τους.    

  

Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  
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1η δραστηριότητα: Αφόρμηση-Εικόνες 

 

Εικόνα 1: Ο  Αιγέας αποχαιρετά το Θησέα 

 

Εικόνα 2: Αθλήματα 
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Εικόνα 3: Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο 

 

 

Εικόνα 4: Ο λαβύρινθος 
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Εικόνα 5: Θησέας και Αριάδνη 

 

Εικόνα 6: Μαύρα πανιά 
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Φύλλο εργασίας για τη δημιουργία του κόμικ 

Μερικά χρόνια πριν φτάσει ο Θησέας στην Αθήνα, οι Αθηναίοι 

γιόρταζαν για να τιμήσουν την Αθηνά κι έκαναν αγώνες. Στους 

αγώνες πήρε μέρος κι ο γιος του Μίνωα, του βασιλιά της Κρήτης.  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκησε σ’ όλα τ’ αγωνίσματα και γι’ αυτό κάποιοι Αθηναίοι από τη 

ζήλια τους τον σκότωσαν. 
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Ο Μίνωας ήρθε με πολλά καράβια και πολιόρκησε την Αθήνα. 

Νίκησε τους Αθηναίους και τους ανάγκασε να του πληρώνουν φόρο. 

  

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε χρόνο έπρεπε να του στέλνουν επτά νέες κι επτά νέους για να 

τους τρώει ο Μινώταυρος. 
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Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα 

ανθρώπινο. Ζούσε κλεισμένος στο λαβύρινθο, στο υπόγειο του  

παλατιού του Μίνωα, που τον είχε φτιάξει ο Αθηναίος Δαίδαλος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο λαβύρινθος είχε τόσους πολλούς διαδρόμους και δωμάτια, που 

κανένας ποτέ δεν είχε καταφέρει να βγει από εκεί. 
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Όταν έφτασε ο Θησέας στην Αθήνα, για τρίτη χρονιά οι Αθηναίοι 

έπρεπε να στείλουν τα παιδιά τους στην Κρήτη και σε όλη την πόλη 

ακούγονταν θρήνοι και κλάματα. Ο Θησέας αποφάσισε να πάει κι 

εκείνος μαζί τους για να σκοτώσει το Μινώταυρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο λιμάνι του Φαλήρου τους αποχαιρέτησαν όλοι κλαίγοντας. 

Έβαλαν στο καράβι μαύρα πανιά κι ο βασιλιάς Αιγέας τους 

παρακάλεσε, αν γύριζαν ζωντανοί, να βάλουν πανιά άσπρα.  
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Το καράβι έφτασε στην Κρήτη. Εκεί ο Θησέας γνώρισε την κόρη του 

Μίνωα, την Αριάδνη. Θαμπωμένη η νέα από την ομορφιά του 

Θησέα θέλησε να τον βοηθήσει.  

 

 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό του έδωσε ένα κουβάρι νήμα, το μίτο, και τον συμβούλεψε 

να δέσει την άκρη του στην είσοδο του λαβύρινθου και να το 

ξετυλίγει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Θησέας μπήκε με θάρρος στο λαβύρινθο κι έψαχνε το 

Μινώταυρο, ξετυλίγοντας το κουβάρι. Κάποια στιγμή άκουσε το 

άγριο μουγκρητό του. Όταν συναντήθηκαν, πάλεψαν σκληρά. Ο 

Θησέας σκότωσε το φοβερό τέρας με το σπαθί του και βγήκε απ’ το 

λαβύρινθο μαζεύοντας το νήμα. 
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Στην είσοδο τον υποδέχτηκαν οι νέοι της Αθήνας με δάκρυα χαράς 

και ανακούφισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Το ίδιο βράδυ ο Θησέας και οι νέοι της Αθήνας έφυγαν κρυφά με το  

πλοίο τους από την Κρήτη. Μαζί τους πήραν και την Αριάδνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγουμένως είχαν φροντίσει να ανοίξουν τρύπες στα καράβια 

του Μίνωα, για να μην μπορούν να τους ακολουθήσουν 
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Ταξίδεψαν χαρούμενοι μέχρι τη Νάξο. Εκεί βγήκαν σε μια 

ακρογιαλιά για να ξεκουραστούν. Τότε όμως πέρασε από κει ο θεός 

Διόνυσος. Είδε την Αριάδνη, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και 

την πήρε, για να την κάνει γυναίκα του. Ο Θησέας στενοχωρήθηκε 

πολύ για το χαμό της Αριάδνης.  

 

                                                            

 

 

 

 

                                                                       . 

 

 

Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του για την Αθήνα, κανείς όμως δε 

σκέφτηκε ότι έπρεπε ν’ αλλάξουν τα μαύρα πανιά 
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Εν τω μεταξύ ο Αιγέας από το Σούνιο κοίταζε συνέχεια τη θάλασσα, 

ελπίζοντας κάποια στιγμή να δει το πλοίο να επιστρέφει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κι όταν μια μέρα φάνηκε το πλοίο στον ορίζοντα με πανιά μαύρα, 

απ’ τη μεγάλη του λύπη έπεσε από το βράχο στη θάλασσα και 

πνίγηκε. Η θάλασσα όπου έπεσε ονομάστηκε Αιγαίο πέλαγος. 
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Αποτελέσματα  

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη. Οι μαθητές ερεύνησαν την ελληνική 

μυθολογία, αναγνώρισαν τον μύθο, δημιούργησαν το δικό τους κόμικ και το 

δραματοποίησαν. 

 Καλλιέργησαν δεξιότητες συνεργασίας,, ομαδικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Η απόδοση ρόλων είχε θετικά αποτελέσµατα για την κοινωνική και συναισθηµατική 

ανάπτυξη των µαθητών, συνέβαλλε στη δηµιουργική µάθηση και προκάλεσε  το 

ενδιαφέρον τους. Ο αυτοσχεδιασμός αποτέλεσε για τα παιδιά τρόπο έκφρασης, 

ενεργοποίησε τη φαντασία τους και οργάνωσε τα συναισθήματα τους. 

Συνειδητοποίησαν την έννοια του χώρου, ως περιβάλλον δράσης και στη συνέχεια 

ως θεατρικό χώρο. Δραματοποίησαν αφηγηματικά κείμενα , τα μετέφεραν από την 

αφήγηση στην σκηνική πράξη, χρησιμοποιώντας ως βασικό θεατρικό μέσο, το ίδιο 

τους το σώμα.  
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11η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  «Ζώντας για λίγο στο σκοτάδι» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

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

 

 

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

 

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

 

 

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 κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων 

2.  Ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και αποδοχή 

αυτής. 

3.  Ανάπτυξη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

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

μεταφέρει τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εκτός σχολείου,  προάγει την 

ανάπτυξη ψυχοκινητικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων και βοηθά στην θετική στην 

ανάπτυξη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. 

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 κοινωνικο-

συναισθηματικές στάσεις ικανοτήτων και μάθησης, αποσκοπεί στην καλλιέργεια 

αντιληπτικών ικανοτήτων, στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια 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, Ε και ΣΤ 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 . 

 ν 
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Η Δ, Ε και ΣΤ τάξη του 29ου ΔΣ Αχαρνών 

 

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 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. 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
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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. 

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 

12. 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 4 

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 εκπαιδευτικό σενάριο μέσα από δοκιμαστικές εφαρμογές που έχουν γίνει στο 

σχολείο μας τα δύο τελευταία χρόνια, έχει ως σκοπό του την καλλιέργεια 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων, την 

ν 

ν 

ν 
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αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη θετικής κοινωνικής 

συμπεριφοράς των μαθητών/τριων μέσω της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης. 

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

τριες μέσα από το παραολυμπιακό άθλημα Goalball  να αναπτύξουν αντιληπτικές 

ικανότητες μέσω της αφής και της ακοής, να καλλιεργήσουν νέες κινητικές 

δεξιότητες και ν’ αναπτύξουν αισθησιοκινητικές ικανότητες. Στον γνωστικό τομέα 

να μάθουν κανονισμούς και την τεχνική του αθλήματος και μέσα από τις 

δραστηριότητες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. 

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

βιωματικές δραστηριότητες που εκτελούνται εισαγωγικά πριν την εκμάθηση του 

goalball να αναπτύξουν την κιναισθητική αντίληψη. Μπαίνοντας για λίγο στη θέση 

ενός τυφλού να βιώσουν την διαφορετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν και μέσα 

από τη συνδυαστική μάθηση να αποκτήσουν σφαιρική γνώση.  Με τη χρήση των 

ΤΠΕ να μάθουν  ν’ αποδελτιώνουν τις πληροφορίες και να κάνουν ορθή χρήση του 

διαδικτύου. 

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

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: Οι μαθητές/ τριες μέσα 

από τις δραστηριότητες στις πρώτες φάσεις του σεναρίου μαθαίνουν να 

εμπιστεύονται τους συμμαθητές τους και στην εκμάθηση του goalball και στο 

παιχνίδι μαθαίνουν  να συνεργάζονται,  γιατί από τη φύση του το άθλημα 

βασίζεται στη συνεργασία της ομάδας. Όντας όλοι με κλειστά τα μάτια 

καλλιεργείται η ομαδικότητα, γιατί όλοι εξαρτούνται από όλους. 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1 Διαθεματικές προεκτάσεις: 
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 Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος σεναρίου μεταφέρεται η 

μάθηση σε πραγματικές συνθήκες της ζωής καθώς στη δεύτερη 

δραστηριότητα  οι μαθητές/τριες βγαίνουν από το σχολείο και κινούνται 

στους οδηγούς όδευσης τυφλών. Οι μαθητές/τιες βιώνουν τα προβλήματα 

των ατόμων με προβλήματα όρασης και καλλιεργούν την ενσυναίσθηση. 

Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των ΑΜΕΑ και μαθαίνουν να αποδέχονται 

και να σέβονται το διαφορετικό. Αποκτούν κοινωνική ευαισθησία και νέες 

κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν την καλλιέργεια θετικής 

συμπεριφοράς και αλλαγή στάσεων στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες. 

Συνεργασία: της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής με την δασκάλα της ΣΤ 

τάξης κ. Στέλλα Γιακουμάκη στην εφαρμογή διδακτικού σεναρίου για τη 

Γλώσσα σε θέμα ευαισθητοποίησης για την τυφλότητα, έτσι ώστε μέσα από 

τη συνδυαστική μάθηση  οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν εμπειρία μέσα 

από τις βιωματικές δραστηριότητες του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας. 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται συνεργατική και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι 

μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και σε τριάδες και ο/η εκπαιδευτικός 

Φυσικής Αγωγής παροτρύνει τη συνεργασία των μαθητών. 

 

7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

• Αθλητικό υλικό (στεφάνια, στυλοβάτες, κώνοι, ράβδοι) 

• Μπάλες Goalball 

• Μαντήλια για τα μάτια 

• Υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας 
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ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας έχει απομονωθεί η αίσθηση της όρασης και 

η κινητική μάθηση βασίζεται στη βιωματική μάθηση με την ενδογενή και εξωγενή 

ανατροφοδότηση (Adams) σε συνδυασμό με την μάθηση ανακάλυψης (discovery 

learning). O  εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του καθοδηγητή.  

Στην δραστηριότητα προσομοίωσης εκτός σχολείου ο εκπαιδευτικός Φυσικής 

Αγωγής δημιουργεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας και  μείωσης του άγχους των 

μαθητών (εκπαιδευτικοί συνοδοί, μαθητές με ανοιχτά μάτια δίπλα σε κάθε  μαθητή 

με κλειστά μάτια, απόλυτα ελεγχόμενος αριθμός ασκούμενων με κλειστά μάτια) 

έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να καταφέρουν να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες 

συνθήκες, μεταφέροντας τις αισθησιοκινητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν στην 

αυλή του σχολείου σε πραγματικές συνθήκες. 

 

Δραστηριότητες:  

1. Φάση Α’ - Βιωματική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο 

Αρχικά οι μαθητές σε διαμορφωμένη πίστα με διάφορα εμπόδια 

(στυλοβάτες, εμπόδια, κώνους, στεφάνια κ.α.) καλούνται να κινηθούν μέσα 

σε αυτή, προσπερνώντας τα εμπόδια με κλειστά τα μάτια με μαντήλι, με τη 

βοήθεια οδηγού συμμαθητή τους. Ο βοηθός οδηγός αποχωρεί και οι 

μαθητές κινούνται στην ίδια πίστα μόνοι τους και στην συνέχεια με τη 

βοήθεια μπαστουνιού. Αλλαγή ρόλων. 
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Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη αισθησιοκινητικών ικανοτήτων, ενσυναίσθησης, 

καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων,  καλλιέργεια κιναισθητικής 

αντίληψης, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανάπτυξη εμπιστοσύνης. 

 

2. Φάση Β’ - Βιωματική δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες εκτός 

σχολείου 

Στον πεζόδρομο έξω από το σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να 

διακρίνουν τον «οδηγό όδευσης τυφλών» και τι σημαίνει η κάθε πλάκα. Στη 

συνέχεια με κλειστά τα μάτια με μαντήλια και με μπαστούνι καλούνται να 

κινηθούν επάνω σε αυτόν. Δίπλα τους υπάρχει πάντα για ασφάλεια 

συμμαθητής τους με ανοιχτά μάτια και οι εκπαιδευτικοί. 
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Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη αισθησιοκινητικών ικανοτήτων, ενσυναίσθησης, 

καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων,  καλλιέργεια κιναισθητικής 

αντίληψης, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανάπτυξη εμπιστοσύνης. 

 

3. Φάση Γ’ - Γνωριμία με το παραολυμπιακό άθλημα Goalball  

Οι  μαθητές/τριες αναζήτουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από οδηγούς 

όδευσης τυφλών που παρεμποδίζονται από ασυνείδητους συμπολίτες μας 

και πληροφορίες αι κανονισμούς για το Goalball. 

Με την προβολή επιλεγμένων βίντεο οι μαθητές γνώριζουν το 

παραολυμπιακό άθλημα Goalball, για τυφλούς και για άτομα με μειωμένη 

όραση. 

   

 

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., αποδελτίωση πληροφορίας, παραολυμπιακά 

αθλήματα, ευαισθητοποίηση.  

 

4. Φάση Δ’  

Εκτελούνται προασκήσεις εξοικείωσης με τη μπάλα του Goalball. Οι 

μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και εξασκούνται στο Goalball.  
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Το σενάριο ολοκληρώνεται συζητώντας με τους μαθητές για το πώς 

αισθάνθηκαν σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας. Γράφουν συνθήματα, 

εντυπώσεις, εκφράζοντας τα συναισθήματα που βίωσαν.  

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη αισθησιοκινητικών ικανοτήτων, ενσυναίσθησης, 

καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων,  καλλιέργεια κιναισθητικής 

αντίληψης, αποδοχή της διαφορετικότητας, ψυχοκινητικότητα, ανάπτυξη 

ομαδικού πνεύματος, ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, έκφραση 

συναισθημάτων. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό δραστηριοτήτων 

 

Ανάρτηση του σεναρίου διδασκαλίας στο ιστολόγιο της εκπαιδευτικού 
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141 

Βίντεο 1: https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI 

Βίντεο 2: https://www.youtube.com/watch?v=lvqrREYAZFM 

 

 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141
https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI
https://www.youtube.com/watch?v=lvqrREYAZFM
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Αποτελέσματα  

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει εφαρμοστεί για δύο συνεχόμενα χρόνια και έχει  

εφαρμοστεί επιτυχημένα και στη συνεργασία του σχολείου μας το 5ο Δημοτικό 

σχολείο Γέρακα, που εκπονούσε δραστηριότητα για τη διαφορετικότητα. 

(σχετική ανάρτηση: http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10) 

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του 29ου Δημοτικού Σχολείου 

(συστεγαζόμενο και απόλυτα συνεργαζόμενο) οι μαθητές των δύο σχολείων στο 

πλαίσιο συνδιδασκαλίας έπαιξαν μεταξύ τους αγώνες Goalball μη ανταγωνιστικού 

χαρακτήρα!! (δεν υπήρχε βαθμολογία, οι παίκτες των ομάδων ήταν μικτές και από 

τα δύο σχολεία και άλλαζαν ανά διαστήματα) 

Η βιωματική μέθοδος και η γνωστική συνέχεια των δραστηριοτήτων βοηθά τους 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

διεξαγωγή του αθλήματος και τους ευαισθητοποιεί βοηθώντας τους να 

καλλιεργήσουν θετική στάση στα άτομα με ιδιαιτερότητες. 

Οι  μαθητές μας αγάπησαν το παραολυμπιακό άθλημα Goalball, που αποτελεί εδώ 

και δύο χρόνια μέρος της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας  και 

παίζεται σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Φέτος δε, εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά και στην Δ τάξη εξ’ ολοκλήρου και πιλοτικά φάσεις του σεναρίου 

διδασκαλίας εφαρμόστηκαν τροποποιημένες και απλουστευμένες στην Γ τάξη. 

Το σημαντικότερο είναι η ανάπτυξη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς προς τα 

άτομα με ιδιαιτερότητες και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, έτσι ώστε στο 

μέλλον να είναι υπεύθυνοι πολίτες και να σέβονται τις ανάγκες των ανθρώπων με 

ιδιαιτερότητες. 

  

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10
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12η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  “Με το Σεφέρη ξεναγό 

μαθαίνω να κυκλοφορώ, ν’ ανοίγω δρόμους φαντασίας στη 

χώρα της λογοτεχνίας» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

Ονοματεπώνυμο: Καλαμπόγια Ασημίνα                        Ειδικότητα   ΠΕ70 

2. Ονοματεπώνυμο: Καλαποθάκη Σοφία                           Ειδικότητα  ΠΕ70 

3. Ονοματεπώνυμο: Μπελογιάννη Κωνσταντίνα             Ειδικότητα ΠΕ70 

 

 

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.  

Τα συγκεκριμένα ποιήματα ανήκουν στη θεματική ενότητα του Ανθολογίου Α΄ και 

Β΄ Δημοτικού «Φαντασία και περιπέτεια». Το σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΠΣ και 

το ΔΕΠΠΣ ,αφού αποτελεί κείμενο του συγκεκριμένου Ανθολογίου και οι στόχοι 

άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας. Συγκεκριμένα, η 

διδασκαλία των κειμένων αυτών διευρύνει την αναγνωστική ικανότητα των 

μαθητών, τους φέρνει σε επαφή με εναλλακτικές μορφές της γλώσσας, τους 

εξοικειώνει διαισθητικά με απλά κείμενα της νεωτερικής λογοτεχνίας.  

 

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 κοινωνικό-συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών και στην ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους μέσα από την 

έκφραση, τη δημιουργία και την ανακάλυψη. 

 

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 Α΄ τάξη του δημοτικού                       
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Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

 

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  με θέμα:. 

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. 

ν 

ν 

ν 

ν 

ν 
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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 10 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας και της Φιλαναγνωσίας , 2 στο μάθημα 

των Εικαστικών και 1 στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

 

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 απελευθερώσει και να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη 

δημιουργική και αποκλίνουσα σκέψη. Ακόμη, επιδιώκεται οι μαθητές/ριες να 

αποκτήσουν αίσθηση του χιούμορ μέσω της διδασκαλίας των συγκεκριμένων 

ποιημάτων και να οξύνουν τη φαντασία τους. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας: 

Οι μαθητές/ριες θα έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνική και πολιτιστική μας 

κληρονομιά και θα γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους ποιητές. Επίσης, θα 

κατανοήσουν τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας: 

Οι μαθητές/ριες θα απολαύσουν αισθητικά τα ποιήματα. Ακόμη, θα τους δοθεί η 

αφορμή για να εμπνευστούν και να εκφραστούν δημιουργικά. Τέλος, θα έχουν την 

ευκαιρία να συνδέσουν τα ποιήματα αυτά με άλλες τέχνες, όπως η ζωγραφική και 

το θέατρο.  

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

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: 

Επειδή οι μαθητές/ριες εργάζονται ομαδικά (ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

διδασκαλίας) και μέσα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων θα 
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αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού  θα συνεργαστούν και θα ανταλλάξουν 

απόψεις ενώ ταυτόχρονα θα καλλιεργηθεί η συναισθηματική, ψυχολογική, 

κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη τους.  

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιούνται γνώσεις και ικανότητες και 

προωθούνται στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή. 

5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιούνται υπηρεσίες των ΤΠΕ αφού 

έπειτα από αναζήτηση στο διαδίκτυο παρουσιάζονται στην τάξη 

υπερρεαλιστικοί πίνακες ζωγραφικής καθώς και ένα video σχετικό με τη 

δημιουργία λίμερικ.  

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

 Μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές/ριες μαθαίνουν να υιοθετούν 

συνήθειες που συμβάλλουν στη φροντίδα και υγιεινή του σώματος τους. 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

των τεσσάρων ατόμων και δίνεται έμφαση στη συνεργασία τους τόσο στις 

προφορικές όσο και στις γραπτές 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 video, 
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• Χρώματα (ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι) ,ψαλίδια, αποκόμματα περιοδικών 

και εφημερίδων. 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό  βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού  σε 

συνδυασμό με την  ανακαλυπτική μάθηση. Σύμφωνα με αυτή η ανάπτυξη της 

νόησης είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην οποία κυρίαρχο ρόλο 

παίζει η γλώσσα. Το παιδί στην διαδικασία αυτή δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά 

δρών υποκείμενο που διαμορφώνει με τις πράξεις του, τη γνωστική του 

πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή  και του 

καθοδηγητή. 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

• Χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων παιδιών. 

• Προβολή στον διαδραστικό πίνακα, χαρακτηριστικών έργων υπερρεαλιστών 

ζωγράφων (π.χ. έργα του Dali και τον «Ορφέα» του Εγγονόπουλου που 

βρίσκεται στη Μελέτη Περιβάλλοντος στην ενότητα «Γνωρίζω το σώμα 

μου».) 

• Συζήτηση αρχικά στις ομάδες και έπειτα στην ολομέλεια της τάξης των 

εντυπώσεων και συναισθημάτων που μας προκάλεσαν και σύντομη 

αναφορά στον υπερρεαλισμό. 

• Οι μαθητές/ριες δημιουργούν μόνοι τους ένα έργο εμπνεόμενοι από τους 

πίνακες που προβλήθηκαν αλλά και τους δόθηκαν (Φύλλο εργασίας 1β) 
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• Ανάγνωση των ποιημάτων «Η οδοντόβουρτσα» και «Είτανε μια κοπέλα από 

τη Σάμο». Αρχικά σιωπηλά, ο κάθε μαθητής/ρια, και στη συνέχεια 

μεγαλόφωνα. 

• Συζήτηση των εντυπώσεων, παρατηρήσεων και συναισθημάτων των 

μαθητών/ριών. Επισήμανση του κανόνα γραφής και ομοιοκαταληξίας των 

λίμερικ.  

• Προβολή στο διαδραστικό πίνακα του video “The limerick song” από την 

ιστοσελίδα youtube (https://www.youtube.com/watch?v=k-rN3DGMCsE). 

Συζήτηση και μετάφραση του. 

• Ανάγνωση άλλων λίμερικ από το βιβλίο του Σεφέρη «Ποιήματα με 

ζωγραφιές σε μικρά παιδιά» και προβολή των αντίστοιχων σκίτσων. 

• Οι μαθητές/ριες δουλεύουν ομαδικά το Φύλλο Εργασίας 2α που περιέχει  

λίμερικ με «σβησμένες λέξεις» και κάποιοι μαθητές δουλεύουν το 

διαφοροποιημένο Φύλλο Εργασίας 2β. 

• Οι μαθητές/ριες «ζωντανεύουν» τους ήρωες των παραπάνω λίμερικ, μιλούν 

για τον εαυτό τους και δραματοποιούν μικρές ιστοριούλες.  

• Διαβάζεται στο σύνολο της τάξης μια διασκευή του κειμένου «Ο περίπατος 

ενός αφηρημένου» από το βιβλίο «Παραμύθια από το τηλέφωνο» του Τζιάνι 

Ροντάρι και δημιουργούμε όλοι μαζί ένα λίμερικ για τον ήρωα της ιστορίας.  

• Οι μαθητές/ριες δουλεύοντας ομαδικά συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 2 

που είναι το «φανταστικό ημερολόγιο» του παραπάνω ήρωα. 

• Οι μαθητές/ριες δουλεύοντας ομαδικά συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 

3α στο οποίο καλούνται, αφού δημιουργήσουν ένα δικό τους λίμερικ, 

ακολουθώντας τους κανόνες του, να συμπληρώσουν το πρωτοσέλιδο της 

σχολικής εφημερίδας και να περιγράψουν και να εικονογραφήσουν την 

https://www.youtube.com/watch?v=k-rN3DGMCsE
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επίσκεψη-έκπληξη του ήρωα του λίμερικ στην τάξη μας. Κάποιοι μαθητές 

δουλεύουν το διαφοροποιημένο Φύλλο Εργασίας 3β. 

• Οι μαθητές/ριες, δουλεύοντας όλοι μαζί, σχεδιάζουν σε χαρτί του μέτρου το 

περίγραμμα του ήρωα του παραπάνω λίμερικ και δημιουργούν ένα κολάζ 

από αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων.  

• Με αφορμή το πρώτο ποίημα που μελετήσαμε «Η οδοντόβουρτσα» της 

Λιάνας Αρανίτου συζητάμε για τους κανόνες στοματικής υγιεινής και 

καθαριότητας του σώματος, ανατρέχοντας στις ενότητες «Οι ανάγκες του 

ανθρώπου» και  «Γνωρίζω το σώμα μου».   

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 

 

α. Εντοπίζοντας πως το χρωμάτισμα του σκίτσου από τον πίνακα του Dali (Φύλλο 

Εργασίας 1α) δε συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας 

υλικού καθώς ως γενικός σκοπός τέθηκε η απελευθέρωση της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας των μαθητών/ριων, αποφασίσαμε την αλλαγή της παραπάνω 

δραστηριότητας. Καταλήξαμε στο να αφήσουμε τους μαθητές/ριες να 

δημιουργήσουν μόνοι τους ένα έργο εμπνεόμενοι από τους πίνακες που 

προβλήθηκαν. Ενισχυτικά, αποφασίσαμε  να δώσουμε στις ομάδες των 

μαθητών/ριων εκτυπωμένα κάποια χαρακτηριστικά έργα του υπερρεαλισμού 

(Φύλλο Εργασίας 1β). 
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β. Επιπλέον, γνωρίζοντας το μαθητικό δυναμικό και τις δυνατότητές του και 

συγκεκριμένα επειδή υπάρχουν στην τάξη μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς 

και ένας μαθητής με παράλληλη στήριξη, επιλέξαμε τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία για κάποιες από τις δραστηριότητες. Ειδικότερα, αποφασίσαμε να 

απλοποιήσουμε το Φύλλο Εργασίας 2α δίνοντας στους μαθητές αυτούς μια λίστα 

με τις «σβησμένες λέξεις» σε τυχαία σειρά (Φύλλο Εργασίας 2β). Θεωρούμε ότι η 

παραπάνω αλλαγή θα βοηθήσει ιδιαίτερα μαθητές με ακουστική δυσλεξία που 

δυσκολεύονται με την ομοιοκαταληξία. Ακόμη, στο Φύλλο Εργασίας 5α επιλέξαμε 

αντί για τη συγγραφή άρθρου από την επίσκεψη-έκπληξη του ήρωα του λίμερικ να 

βάλουμε τους μαθητές/ριες να πάρουν μια φανταστική συνέντευξη από τον ήρωα 

αυτό. Μάλιστα, αποφασίσαμε η συνέντευξη αυτή να προηγηθεί του άρθρου ώστε 

να διευκολυνθούν οι υπόλοιποι μαθητές/ριες. Για να βοηθηθούν οι μαθητές που θα 

κάνουν τη συνέντευξη θα τους δοθεί το Φύλλο Εργασίας 5β. 

γ. Ως προς τη διαμόρφωση της ακολουθίας των ενοτήτων του εκπαιδευτικού 

υλικού, αρχικά είχαμε επιλέξει η διαθεματική προσέγγιση της στοματικής υγιεινής 

να έπεται της ανάγνωσης του πρώτου ποιήματος με τίτλο «Η οδοντόβουρτσα». 

Επειδή όμως θεωρήσαμε πως αυτό θα αποσυντονίσει τους μαθητές/ριες 

καταλήξαμε στο να βάλουμε αυτή τη δραστηριότητα στο τέλος, αφού έχει 

ολοκληρωθεί η διδασκαλία των λίμερικ. 

δ. Εντοπίζοντας πως οι μαθητές/ριες στο Φύλλο Εργασίας 4α πιθανώς να 

πελαγοδρομήσουν, έχουμε ως εναλλακτική το Φύλλο Εργασίας 4β με εικόνες-

πορτραίτα, των προσώπων που θα αποτελέσουν τους ήρωες του λίμερικ. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Miro:  

«The garden» 

 

Τζόρτζιο ντε Κίρικο:  

«Έκτορας και 

Ανδρομάχη» 
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Νίκος 

Εγγονόπουλος:  

«Ορφέας» 

 

Salvador Dali: 

 «Η εμμονή 

της μνήμης» 
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«Γινόμαστε μικροί ζωγράφοι…» 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 β 

Βρίσκουμε τις κρυμμένες λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήτανε μια κοπέλα απ’ τον Πόρο 

 που έτρεχε να 
…………………………… 

Μα μπρος στο Γαλατά 

 δεν είχε …………………………..  

και γύρισε πίσω στον …………… 

 

Ήτανε μια κοπέλα απ’ το 
Καλαμάκι που…………………… 
…………………………….. 

 Μα ξάφνου ένα γουρούνι 

…………………………………………………. 

και πνίγηκε η κοπέλα απ’ το 
…………………… 

 

Ήτανε μια γριά απ’ το ………………….. 

 που μια Λαμπρή κατάπιε ένα ρεβίθι. 

 Όταν είπε: «……………………………» 

……………………………………………….  

 και χάθηκε η γριά …………………………….. 

 

Ψάρευε αχινούς με το καμάκι, Πόρο, της 

μπήκε στο ρουθούνι, έγινε κακό μεγάλο, πια 

λεφτά, με το ρεβίθι, Καλαμάκι, Λασίθι, 

προλάβει το βαπόρο, θέλω κι άλλο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

«Ο περίπατος ενός αφηρημένου» 

- Μαμά, πάω μια βόλτα. 

- Πήγαινε, Τζιοβάνι, αλλά πρόσεχε γιατί είσαι τόσο πάντα 

αφηρημένος! 

Ο Τζιοβανίνο φεύγει χαρούμενος και στην αρχή είναι προσεκτικός αλλά 

αργότερα αρχίζει να  χαζεύει κοιτάζοντας τις βιτρίνες, τα αυτοκίνητα, τα 

σύννεφα και βέβαια αρχίζουν τα απρόοπτα… Πρώτα έχασε ένα χέρι και 

πριν προλάβει να στρίψει στη γωνία έχασε ολόκληρο το μπράτσο του. Μα 

ούτε που το πήρε είδηση και συνέχισε να τρέχει. 

Οι περαστικοί μάζευαν τα κομματάκια του. Μια γριούλα, το παιδί του 

φούρναρη ως και μια συνταξιούχος δασκάλα έφεραν από ένα κομμάτι του 

Τζιοβάνι: μια γάμπα, ένα αυτί τη μύτη του. Η μαμά του αναρωτιόταν αν 

υπάρχει άλλο παιδί πιο αφηρημένο από το δικό της. Εκείνη την ώρα 

φτάνει και ο Τζιοβάνι χοροπηδώντας πάνω στο ένα πόδι χωρίς αυτιά και 

χέρια αλλά χαρούμενος όπως πάντα.  Η μαμά του κουνάει το κεφάλι, τον 

συμμαζεύει και του δίνει ένα φιλί. 

- Λείπει τίποτα μαμά; Είδες τι καλός που είμαι μαμά; 

- Ναι, Τζιοβάνι, είσαι πραγματικά καλός… 

 

 

 

 

Έχεις στα χέρια σου το ημερολόγιο 

του Τζιοβάνι. Τι να γράφει άραγε 

στη σελίδα αυτή; 
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6 Μαΐου 2014 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4β 

Διαλέγουμε έναν από τους παρακάτω ήρωες και φτιάχνουμε το 

δικό μας λίμερικ. 

 

 

 

 

1. Ήταν ………………………………………………………………… (κάποιος) 

2. που …………………………………………………… (κάτι του συνέβαινε) 

3. όμως ………………………………………………………………(κάτι έκανε) 

4. και … ……………………………………………………………… (κάτι είπε) 

5. ……………………..…………………………………… (βρες ένα περίεργο 

επίθετο γι’ αυτόν) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5β 

Πώς σας λένε; 

 

Τι δουλειά κάνετε; 

Πόσων χρονών είστε; 
Το σπίτι σας πώς 

είναι; 

 Ποιος είναι ο 
καλύτερος σας φίλος; 

 

Πού γεννηθήκατε; 

 

Πού μένετε; 
Ποια ήταν η 

τελευταία σας 
περιπέτεια; 

 
Έχετε κάποιο 

ζωάκι; 

 

Έχετε οικογένεια; 

 

Ποια είναι τα χόμπι 
σας; 

 
Έχετε κάποια 

κακή συνήθεια; 

 

Το καλύτερο πράγμα που 
έχετε πετύχει μέχρι 

στιγμής; 
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Αποτελέσματα  

Θεωρούμε πως σε γενικές γραμμές οι στόχοι επιτεύχθηκαν καθώς οι μαθητές/ριες 

απελευθέρωσαν τη φαντασία τους και εκφράστηκαν δημιουργικά, ερχόμενοι σε 

επαφή με αυτό το ιδιαίτερο αλλά πολύ παιγνιώδες είδος ποιημάτων.  Κατάφεραν 

ακόμη να συνδέσουν την ποίηση με άλλες τέχνες και συγκεκριμένα με το Θέατρο 

και τη Ζωγραφική μέσα από τη δραματοποίηση και τις δημιουργίες τους (ζωγραφιά, 

κολάζ, πίνακες) αντίστοιχα. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας λειτούργησε θετικά 

μια και το σύνολο των μαθητών/ριων συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες. 

Τέλος, ο ομαδικός χαρακτήρας της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων ενίσχυσε τη 

δημιουργία ενός φιλικού κλίματος στην τάξη.  
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13η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: «Η Διχόνοια που βαστάει ένα 

σκήπτρο η δολερή.  Καθενός χαμογελάει, πάρ' το, λέγοντας και σύ.» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

 

1. Ονοματεπώνυμο: Μητσιάκου Ελευθερία  Ειδικότητα:  ΠΕ-70 

2. Ονοματεπώνυμο: Περρής Φώτιος                Ειδικότητα: ΠΕ-70 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο-29ο Δ.Σ. Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Μελισσανίδη & Φ. Χαλκιά. Ολ. Χωριό, Αχαρνές 

 

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

 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr  

 

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

 

 

 

 

mailto:dim@ovs.gr%20%2029
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

Ειδικοί Στόχοι 

• η δραστική μείωση του λειτουργικού αναλφαβητισμού 

• η καλλιέργεια του τεχνολογικού αλφαβητισμού 

• η δημιουργία συνθηκών αξιοποίησης του πολιτισμικού – πολιτιστικού 

κεφαλαίου των μαθητών μέσα από την προσφερόμενη παιδεία 

• η καλλιέργεια της αγάπης για τις καλές τέχνες  

• η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων και Ευέλικτων Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων για τη σχολική επιτυχία των μαθητών  

•  η αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων του σχολικού  περιβάλλοντος 

 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς 

στόχους του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ στο μάθημα της Ιστορίας. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται,  σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας είναι: «η 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη 

ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από 

την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής 

συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που 

οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. 

Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι µόνο 

την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, 

αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα µε 
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τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης 

συνδέεται έτσι µε το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην 

προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών». Πιο αναλυτικά:  

Ιστορία: Καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης μέσα από τη διερεύνηση της 

ιστορικής περιόδου πριν την επανάσταση.  

Γεωγραφία: Γνωριμία με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων.  

Γλώσσα: Καλλιέργεια του προφορικού λόγου και διαλογικών 

μορφών  επικοινωνίας, παραγωγή δομημένου γραπτού λόγου και διαχείριση 

πολλαπλών πηγών πληροφορίας.  

Εικαστικά: Ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών.  

ΤΠΕ: Προσέγγιση των ΤΠΕ ως εργαλείων και πηγών μάθησης.  

 

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 ιστορικής σκέψης, 

ιστορικής συνείδησης  , 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 Στ΄ τάξη του δημοτικού                       

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

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

Στ΄2 26ου Δ.Σ. Αχαρνών  και Στ΄1 29ου Δ. Σ. Αχαρνών. 

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. 

ΟΧΙ 

2. Προσφέρεται για στήριξη σειράς μαθημάτων μεγαλύτερης διάρκειας   

ΝΑΙ 

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να γίνει 

εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .   ΝΑΙ 

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού προϋποθέτει 

την έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας. ΟΧΙ 

5. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη στόχων του ΠΣ και 

του πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ. ΝΑΙ  

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας 

στο σχολείο μας. ΝΑΙ 

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας.   ΝΑΙ 
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8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών ή 

την τοπική κοινωνία.  ΟΧΙ 

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.  

ΝΑΙ 

10. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

για την  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. ΝΑΙ 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. ΝΑΙ 

Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση  δύο 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Ιστορίας και  τρεις  διδακτικές ώρες  στο μάθημα 

της Πληροφορικής  και της Ευέλικτης Ζώνης. 

 

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 ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές 

εφαρμογές, έχει ως σκοπό του να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να 
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αναπτύξουν ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση. Η γνώση του παρελθόντος 

για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, είναι η  

βασική ιδέα για τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδησης και ιστορικής 

σκέψης.  

Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι 

ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την 

επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του.  

 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

•  Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη 

μελέτη όλων των πτυχών της. 

• Να κατανοούν την έννοια του χρόνου και των τρόπων μέτρησής του και να 

εντάσσουν τα γεγονότα στις ιστορικές περιόδους. 

• Να εντοπίζουν, κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων ή φαινομένων, 

αίτια και αποτελέσματα. 

• Να συγκρίνουν ιστορικά γεγονότα ή φαινόμενα και να εντοπίζουν 

ομοιότητες και διαφορές. 

• Να αναλύουν  ένα γεγονός ή φαινόμενο και να διαπιστώνουν τις σχέσεις 

μεταξύ των επιμέρους στοιχείων. 

• Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται 

στην ορθή αξιοποίηση των πηγών. 

 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  
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• Να μπορούν οι μαθητές να εντοπίζουν πάνω στο χάρτη τα βασικά σημεία 

ενός ιστορικού κειμένου που αναφέρονται σε τοποθεσίες. 

• Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα σύμβολα σε μία εφαρμογή 

• Να εξασκηθούν σε συνεργατικές δραστηριότητες καταμερισμού ιστορικής 

έρευνας. 

• Να εξοικειωθούν στη χρήση ψηφιακών μέσων . 

• Να αισθανθούν παραγωγικοί μέσα στην ομάδα τους ανεξάρτητα από το 

ρόλο που αναλαμβάνουν. 

• Να αναπτύξουν κριτική και αξιολογική  ικανότητα . 

• Να δραστηριοποιηθούν σε εργασίες διασύνδεσης παρελθόντος-παρόντος.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν, στις ιστορικές μαρτυρίες, 

γεγονότα, αιτίες, απόψεις . 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι:  

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

• Να αντιληφθούν πόσο έβλαψε η διχόνοια την Επανάσταση.  

• Να μάθουν για τη στάση του Παπαφλέσσα και τη συνειδητή θυσία του.  

• Να κατανοήσουν τη σημασία της μάχης των Μύλων για τη διάσωση της  

• Επανάστασης.  

 

3. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη 
διαχείριση συναισθηματικών εντάσεων: 

• Να αισθανθούν παραγωγικοί μέσα στην ομάδα τους ανεξάρτητα από τη 

σύσταση της.  
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• Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό  και διερευνητικό μοντέλο μάθησης και 

να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής  μάθησης.  

• Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ  ως εργαλεία και πηγές μάθησης, να εξασφαλίσουν 

εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, σε συνεργασία 

με τα μέλη της ομάδας τους.  

• Να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας μέσω του    

Διαδικτύου, αλληλοβοηθούμενοι. 

 

 Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με την ανάπτυξη στάσεων και αξιών:  

• Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της 

κοινωνίας στην οποία ζουν. 

• Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της 

συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, 

ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό.  

• Να οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την 

εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης 

των ιστορικών πηγών. 

• Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται 

στην ορθή αξιοποίηση των πηγών. 

• Να προσεγγίζουν τα ιστορικά γεγονότα χωρίς άκριτη αποδοχή των ιστορικών 

ερμηνειών, απόψεων . 

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη σπουδή του παρελθόντος ως 

παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας και κατανόησης της κοινωνίας. 
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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, Τ.Π.Ε. , 

Γεωγραφία, Εικαστικά. 

5.2.Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ:  

o Αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

o  Χρήση εφαρμογής  Google Earth 

o Χρήση  Επεξεργαστή κειμένου  

o Χρήση λογισμικού Thinglink 

o Χρήση λογισμικού Hot potatoes 

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις:   

 Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές 

κατόρθωσαν να προσεγγίσουν τη διδακτική της Ιστορίας, εκμεταλλευόμενοι 

τα πλεονεκτήματα της ενεργητικής και διερευνητικής μάθησης με τη χρήση 

πηγών, πολύ σημαντικό για τα παιδιά που σήμερα ζουν και διαπλάθονται  σε 

μια εποχή χρήσης πολλαπλών νέων μέσων πληροφόρησης και παγκόσμιας 

επικοινωνίας. Έτσι η σχολική γνώση έγινε λειτουργική,  προσφέροντας  

πολλά ερεθίσματα, και  εικονιστικό υλικό (εικόνες, χάρτες, πίνακες, 

σχεδιαγράμματα). Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο δημιουργήθηκε ένα 

ιδιαίτερο μαθησιακό κλίμα, στο οποίο σημαντική ήταν η ανάπτυξη νέων 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας και η διαμόρφωση 

κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος και την ενεργοποίηση των μελών της 

ομάδας από εσωτερικά κίνητρα μάθησης, με διερευνητικές στρατηγικές για 

την επεξεργασία του υλικού . Επίσης με την καθοδηγούμενη διερεύνηση, οι 
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μαθητές ακολούθησαν συγκεκριμένες υποδείξεις του παιχνιδιού και 

ενεπλάκησαν σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές που έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στα 

μαθήματα των Ελληνικών και της Γεωγραφίας. Τέλος, με κατάλληλες 

προσομοιώσεις, αλλά και δημιουργίες μπόρεσαν οι μαθητές να αποκτήσουν 

ένα είδος βιώματος,  για κοινωνικοϊστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν.  

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται, 

αρχικά, σε ομάδες των δύο ατόμων και κατόπιν των τεσσάρων και δίνεται 

έμφαση στην εναλλαγή ρόλων με απώτερο σκοπό την ανάληψη κοινής 

ευθύνης και τη συνειδητοποίηση της αξίας του κάθε μέλους της.                                                                                                                                                                                                   

 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablets  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο . 

• Εγκατάσταση εφαρμογών που θεωρούνται προαπαιτούμενες για την 

περάτωση των δραστηριοτήτων(Google Earth, Thinglink,  Hot potatoes ) . 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στη θεωρία του  κοινωνικού 

εποικοδομισμού  σε συνδυασμό με κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά ερεθίσματα  προκειμένου  να  
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κατασκευάσουν τη νέα γνώση  με το δικό τους τρόπο. Ο εκπαιδευτικός παίζει το 

ρόλο του εμψυχωτή  και του καθοδηγητή  και  τους  παρωθεί. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται  σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται στο εργαστήρι πληροφορικής χωρίζοντας τους 

μαθητές σε ομάδες των δύο μελών. Κάθε μια από αυτές εργάζεται σε ξεχωριστό 

υπολογιστή. Στη δεύτερη φάση οι δραστηριότητες υλοποιούνται στην αίθουσα 

διδασκαλίας η οποία είναι διαμορφωμένη με τα θρανία σε ομάδες των δύο 

(τέσσερις μαθητές ανά ομάδα), όπου οι μαθητές εργάζονται χρησιμοποιώντας 

tablets, εργαζόμενοι για την παραγωγή ασκήσεων εμπέδωσης της νέας γνώσης με 

βάση συγκεκριμένο λογισμικό  

( hot potatoes). Στην Τρίτη φάση  με τις καρέκλες σε κυκλική διάταξη, βάζοντας τους 

μαθητές της ομάδας να κάθονται δίπλα  - δίπλα γίνεται συζήτηση σχετικά με τα 

παράλληλα κείμενα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Διατυπώνονται 

σκέψεις και κρίσεις, αλλά και ανακατασκευή των γεγονότων ( Τι θα μπορούσε να 

συμβεί, αν……..) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ: 

 

Δραστηριότητα 1:  Εστιάζοντας στα βασικά σημεία 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο. Το ένα μέλος διαβάζει το κείμενο του 

σχολικού βιβλίου και το άλλο καταγράφει τα βασικά σημεία της διαδρομής του 

Ιμπραήμ και των συγκρούσεων με τους Έλληνες οπλαρχηγούς. 
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Δραστηριότητα 2 : Εικονική περιήγηση της πορείας- δραστηριότητας του Ιμπραήμ 

στην Πελοπόννησο 

Στην επιφάνεια εργασίας, οι μαθητές αναζητούν την εφαρμογή Google Earth  

και στην Αναζήτηση γράφουν  Πελοπόννησος.   Από τη γραμμή εργαλείων (στο 

πάνω μέρος της εφαρμογής) επιλέγουν  το εικονίδιο  και «κλειδώνουν» τα 

βασικά σημεία της διαδρομής που έχουν καταγράψει στην προηγούμενη 

δραστηριότητα. Στη συνέχεια με το εικονίδιο  

«χαράσσουν» στο χάρτη τη διαδρομή. 

 

Δραστηριότητα 3:    Μεταφορά εικόνας 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αποκομμάτων  (από το κουμπί έναρξης → 

Αναζήτηση) οι μαθητές αποκόπτουν την εικόνα της Πελοποννήσου που 

δημιούργησαν  στο Google Earth και το αποθηκεύουν  στο φάκελό τους. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Δραστηριότητα 1:   Διαδραστικό «Πεδίο Μάχης» 

Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο  “thinglink” (https://www.thinglink.com 

) οι μαθητές εισάγουν την εικόνα που έχουν αποθηκεύσει στο φάκελό τους και στα 

«κλειδωμένα» σημεία της δραστηριότητας 2 εισάγουν εικόνες , βίντεο, 

πληροφορίες κειμένου που βρίσκουν  στο διαδίκτυο,   ή ό, τι  άλλο κρίνουν 

απαραίτητο έτσι ώστε να  συγκρίνουν την κατάσταση στην  συγκεκριμένη περιοχή  

ΤΟΤΕ και  ΤΩΡΑ. 

https://www.thinglink.com/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικοί σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ιστορικής 

σκέψης  που  αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την 

εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων και  η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης 

που αφορά  στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που 

οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι μαθητές δραστηριοποιούνται ως ακολούθως: 

Δραστηριότητα 1:   Οι μαθητές συμπληρώνουν το 1ο Φύλλο εργασίας ατομικά και 

έπειτα  συζητούν , αρχικά  σε επίπεδο ομάδας  τις απαντήσεις και τις σκέψεις που 

ανέπτυξαν  αναφορικά με τις ηγετικές μορφές της μάχης. Έπειτα παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα στην ολομέλεια. 

Δραστηριότητα 2:   Χρησιμοποιώντας το λογισμικό « Hot potatoes» οι μαθητές, 

ομαδοσυνεργατικά, δημιουργούν σταυρόλεξο με αναφορές στις μάχες, τις μορφές, 

τα αίτια και τα αποτελέσματα. Η κάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει το 

σταυρόλεξο των άλλων ομάδων. 

Δραστηριότητα 3:   Δίνεται στους μαθητές το 2ο Φύλλο εργασίας. Μελετούν τα 

κείμενα ατομικά και συμπληρώνουν τις ερωτήσεις. Συζητούν κατά ομάδες τα 

αποτελέσματα και στη συνέχεια ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. 

 

 

ΙΙ. Δ. Ανασχεδιασμός  Εκπαιδευτικής Πρότασης σε Πλαίσιο Ενδο-

σχολικής Συνεργασίας και Εφαρμογή Ανασχεδιασμένης 
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Εκπαιδευτικής Πρότασης  σε Συνθήκες Σχολικής Τάξης μέσω της  

Αξιοποίησης των  Φάσεων της Έρευνας Δράσης  

Α)  Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής της 

Εκπαιδευτικής Πρότασης 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης των δραστηριοτήτων παρουσιάστηκε 

σύγκρουση μεταξύ δύο μαθητών σε μια ομάδα σχετικά με την ανάληψη 

ηγετικού ρόλου. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε αφορμή για δραστηριότητες  

ανασχεδιασμού με κύριο στόχο την ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης 

αναλύοντας τον όρο «διχόνοια» 

 

Δραστηριότητα 1:    

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ( στροφές 144-145) 

«η Διχόνοια που βαστάει 

Ένα σκήπτρο η δολερή. 

Καθενός χαμογελάει, 

Πάρ' το, λέγοντας και σύ. 

Κειό το σκήπτρο που σας δείχνει 

Έχει αλήθεια ωραία θωριά. 

Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει 

Εισέ δάκρυα θλιβερά». 

 

Μέσα από  το  απόσπασμα του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν και να αναπτύξουν θέσεις σχετικά με τις 
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αρνητικές συνέπειες των φιλονικιών τόσο στην καθημερινότητά μας ως μέλη 

οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας όσο και στην έκβαση της ιστορικής μας εξέλιξης . 

Δραστηριότητα 2:    

Αναζήτηση στο διαδίκτυο άλλων περιπτώσεων φιλονικιών μέσα σε  γεγονότα της 

ελληνικής ιστορίας ( Περσικοί πόλεμοι, Πελ/κός πόλεμος κ.α.) 

 

Β) Δεύτερη  Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής της 

Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

Σε συνέχεια των δύο δραστηριοτήτων του ανασχεδιασμού, κρίθηκε απαραίτητη η 

επέκταση- εξέλιξη της αποσαφήνισης της έννοιας «διχόνοια» και της πλήρους 

κατανόησής της μέσα από τη δημιουργία μικρο κόμικ με φιγούρες –γελοιογραφίες 

ανθρώπων σε φιλονικίες . Η δραστηριότητα αυτή στηρίχτηκε σε πρόσφατη εμπειρία 

των μαθητών σε παρόμοιο σχέδιο ανάπτυξης διδασκαλίας.  Έτσι, οι μαθητές 

εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, κλήθηκαν να δημιουργήσουν κείμενα και εικόνες 

που συνδυαστικά χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του κόμικ. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Αντιστοιχιζουμε τις φωτογραφίες των πολεμιστών με τα ονόματά τους. 

 

                                                            

 

 

 

       ΙΜΠΡΑΗΜ                                            ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ                                        

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

 

2. Χαρακτηρίζουμε με απλά λόγια τους τρεις πολεμιστές  ως ηγετικές μορφές 

ανεξάρτητα από την εθνικότητά  τους. 

 ΙΜΠΡΑΗΜ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ  : 

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

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: 

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

 

 

 

 
3. Γίνομαι ο ηγέτης σε μια μάχη. Τι θα επιδίωκα και τι θα απέφευγα  ; 

 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσματα: 

1. Ο Σπυρίδων Τρικούπης καυτηριάζει τη διχόνοια των Ελλήνων 

 «Κινδυνεύει η Πατρίς· όλοι το βλέπομεν, όλοι το φωνάζομεν και δεν κινδυνεύει 

βέβαια, διότι δεν έχει στρατεύματα και φιλοκίνδυνα και εμπειροπόλεμα, και δεν 

κινδυνεύει, διότι δεν έχει χρηματικούς πόρους· κινδυνεύει η δυστυχισμένη 

Πατρίς, επειδή ο ζήλος του λαού εσβύσθη, και εσβύσθη, φρίττω όταν το 

συλλογίζωμαι, από ημάς τους ιδίους [...] διότι η φιλαρχία πολιορκεί τον νουν 

μας, ο φθόνος και το εμφύλιον μίσος κατατρώγει τα σπλάγχνα μας, η ιδιοτέλεια 

οδηγεί τα έργα μας, αϊ σκευωρίαι και τα διαβούλια είναι η πολιτική μας».  

(Απ. Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής 

επαναστάσεως, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 39.) 

2. Ο Κολοκοτρώνης μιλά για τον Ιμπραήμ 

«Ξέρω θέσεις, όπου ούτε η τακτική των Αιγυπτίων ούτε το ιππικό τους θα τους 

χρησίμευαν σε τίποτε. Ξέρετε τι έδωσε την νίκη στους Αιγυπτίους; Η ενότητα 

στην διοίκηση, ενώ οι Έλληνες καταστρέφονται με την μανία, που έχουν όλοι, να 

θέλουν να διοικήσουν χωρίς την αναγκαία πείρα». 

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΒ', σ. 385) 

 

Α) Ποιες λέξεις κυριαρχούν στα δύο 

κείμενα;……………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Β) Ποιες είναι οι βασικές αιτίες που κατά τους συγγραφείς η προέλαση του Ιμπραήμ 

στην Πελοπόννησο ήταν νικηφόρος; 

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

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

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

……………………………… 

 

Γ)Κρίνετε σωστά τα σχόλια των δύο κειμενογράφων και γιατί; 

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

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

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

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

………………………………………… 

Αποτελέσματα  

Η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθήθηκε σύμφωνα με την αρχική στοχοθεσία και 

τη μετέπειτα εφαρμογή των δραστηριοτήτων του ανασχεδιασμού. Οι μαθητές με τη 

βοήθεια των εμπλουτισμένων φύλλων εργασίας ξεπέρασαν τις αρχικές τους 

δυσκολίες και επέκτειναν την εφαρμογή αυτών που έμαθαν  σε μαθήματα όπως  

ΤΠΕ, Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Εικαστικά και ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας 

και της δημιουργικότητάς τους. Αποτέλεσμα τούτων ήταν η πλήρης επιτυχία του 

εκπαιδευτικού σεναρίου.  
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14η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  

 « Η περιήγηση στο Μουσείο μέσα από μια διαφορετική διάσταση» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

 

 

1. Ονοματεπώνυμο: Μητσιάκου Ελευθερία  Ειδικότητα:  ΠΕ-70 

2. Ονοματεπώνυμο: Περρής Φώτιος                Ειδικότητα: ΠΕ-70 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας : 26ο-29ο Δ.Σ. Αχαρνών 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Μελισσανίδη & Φ. Χαλκιά. Ολ. Χωριό, Αχαρνές 

 

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

 

Δικτυακός τόπος / blog: www.ovs.gr  

 

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

 

 

mailto:dim@ovs.gr%20%2029
http://www.ovs.gr/
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Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

Ειδικοί Στόχοι 

• η απόκτηση της ικανότητας χρήσης της ελληνικής γλώσσας από όλους τους 

μαθητές για επικοινωνιακούς σκοπούς 

• η σταδιακή βελτίωση του επιπέδου κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε 

επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

σχολική εκπαίδευσή τους 

• η γλωσσική καλλιέργεια όλων των μαθητών 

• η δραστική μείωση του λειτουργικού αναλφαβητισμού 

• η καλλιέργεια του τεχνολογικού αλφαβητισμού 

• η δημιουργία συνθηκών αξιοποίησης του πολιτισμικού – πολιτιστικού 

κεφαλαίου των μαθητών μέσα από την προσφερόμενη παιδεία 

• η καλλιέργεια της αγάπης για τις καλές τέχνες  

 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

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

του σχολικού εγχειριδίου της Στ΄ Δημοτικού και οι στόχοι άπτονται πλήρως του 

αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας. 

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 
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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 Στ΄ 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: 

Στ΄2 26ου Δ.Σ. Αχαρνών  και Στ΄1 29ου Δ. Σ. Αχαρνών. 

 

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   ΝΑΙ  

3. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού μπορεί να γίνει 

εντός της σχολικής τάξης/σχολικής μονάδας .   ΝΑΙ 

4. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του παραχθέντος υλικού προϋποθέτει την 

έξοδο εκτός της σχολικής μονάδας. ΝΑΙ 

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

δράσης  με θέμα:      ΟΧΙ 

6. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό συμβάλλει στην υπέρβαση δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην επίτευξη στόχων του ΠΣ και του 

πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ. ΝΑΙ  

7. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας στο 

σχολείο μας. ΝΑΙ 

8. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα 

συνεργατικής διδασκαλίας  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικής  

ειδικότητας στο σχολείο μας.   ΝΑΙ 

9. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών ή την 

τοπική κοινωνία.  ΟΧΙ 

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.  ΟΧΙ 

11. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  για την  

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. ΝΑΙ 

12. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα  

διαφοροποιημένης διδασκαλίας  ΝΑΙ 
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Ι.6 Εκτιμώμενη διάρκεια για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό εκτιμάται ότι καλύπτει  κατά προσέγγιση  4  

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας και  δύο  στο μάθημα των  Εικαστικών  

και της Ευέλικτης Ζώνης. 

 

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 να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να 

διαπιστώσουν τη διαχρονική πολιτισμική αξία του Μουσείου μέσα από την 

περιήγηση, τον προβληματισμό, τη σύγκριση και την αναθεώρηση της 

προηγούμενης εμπειρίας τους  . 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:   

• Να συναισθανθούν οι μαθητές την αξία της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα 

από την εικονική περιήγηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής 

γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και πολυμέσων. 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  

• Να γνωρίσουν οι μαθητές εικονικούς τρόπους επαφής με αρχαιολογικούς 
χώρους  
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• Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα σύμβολα σε μία εφαρμογή 

• Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου (δημιουργία διαλόγου) 

• Να εξοικειωθούν στην παραγωγή ψηφιακού υλικού μέσω μικρής ταινίας και 
να ανακαλύψουν δημιουργικές ικανότητες που κρύβουν μέσα τους. 

• Να δημιουργούν φανταστικούς διαλόγους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
της καθημερινής ζωής των προγόνων τους. 

 

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

διαχείριση συναισθηματικών εντάσεων: 

Να αισθανθούν παραγωγικοί μέσα στην ομάδα τους ανεξάρτητα από τη 

σύσταση της, καθώς κατά την εξελικτική πορεία της διδασκαλίας η σύσταση των 

ομάδων  μεταβάλλεται, οι ρόλοι εναλλάσσονται και κυριαρχεί τόσο ο 

εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός διάλογος.  

  

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

Να αναπτύξουν κριτική και αξιολογική  ικανότητα, θέτοντας τις βάσεις για 

ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και χώρας που 

κατοικούν μέσα από την εξερεύνηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, 

αναγάγοντάς την  στην  πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας τους . 

 

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, Τ.Π.Ε.  

5.2.Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ:  

• Αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
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• Χρήση εφαρμογής  Google Earth 

• Χρήση εφαρμογής  “Windows Live movie Maker”. 

• Χρήση  Επεξεργαστή κειμένου  

5.3 Διαθεματικές προεκτάσεις: 

Μέσω των δραστηριοτήτων του παραχθέντος υλικού οι μαθητές 

συνειδητοποίησαν ότι ένα γλωσσικό μάθημα παρέχει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων όχι μόνο σε γραμματικούς, ορθογραφικούς, 

συντακτικούς και παραγωγής λόγου κανόνες, αλλά και τη δημιουργία 

μιας  ενεργέστερης δράσης  που εμπλέκει ψυχοκινητικές, γνωστικές και 

συναισθηματικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο το Μουσείο 

παίρνει τη μορφή βιωματικού σχολείου. 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Π.χ. Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.Οι μαθητές χωρίζονται 

σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δίνεται έμφαση στην εναλλαγή ρόλων 

με απώτερο σκοπό την ανάληψη κοινής ευθύνης και τη συνειδητοποίηση 

της αξίας του κάθε μέλους της. 

 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  και  διαδραστικός πίνακας 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση μουσειακών εκθεμάτων 

• Εγκατάσταση εφαρμογών που θεωρούνται προαπαιτούμενες για την 

περάτωση των δραστηριοτήτων(Google Earth, Windows Live movie Maker) . 

• Πηλός, γλυφίδες, χρώματα, γάντια μιας χρήσης, πινέλα. 

 



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 

 

 

 

114 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στη θεωρία του  κοινωνικού 

εποικοδομισμού  σε συνδυασμό με κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. 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  τους  παρωθεί. 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται  σε τρεις φάσεις. Στην Πρώτη φάση οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται στο εργαστήρι πληροφορικής χωρίζοντας τους 

μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων και κάθε ομάδα σε δύο υποομάδες. Κάθε μια 

από αυτές εργάζεται σε ξεχωριστό υπολογιστή. Στη Δεύτερη φάση οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας η οποία είναι 

διαμορφωμένη  με τις καρέκλες σε κυκλική διάταξη βάζοντας τους μαθητές της 

ομάδας να κάθονται δίπλα  - δίπλα.   Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης 

φάσης και γίνεται  η αξιολόγησή τους. Στην Τρίτη φάση οι μαθητές εργάζονται σε  

ανασχηματισμένες πλέον ομάδες στην αίθουσα εικαστικών χρησιμοποιώντας   

πηλό, γλυφίδες, χρώματα, γάντια μιας χρήσης και  πινέλα.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ: 

 

Δραστηριότητα 1:  

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Στην επιφάνεια εργασίας οι μαθητές αναζητούν  την εφαρμογή Google Earth  

και στην Αναζήτηση γράφουν  « ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». Στη συνέχεια επιλέγουν   

και το σέρνουν  στο σταυρό που βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης και 
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χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης που βρίσκονται δεξιά στην εφαρμογή, 

περιηγούνται  στο χώρο.  

 Δραστηριότητα 2:  

Χωρίζουμε τους μαθητές  σε ομάδες των τεσσάρων ανά δύο υπολογιστές, και 

αποφασίζεται η επωνυμία τους . 

• Η μια ομάδα αναλαμβάνει την επιλογή εικόνων αγαλμάτων μέσα από το 

μουσείο τις οποίες αποθηκεύει σε ειδικό φάκελο με το όνομα της ομάδας 

στη θέση « οι εικόνες μου». 

•  Την ίδια στιγμή η άλλη ομάδα κάνει μια ανάγνωση στο κείμενο της ενότητας 

και δημιουργεί φανταστικούς πιθανούς διαλόγους μεταξύ των αγαλμάτων , 

βασισμένους στην καθημερινότητα όπως την έχουν αντιληφθεί μέσα από 

παράλληλα κείμενα που έχουν μελετήσει τόσο σ΄ αυτή την τάξη όσο και σε 

προηγούμενες.   Αυτούς τους καταγράφει  σε επεξεργαστή κειμένου. 

Δραστηριότητα 3: 

Πραγματοποιείται ανταλλαγή των μελών των  ομάδων και καθεμιά αναλαμβάνει τις 

εξής δραστηριότητες: 

• Η α΄ χρησιμοποιώντας την αναζήτηση από το κουμπί έναρξης , πληκτρολογεί 

“Windows Live movie Maker”. Με βάση αυτά που έχουν  μάθει σε 

προηγούμενο μάθημα δημιουργούν  ένα βίντεο με τις εικόνες που έχουν  

αποθηκεύσει. 

• Η β΄ χρησιμοποιώντας την αναζήτηση από το κουμπί έναρξης , πληκτρολογεί  

• « Ηχογράφηση» και ηχογραφεί με διαφορετική χροιά τους διαλόγους που 

έχουν καταγραφεί στην προηγούμενη δραστηριότητα. 
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• Αφού τελειώσει η διαδικασία της ηχογράφησης η β΄ ομάδα δίνει το 

ηχογραφημένο αρχείο στην πρώτη για να το ενσωματώσει στο βίντεο που 

μόλις δημιούργησε. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ: 

• Κάθε ομάδα παρουσιάζει το παραχθέν της υλικό. 

• Γίνεται συζήτηση μεταξύ των ομάδων σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής 

του βίντεο.  

• Διατυπώνονται παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης με κύριο στόχο την 

καλλιέργεια κριτικής αλλά και της δημιουργικής σκέψης.  

• ( Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την παρουσίαση του 

παραχθέντος υλικού κάθε ομάδας) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ  ΦΑΣΗΣ: 

 

1η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε αναδιαμορφωμένες ομάδες δίνουν μορφή στη 

σκέψη τους κατασκευάζοντας  με απλά υλικά (πηλός, γλυφίδες κτλ)  

αγαλματίδια εμπνευσμένα τόσο από τους ήρωες που δημιούργησαν στις 

δραστηριότητες της πρώτης φάσης όσο και από το κείμενο της διδακτικής 

ενότητας. 

 

2η διδακτική ώρα 
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• Αφού τα αγαλματίδια πάρουν την τελική τους μορφή και οριστικοποιηθούν 

όσον αφορά το σχήμα και τις διαστάσεις τους, οι μαθητές χρησιμοποιώντας 

χρώματα ανάλογα με αυτά του μουσείου δίνουν πνοή στα έργα τους 

μεταφέροντάς τα στην καθημερινότητα εκείνης της εποχής. 

• Έχοντας πλέον κατασκευάσει τα αγαλματίδια, οι ομάδες τα τοποθετούν στη 

«Γωνιά Ιστορίας» μέσα στην αίθουσα. 

 

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 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης των δραστηριοτήτων 

παρουσιάστηκε αδυναμία των μαθητών να μετατρέψουν τον πλάγιο 

λόγο της σκέψης τους σε ευθύ λόγο κατά την προσπάθεια σύνταξης των 

διαλόγων στις δραστηριότητες της πρώτης φάσης δραστηριοτήτων. 

Έπειτα από συζήτηση των εκπαιδευτικών στην ομάδα κρίθηκε αναγκαία 

η προσθήκη περαιτέρω εργασίας στο συγκεκριμένο συντακτικό 

φαινόμενο με τη δημιουργία ενός επιπλέον φύλλου εργασίας. 

 

Β) Δεύτερη  Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού 

Εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Πρότασης 
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Σε συνέχεια της πρώτης δραστηριότητας  του ανασχεδιασμού και κατόπιν 

παρατήρησης της παιγνιώδους αντιμετώπισης από πλευράς μαθητών όλης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, κρίθηκε 

απαραίτητη η επέκταση- εξέλιξη της παραγωγής διαλόγων μέσα από τη 

θεατρική αγωγή και τη σκηνογραφία. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η ομάδα να 

προτείνει, κάτι που έγινε αποδεκτό, τη δημιουργία σκηνικών που θα 

πλαισιώσουν με εικόνες της καθημερινότητας μικρές θεατρικές παραστάσεις 

που θα συνδυάζουν το παρελθόν με το παρόν,  με αποτέλεσμα να 

εμπλέξουν οι μαθητές πιο ενεργά στην παραγωγή προφορικού λόγου  

βασισμένου  στην προηγούμενη δραστηριότητα ανασχεδιασμού. 

Επιπροσθέτως, σε δύο ώρες της Ευέλικτης ζώνης οι μαθητές θα σχεδιάσουν 

και θα εφαρμόσουν, γραπτώς πλέον, μικρά σενάρια διαλόγων.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Δραστηριότητα 1:  

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Στην επιφάνεια εργασίας αναζητάμε την εφαρμογή Google Earth  και στην 

Αναζήτηση γράφουμε « ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». Στη συνέχεια επιλέγουμε  και το 

σέρνουμε στο σταυρό που βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης και 

χρησιμοποιώντας τα βέλη κατεύθυνσης που βρίσκονται δεξιά στην εφαρμογή, 

περιηγούμαστε στο χώρο.  

 Δραστηριότητα 2:  

Χωριζόμαστε σε ομάδες των τεσσάρων ανά δύο υπολογιστές, παίρνοντας μια 

επωνυμία. 

• Η μια ομάδα αναλαμβάνει την επιλογή εικόνων αγαλμάτων μέσα από το 

μουσείο τις οποίες αποθηκεύει σε ειδικό φάκελο με το όνομα της ομάδας 

στη θέση « οι εικόνες μου». 

•  Την ίδια στιγμή η άλλη ομάδα κάνει μια ανάγνωση στο κείμενο της ενότητας 

και δημιουργεί φανταστικούς πιθανούς διαλόγους μεταξύ των αγαλμάτων , 

τους οποίους και καταγράφει  σε επεξεργαστή κειμένου. 

 

Δραστηριότητα 3: 

Πραγματοποιούμε ανταλλαγή των μελών των  ομάδων και καθεμιά αναλαμβάνει τις 

εξής δραστηριότητες: 
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• Η α΄ χρησιμοποιώντας την αναζήτηση από το κουμπί έναρξης , πληκτρολογεί 

“Windows Live movie Maker”. Με βάση αυτά που έχουμε μάθει σε 

προηγούμενο μάθημα δημιουργούμε ένα βίντεο με τις εικόνες που έχουμε 

αποθηκεύσει. 

• Η β΄ χρησιμοποιώντας την αναζήτηση από το κουμπί έναρξης , πληκτρολογεί  

• « Ηχογράφηση» και ηχογραφεί με διαφορετική χροιά τους διαλόγους που 

έχουν καταγραφεί στην προηγούμενη δραστηριότητα. 

• Αφού τελειώσει η διαδικασία της ηχογράφησης η β΄ομάδα δίνει το 

ηχογραφημένο αρχείο στην πρώτη για να το ενσωματώσει στο βίντεο που 

μόλις δημιούργησε. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

• Με αλφαβητική σειρά, με βάση την επωνυμία παρουσιάστε η κάθε ομάδα  

το υλικό που έχετε δημιουργήσει . 

• Συζητήστε  μεταξύ σας σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής του βίντεο.  

• Διατυπώστε  παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης.  

• ( Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την παρουσίαση του υλικού 

κάθε ομάδας) 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1. Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ  

α. Ο διοικητής  διατάζει τους στρατιώτες   να ετοιμαστούν  για επίθεση  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

β. Ο Γιάννης μου υποσχέθηκε να με βοηθήσει οικονομικά.  

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

……………… 

 γ. Τη ρώτησε γιατί ήταν αναστατωμένη;  

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

…………… 

δ. Μου ανακοίνωσε ότι  θα τον τιμωρήσει , αν δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

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

……………..  

ε. Ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν  ότι ήταν  αθώος.  

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

…………. 

2. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. 

 (Ως εκφράσεις μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε αυτές που βρίσκονται μέσα στις 

παρενθέσεις).  

 α. Θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου; (Με ρώτησε..)  

 

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

 

β. Αν και δε με προσκάλεσαν, θα πάω. (Είπε..)  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

γ. Τι έχει συμβεί; (Αναρωτιόταν..)  

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

δ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν (Με διέταξε..)  

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

ε. Αν θέλω, μπορώ να ανατρέψω όλα τα σχέδιά σου. (Μου απάντησε..) 

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

 

 

Αποτελέσματα  

Η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθήθηκε σύμφωνα με την αρχική στοχοθεσία και 

τη μετέπειτα εφαρμογή των δραστηριοτήτων του ανασχεδιασμού. Οι μαθητές με τη 

βοήθεια των εμπλουτισμένων φύλλων εργασίας ξεπέρασαν τις αρχικές τους 

δυσκολίες και επέκτεινα την εφαρμογή αυτών που έμαθαν  σε μαθήματα όπως  

Εικαστικά, Θεατρική αγωγή ,αλλά και παραγωγή λόγου άλλης μορφής από αυτή 

που  έχουν συνηθίσει. Αποτέλεσμα τούτων ήταν η πλήρης επιτυχία του 

εκπαιδευτικού σεναρίου.  
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15η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του 

σύμπαντος 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Ζαφείρης Αλεξιάδης   Ειδικότητα ΠΕ 70........................ 

2. Ονοματεπώνυμο: Σοφία Καλαποθάκη    Ειδικότητα .ΠΕ 70....................... 

 

Στοιχεία Σχολικής  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  

  

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  

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
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3. Ανάπτυξη ισχυρών γλωσσικών ερεθισμάτων και χειρισμού της γλώσσας διαμέσου 

της παραγωγής και χρήσης νέων λέξεων.  

4. Ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και φαντασίας των μαθητών 

5. Ενδυνάμωση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων μαθητών 

6.Σύνδεση της εμπειρικής γνώσης για την ενότητα του κόσμου μέσα από τις λέξεις 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το μάθημα της γεωγραφίας είναι ένα από τα γνωστικά αντικείμενα της Στ τάξης 

που: 

• ενισχύουν τη γνώση του φυσικού περιβάλλοντος Πληροφορούν για τα 

φαινόμενα και τις διεργασίες δημιουργίας του κόσμου 

• συμβάλλουν στη διάκριση των γεωλογικών παραγόντων που διαμόρφωσαν 

την επιφάνεια των πλανητών 

• Πληροφορούν τους μαθητές για τρόπους προστασίας και διαχείρισης του 

περιβάλλοντος με σωστό γραπτό και προφορικό λόγο. 

• Μαθαίνουν να επεξεργάζονται στοιχεία , να παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις 

τους να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους  

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 της δημιουργικότητας των μαθητών, στην 

καλλιέργεια στάσεων και αξιών ως προς το περιβάλλον και στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 
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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:    Στην Στ 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 . 

Τα όμορα τμήματα της έκτης τάξης των δύο σχολείων   

 

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: Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του σύμπαντος 

 

ν 

ν 

ν 

ν 
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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 

 

ν 

ν 

ν 

ν 

Χ 

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 48 

διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γεωγραφίας  , των Εικαστικών και στην Ευέλικτη 

Ζώνη . 

 

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:  Γνώση του 

φυσικού περιβάλλοντος και συσχέτιση των φαινομένων που προκαλούνται ως 

αποτέλεσμα της καθολικότητας των φυσικών νόμων .  

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

τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-πλαστικές ικανότητες  αφού θα συμπληρώσουν τα 

φύλλα εργασίας 

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

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων: Οι μαθητές/ τριες θα 
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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 ως αυριανοί πολίτες θα κληθούν 

να ζήσουν σε ένα κόσμο για τον οποίο και οι ίδιοι ευθύνονται. Θα αποκτήσουν 

σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, κατανοήσουν τις συνέπειες των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων όχι μόνο στον πλανήτη μας αλλά και σε όλο τον κόσμο.   

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, Γεωγραφία Εικαστικά 

5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ, με  

αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών για τους πλανήτες, δημιουργία 

power point, 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 την κατανόηση της ολότητας, αλληλοεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης του περιβάλλοντος κόσμου σε όλες τις εκφάνσεις 

του.(γλώσσα, γεωγραφία,εικαστικά)  

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

 Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δίνεται έμφαση στη συνεργασία τους 

τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές τους εργασίες. 



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 

 

 

 

129 

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 ,τραγουδιών 

εικόνων και παραγωγής υλικού για τους πλανήτες.  

• Χρώματα ( ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι, φύλλα ζωγραφικής, πινέλα, ψαλίδια, 

τέμπερες, χαρτοπολτός, εφημερίδες, ατλακόλα, υφάσματα) 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό   βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού  

σε συνδυασμό με την  ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 

διαφορετικά ερεθίσματα  προκειμένου  να  κατακευάσουν τη νέα γνώση  με το δικό 

τους τρόπο .Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή  και του καθοδηγητή  και 

διευκολύνει τους μαθητές στη διεκπεραίωση της εργασίας τους.  Μαθαίνουν έτσι 

ότι η γνώση κατασκευάζεται κομμάτι κομμάτι και βασίζεται στην προσωπική 

συνεισφορά του καθενός και της ομάδας συνολικά. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων 

(ομαδοσυνεργατική μέθοδος) 

• Κάθε ομάδα διάλεξε για τον εαυτό της ονομασία 

• Τα φύλλα εργασίας δόθηκαν ένα ανά ομάδα 
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• Κάθε ομάδα ανέλαβε να κατασκευάσει τους δικούς της πλανήτες (δύο ανά 

ομάδα) 

• Εξασφαλίστηκε σε κάθε ομάδα η παρουσία μαθητών μειωμένων 

δυνατοτήτων 

• Κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της power point στην αίθουσα Η.Υ 

• Ο εικαστικός επέβλεπε και με προτάσεις προσανατόλιζε και φρόντιζε για το 

καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα 

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  

Κάθε ομάδα είχε τουλάχιστον ένα μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Για αυτό και 

ύστερα από τις προτάσεις της ομάδας εργασίας υπήρξε τροποποίηση στις ασκήσεις 

των φύλλων εργασίας. 

Επίσης ο χαρτοπολτός λόγω του μεγάλου όγκου των πλανητών παρουσίασε 

δυσκολία στην επεξεργασία του ενώ λόγω του βάρους του κρίθηκε απαραίτητο να 

αντικατασταθεί από εναλλακτικό υλικό. 

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής της 

Εκπαιδευτικής Πρότασης 

• Σε ορισμένους μαθητές δόθηκε βοηθητική κατάληξη –ώνας –ωνας. 

• Στο Δία και στον Κρόνο βοηθήθηκαν να αντικαταστήσουν το κ με το χ 

(Κρόνος σε χρόνος και στον Δία με την πρόθεση –δια 

• Ο χαρτοπολτός αντικαταστάθηκε από πολλαπλά φύλλα εφημερίδας μέχρις 

ότου αποκτήσουν σκληρότητα. Έτσι κατορθώσαμε χωρίς κινδύνους για το 

μέλλον(τραυματισμούς λόγω απρόοπτης πτώσης) να τους εκθέσουμε  

μόνιμα. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

 

Δραστηριότητα: Φτιάχνω  προτάσεις  χρησιμοποιώντας πέντε (5) 

τουλάχιστον από τις παρακάτω λέξεις 

 

• Ήλιος 

• Πήλιο 

• Ευήλιο  

• Ανήλιο  

• Προσήλιο 

• Ηλιακός 

• Αντηλιακό 

• Αλεξήλιο 

• Ήλιο  

• Ηλιοφάνεια 

• ηλιοροφή 
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Άσκηση: Χρωμάτισε με κόκκινο το θέμα, με πράσινο το χαρακτήρα και 

με κίτρινο την κατάληξη κάθε λέξης. 

• Γη 

• Γηγενής 

• Γήπεδο 

• γήλοφος 

• γήινος 

• υπόγειος 

• γειώνω-γείτονας 

• γεωργός 

• γεωγράφος 

• γεωπόνος 
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Φτιάξε ένα μικρό κείμενο χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες λέξεις 

μπορείς από τις παρακάτω:   

 

•  Αφροδίτη 

• αφρίζω 

• αφρούλα 

• αφρός 

• αφρικώμη 

• αφρογεννημένη 

• αφρόψαρο 

• αφρόδιχτο 

• αφρόξυλο 

• αφρίζω 

• ξαφρίζω 
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Κόψε τη λήγουσα, την παραλήγουσα και την προπαραλήγουσα και 

ξανακόλλησέ τα σε λευκό χαρτί. 

• Άρης  

• αριστεύω 

• νοικάρης 

• λυράρης 

• κατεργάρης 

• τσαγκάρης 

• πρωτάρης 

• Πάρης  

• Κανάρης 

• κανακάρης 

• αναστενάρης 
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Άσκηση: Στο παρακάτω κείμενο κύκλωσε όσες λέξεις βρεις από το 

φύλλο εργασίας. 

•  Ερμής 

•  ερμηνεία 

•  ερμηνεύω 

•  διερμηνεία 

•  ερμήνευμα 

•  παρερμηνεία 

•  Ερμούπολη 

•  ερμητικός 

•  Ερμόλαος 

•  έρμαιο 
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Άσκηση: Μπορείς να φτιάξεις ένα ποίημα χρησιμοποιώντας κάποιες 

από τις παρακάτω λέξεις και κάποιες δικές σου; Αν θέλεις συνόδευσέ το 

και με ζωγραφιά. 

•  Κρόνος 

•  χρόνος 

•  άχρονος 

•  πολύχρονος 

•  χιλιόχρονος 

•  Θρόνος 
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Βρες στο λεξικό παράγωγες λέξεις  με τον Ζευς: 

•  Ζεύς 

Π.χ.    ζεύξη 

•  σύζευξη 

•  διάζευξη 

 

Οι παρακάτω λέξεις είναι σύνθετες .Κόψε  με ψαλίδι την πρόθεση ή το 

στερητικό α-. Τι παρατηρείς; 

•   Δίας 

•  διανύω 

•  διάμετρος 

•  διάμεσος 

•  διάστημα 

•  διάσελο 

•  αδιάφορος 

•  διάσελο 

•  διαστρικός 

•  διασπορά 
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Προσπάθησε να φτιάξεις σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας ως πρώτο 

συνθετικό λέξεις φυτών π.χ  ρόδο, ελιά, πορτοκάλι,αμπέλι 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση: Χρωμάτισε  με πράσινο τις παροξύτονες και με μπλε τις 

προπαροξύτονες. 

•  Πλούτωνας 

•  πλουτώνιο 

•  πλούσιος 

•  πάμπλουτος 
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Αποτελέσματα  

Καταγράψτε τα αποτελέσματα της εργασίας σας  

• Η κατασκευή πλανητών βήμα βήμα (φούσκωμα μπαλονιού, επικάλυψη με 

εφημερίδες ανά στρώματα μέχρι τη δημιουργία σκληρής επιφάνειας. 

Κάλυψη με ύφασμα, χρωματισμός με τέμπερες)  έδωσε τη δυνατότητα σε 

όλους τους μαθητές –ειδικά σε αυτούς με μαθησιακές δυσκολίες - να 

αναδείξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους 

• Η δημουργία παρουσιάσεων από τους μαθητές του έδωσε τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν δημιουργικά της ψηφιακές τεχνολογίες> Έκθεση των 

πλανητών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 

• Η οργάνωση αστροβραδιάς και παρατήρησης των πλανητών με τηλεσκόπια 

αποτέλεσε στοιχείο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών.  

• Η παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών στους γονείς ήταν στοιχείο που 

λειτούργησε ενισχυτικά για αυτούς.  

• Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά 

τους, καλλιέργησαν τις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες τους, 

αισθάνθηκαν υπεύθυνοι για το μέρος της συνεισφοράς τους. 

• Βίωσαν τη χαρά του μικρού επιστήμονα που σταδιακά οδηγείται στη γνώση. 

  



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 

 

 

 

140 

16η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού:  «Γινόμαστε για λίγο 

Δημοσιογράφοι» 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

 

1. Ονοματεπώνυμο: Πατρινόπουλος Ματθαίος  Ειδικότητα ΠΕ70  -ΠΕ04.01 

2. Ονοματεπώνυμο:  Καρακώστα Βασιλική         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 http://www.ovs.gr/  

 

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

 

 

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.gr/


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 

 

 

 

141 

Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

• Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της Γλώσσας 

• Ανάπτυξη ισχυρών γλωσσικών ερεθισμάτων και χειρισμού της γλώσσας 

• Γλωσσική, γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή  

• Ανάπτυξη του προφορικού λόγου - κατανόηση και παραγωγή του γραπτού 

λόγου 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το  συγκεκριμένο άρθρο υπάρχει  στην 6η ενότητα ( «Ιστορίες παιδιών») του 

βιβλίου της Γλώσσας, της Δ τάξης του Δημοτικού (βλ. Γλώσσα Δημοτικού, βιβλίο 

μαθητή, τετρ.εργασιών και βιβλίο δασκάλου, ΟΕΔΒ). Ως προς το ΔΕΠΠΣ, 

υπηρετείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση βασικών 

εννοιών (Χώρος, Χρόνος, πραγματικότητα, αιτία, αποτέλεσμα) 

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 ειδησεογραφικού 

κειμένου και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και διερεύνησης.  

 

Ι.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης  και Τάξεις Εφαρμογής  

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:  Πρωτοβάθμια                                         

Τάξη,  στη Δ’ τάξη                      

Υπήρξε συνεργασία τάξεων/τμημάτων  του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 

διαφορετικών σχολείων ΖΕΠ;    

ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

ν 
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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.   

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. 

 

ν 

ν 

ν 

ν 
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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 καλύπτεται  κατά προσέγγιση σε  

4 διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γλώσσας  και σε 3 ώρες στο μάθημα των ΤΠΕ  

 Επιμορφωτικού Υλικού                                                             για 
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 

 

ν

Χ 

 

Χ 
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Γενικός Σκοπός   

Το παραχθέν μέσα από ανασχεδιασμούς και δοκιμαστικές εφαρμογές εκπαιδευτικό 

υλικό έχει ως σκοπό του να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να παράγουν ένα 

δικό τους πρότυπο κείμενο. 

 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/τριες 

• να συνεχίζουν μια ιστορία και  να δίνουν το δικό τους τέλος 

• να εντοπίζουν και να διακρίνουν τα στοιχεία ενός δημοσιογραφικού άρθρου  

• (Πού, Πότε, Ποιός ή Ποιοί, Τι, Γιατί και επεκτάσεις του). 

• Να αναζητούν στοχευμένα πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και   

• Να γράφουν ένα μικρό άρθρο  

 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  

Οι μαθητές/ τριες  αναπτύσσουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες παραγωγής 

γραπτού λόγου  

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

διαχείριση συγκρούσεων και συναισθηματικών εντάσεων:  

Οι μαθητές/ τριες  αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες συνεργασίας και 

ομαδικότητας για τη παραγωγή αυθεντικού κειμένου 

➢ Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με την ομάδα τους για  

o να επεξεργαστούν και να καταγράψουν τα στοιχεία σχετικά με το 

άρθρο  
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o να οργανώσουν και να παρουσιάσουν το δικό τους άρθρο 

➢  Να μεταφέρουν πληροφορίες στην ολομέλεια. 

 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1 Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν γνώσεις κα ικανότητες και 

προωθήθηκαν στόχοι από τα εξής μαθήματα: Γλώσσα και ΤΠΕ 

4.1 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:  

• λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

• καθορισμός δράσης σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

• εναλλαγή ρόλων στα πλαίσια της ομάδας  

• σεβασμός στην ατομικότητα και συνειδητοποίηση της αξίας της συνεργασίας 

για  την ολοκλήρωση ενός έργου.   

    

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Ως κυρίαρχη κοινωνική μορφή της σχολικής τάξεις προτείνεται η 

ομαδοσυνεργατική με τη δημιουργία ολιγομελών ομάδων των 3-4 μελών, 

ανομοιογενούς σύνθεσης. Κατά διαστήματα οι ομάδες λειτουργούν σε 

επίπεδο Ολομέλειας.   Η ομαδοσυνεργατική προτείνεται, διότι συμβάλλει τα 

μέγιστα στη μαθησιακή, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Οι 

μαθητές κάποιες φορές συνεργάζονται και σε δυάδες. 
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7.  Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

 Βοηθητικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού είναι τα εξής: 

Χώρος / Εξοπλισμός:  Τάξη  εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα, σύνδεση στο 

διαδίκτυο, φορητοί υπολογιστές.  

Βιβλία:  Γλώσσας Δ Δημοτικού 

Λογισμικά:  Smartnote (για το διαδραστικό πίνακα), εννοιολογικής χαρτογράφησης 

(Cmap ή kidspiration), γενικής χρήσης (κειμενογράφος  και παρουσίασης), 

αποθετήρια εγγράφων (Sharepoint) βιβλιοθήκες βίντεο  Λογισμικό οργάνωσης 

κειμενικής δομής (ιδεοκατασκευές) το λογισμικό που συνοδεύει τα Εκπαιδευτικά 

Πακέτα του Δημοτικού Γλώσσα δ και Ε τάξης (εργαστήρι γλώσσας) 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η διδακτική προσέγγιση συνδυάζει παραδοσιακές (ερωτήσεις-απαντήσεις) και 

σύγχρονες (δραματοποίηση, επιλογή εικαστικού έργου) προσεγγίσεις και αξιοποιεί 

τη διαθεματική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική και  

συνεργατική διερεύνηση. Ενθαρρύνεται η προσωπική έκφραση των μαθητών και 

υποστηρίζεται η προσωπική τους εμπλοκή. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής και διευκολυντής της διδακτικής διαδικασίας. 

 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι: 

• Καταιγισμός ιδεών 

• Ερωτήσεις – απαντήσεις 
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• Συζήτηση 

• Εργασία σε ομάδες 

• Εικόνες 

• Γραπτή έκφραση 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

 

Προαπαιτούμενη Γνώση: Οι μαθητές γνωρίζουν την ταυτότητα του  Θησέα και το 

ταξίδι του προς την Αθήνα για να συναντήσει τον πατέρα του, Αιγέα.  

 1η δραστηριότητα: Παρουσίαση του άρθρου 

Παρουσιάζουμε ένα σύντομο βίντεο για τυφώνες ή καλύτερα από τον 

τυφώνα Κατρίνα  

Διαβάζουμε και συζητάμε το άρθρο (το κείμενο του σχολικού βιβλίου το 

–«Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης») με τους μαθητές 

παρουσιάζοντάς το στο διαδραστικό πίνακα της τάξης και σταματώντας 

την εμφάνιση του κειμένου στο τέλος της  τρίτης παραγράφου. 

Αναζητούμε το χωροχρονικό πλαίσιο του συμβάντος και τον κεντρικό 

ήρωα. 

Την παρουσίαση στο διαδραστικό πίνακα τη συνοδεύουμε με 

χρωματικές επισημάνσεις όπως προκύπτουν από  τη συζήτηση με τους 

μαθητές.  
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Πχ.   

 

�  

2η δραστηριότητα:  Δημιουργία πρότυπου τέλους του προς μελέτη άρθρου 

Σταματάμε στο σημείο που θεωρούμε ότι κορυφώνεται η αγωνία ώστε 

να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών.   

Μέσω ιδεοθύελλας προκαλούμε τους μαθητές να δώσουν διαφορετικές 

πιθανές εκδοχές για τη συνέχεια των γεγονότων και την καταγράφουμε 

στον πίνακα ή σε ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (cmap- 

kids inspiration) ή παρουσίασης με μορφή διαγράμματος ροής 

(PowerPoint). Αφού καταλήξουμε σε έναν αριθμό εναλλακτικών 

προσεγγίσεων ζητάμε από τους μαθητές να συνεργαστούν και να 

γράψουν σε ομάδες το δικό τους τέλος στο άρθρο. 
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Οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη το τέλος που αυτοί έχουν 

καταγράψει και στη συνέχεια διαβάζουμε το τέλος της αληθινής 

ιστορίας και το συζητάμε . 

3η δραστηριότητα : Νοηματική επεξεργασία του άρθρου 

Χρησιμοποιούμε τα ερωτήµατα που αναφέρονται στα περιστατικά και 

τα γεγονότα (τι;), τα πρόσωπα - πρωταγωνιστές (ποιος, -α, -ο;), το 

χωροχρονικό πλαίσιο (πού; πότε;), τον τρόπο (πώς;), τις αφορµές και τις 

αιτίες (γιατί ;) 

Εντοπίζουμε τα σημεία του κειμένου που καταγράφουν τη δομή του 

άρθρου και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα  

• πού και πότε συνέβη η ιστορία (χωροχρονικό πλαίσιο) 

• ποια πρόσωπα συμμετείχαν (εσωτερική αντίδραση των ηρώων 

στα προβλήματα-εξωτερική δράση των ηρώων για την επίλυση 

του προβλήματος) 

• ποια είναι τα βασικά γεγονότα που αναδεικνύουν  το συμβάν και 

τυχόν σχόλια του συγγραφέα. 

Τονίζουμε τα χαρακτηριστικά ενός ειδησεογραφικού άρθρου και οι 

μαθητές εντοπίζουν τα δομικά, εκφραστικά και λεξιλογικά στοιχεία. Οι 

μαθητές εντοπίζουν στο άρθρο τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ειδησεογραφικού λόγου: ο πομπός και ο δέκτης, ο τόπος, ο χρόνος, το 

μέσο και το κανάλι επικοινωνίας, ο σκοπός, το είδος λόγου και το 

γλωσσικό ύφος. 
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4η Δραστηριότητα «Γινόμαστε Δημοσιογράφοι» 

Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές στο πλαίσιο της ομάδας κάθε 

ένας να πει μια ιστορία, που του έχει κάνει εντύπωση και ως ομάδα 

επιλέγουν ποια ιστορία θα καταγράψουν ως δικό τους άρθρο . 

Προτείνεται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν λογισμικό οργάνωσης 

κειμενικής δομής (ιδεοκατασκευές ή του λογισμικού που συνοδεύει τα 

Εκπαιδευτικά Πακέτα του Δημοτικού Γλώσσα Δ και Ε τάξης (εργαστήρι 

γλώσσας → Σύνθεση,) ή ακόμα και σε έναν επεξεργαστή κειμένου. 

Παράλληλα στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά δομικά στοιχεία 

ενός άρθρου ώστε να μπορούν να τα ακολουθούν. 

Κατά την καταγραφή του άρθρου των μαθητών τους προτείνουμε να 

χρησιμοποιήσουν ένα διάγραμμα ροής ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα. 

Οι μαθητές είτε αναρτούν τις εργασίες  τους στο αποθετήριο εγγράφων 

του σχολείου και τις μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. 

 

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  

 



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 

 

 

 

151 

Α Πρώτη Φάση Ανασχεδιασμού και  Προγραμματισμού Εφαρμογής 

της Εκπαιδευτικής Πρότασης 

 

Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στην διερεύνηση της δομής ενός 

ειδησεογραφικού άρθρου με την χρήση των ΤΠΕ. Προστέθηκε προκαταβολικός 

οργανωτής- αφόρμηση, με την εισαγωγή συναφούς βίντεο 

Με τη συνεργασία του ειδικού επιστήμονα/επιμορφωτή και την καθοδήγηση του,  η 

ομάδα προέβη στην οργάνωση της διδασκαλίας για την παραγωγή γραπτού λόγου-

δημιουργίαειδησεογραφικού άρθρου.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

Φύλλο εργασίας  

Γινόμαστε για λίγο  δημοσιογράφοι; 

Α. Μέρος  

1. Ας παρακολουθήσουμε ένα βίντεο:    

http://www.youtube.com/watch?v=j51cCHYjoK0 

Στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες και 

μαρτυρίες ανθρώπων από το πέρασμα ενός 

τυφώνα από μια περιοχή.  

2. Πως μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους ένα τέτοιο φυσικό 

φαινόμενο;  

 

  

3. Διαβάσουμε μαζί από τον διαδραστικό πίνακα ένα άρθρο, από 

εφημερίδα της εποχής.  

4. Ας προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να σημειώσουμε με 

διαφορετικά χρώματα πάνω στο κείμενο  στον πίνακα, τις φράσεις 

που απαντούν στα ερωτήματα : 

• Πού έγιναν αυτά τα γεγονότα. 

• Πότε έγιναν. 

• Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας;  

• Ποιο το πρόβλημά του; 

• Τι συνέβη έπειτα; 

http://www.youtube.com/watch?v=j51cCHYjoK0
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5. Πιστεύετε ότι η ιστορία σταματάει στη σημείο που το ελικόπτερο 

πήρε τα παιδιά και άφησε τους γονείς σε μια ταράτσα;  

 

6. Τι άλλο μπορεί να συνέβη και ποια να ήταν η εξέλιξη των γεγονότων; 

Ας καταγράψουμε τις ιδέες όλων και τις πιθανές εκδοχές των γεγονότων 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα kids inspiration  ή στα κουτάκια του 

φύλλου εργασίας. 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. Με τους συμμαθητές σας στα πλαίσια της ομάδας γράψτε το δικό 

σας τέλος στο άρθρο που διαβάσαμε. Όταν τελειώσουν όλες οι 

ομάδες θα το παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης. 
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8. Ας δούμε το τέλος της ιστορίας όπως είχε γραφτεί στην εφημερίδα. 

 Πώς σας φαίνεται; 

 

9. Ας ξαναδιαβάσουμε το όλο το άρθρο της εφημερίδας και ας 

επισημάνουμε τις φράσεις που απαντούν στα ερωτήματα : 

• Πού έγιναν αυτά τα γεγονότα. 

• Πότε έγιναν. 

• Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας;  

• Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει; 

• Ποια ήταν η λύση στο πρόβλημά του; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ειδησεογραφικού άρθρου; 

(χρήση χρόνων, περιγραφικών επιθέτων, τοπικών ,  χρονικών 

προσδιορισμών) 
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Β΄ Μέρος  

• Γινόμαστε για λίγο δημοσιογράφοι;  

 

• Στο πλαίσιο της ομάδας σας περιγράψτε μια ιστορία αληθινή η 

φανταστική που σας έχει κάνει εντύπωση και ως ομάδα επιλέξτε 

μια την οποία θα καταγράψετε ως άρθρο σε εφημερίδα που θα 

παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

 

•  Αφού καταλήξετε στο θέμα μπορείτε να βρείτε επιπλέον 

πληροφορίες, εικόνες και βίντεο στο Ίντερνετ . Συζητήστε από 

κοινού τον τίτλο του άρθρου σας ώστε να είναι ελκυστικό από τον 

αναγνώστη. 

 

• Χρησιμοποιήστε το word ή το πρόγραμμα Ιδεοκατασκευές για να 

γράψετε το άρθρο σας εμπλουτίζοντας το με τις εικόνες που 

βρήκατε.  

 

• Θυμηθείτε ποια είναι η δομή ενός ειδησεογραφικού κειμένου  

• Όταν τελειώσετε, μοιραστείτε το άρθρο σας με τους συμμαθητές 

σας μέσω του χώρου της τάξης μας στο Sharepoint. 

• Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και να σχολιάσετε (θετικά) τα άρθρα 

των συμμαθητών σας. 

• Πιστεύετε ότι αυτά τα άρθρα μπορούν να αναρτηθούν στην 

ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου;   

 

• Καλή επιτυχία. 
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Αποτελέσματα: 

Η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούσε μεγάλο βαθμό εξοικείωσης και χρήσης 

σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και απευθύνεται σε μαθητές σχετικά μικρής 

τάξης. Κατά την εφαρμογή αποδείχτηκε ότι οι  μαθητές μπορούν και χειρίζονται με 

πολύ μεγαλύτερη ευκολία από όση αναμέναμε τα σχετικά εργαλεία. 

Το εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης(kids inspiration)  που πιστεύαμε ότι θα 

τους δυσκολέψει αποδείχτηκε ότι οι μαθητές σε ελάχιστο χρόνο το 

χρησιμοποιούσαν με άνεση, ενώ κάποιοι από αυτούς το χρησιμοποίησαν και σε 

επόμενα μαθήματα (σε μάθημα ιστορίας σκέφτηκαν να καταγράψουν τα γεγονότα 

και τα πρόσωπα).  

Το word το είχαν χρησιμοποιήσει και άλλες φορές και τους αρέσει ειδικά η 

παρουσία του ορθογράφου ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησαν την 

εισαγωγή εικόνας.  Το πρόγραμμα των ιδεοκατασκευών δεν τους ενθουσίασε. 

Η διαδικασία διαμοίρασης τους είναι γνωστή αλλά πάντα τους μπερδεύει λίγο 

ειδικά η επιλογή των αρχείων και ο καθορισμός τους ως κοινόχρηστων. 

Το μοίρασμα με τους συμμαθητές και ο σχολιασμός άλλων άρθρων ήταν μια 

διαδικασία που έγινε με μεγάλη ευχαρίστηση –έχει  προηγηθεί συζήτηση  για τον 

χαρακτήρα των όποιων σχολίων. 

Συνολικά θεωρούμε ότι ο συνολικός χρόνος που αφιερώσαμε -έξι διδακτικές ώρες-  

ήταν εξαιρετική τόσο η επιλογή του θέματος που ήταν εξαιρετικά «δυνατό» και 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών, Η  ψυχοδυναμική της τάξης με ομαδική 

εργασία που εναλλάσσονταν σε μικρές και μεγάλες ομάδες, η δυνατότητα όλων των 

μαθητών να αφηγηθούν και να ακούσουν τους συμμαθητές τους. Ο σεβασμός σε 

όλες τις απόψεις με την  καταγραφή τους  και  η παραγωγή γραπτού λόγου με 
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στόχευση την παρουσίασή του ήταν στοιχεία που ενίσχυσαν τη δουλεία όλων των 

μαθητών αλλά τους έδωσαν τους στήριξαν  ψυχολογικά. 
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17η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

 

Ι.1 Τίτλος Εκπαιδευτικού Υλικού: Η ενέργεια βρίσκεται παντού 

γύρω μας 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Κάππα Αντωνία        Ειδικότητα Δασκάλα (ΠΕ 70) 

2. Ονοματεπώνυμο: Σιώκης Παναγιώτης  Ειδικότητα Δάσκαλος (ΠΕ 70) 

 

 

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 http://www.ovs.gr/  

 

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

 

 

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

 

Σκοποί: 

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

δημιουργία και την ανακάλυψη 

• Βιωματική προσέγγιση σημαντικών εννοιών  της Φυσικής 

• Εξατομικευμένη στήριξη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της 

συνδιδασκαλίας 

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Το προτεινόμενο σενάριο εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

δημοτικού και αφορά τον γνωστικό τομέα των Φυσικών. Είναι συμβατό με τους 

στόχους και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος 

Σπουδών αφού συνδέει τη διδασκαλία των Φυσικών με τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, ενώ παράλληλα προσφέρει στους μαθητές 

ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, ενεργό συμμετοχή και δημιουργική έκφραση. 

 

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 εννοιών των φυσικών 

επιστημών, στην καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικότητας ,στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και διερεύνησης  ,στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών και στην 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 
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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:    Στην Ε 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 . 

Ε ΄ Τάξη του 29ου Δημοτικού Σχολείου 

 

 

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.  

ν 

ν 

ν 
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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. 

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 

 

 

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 . 

 

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   

Οι μαθητές να κατανοήσουν πως τα πάντα γύρω μας είναι ενέργεια, διατηρείται, 

αλλάζει μορφές και πως η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 

     Στόχοι 

       Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

• Να αναφέρουν τις διάφορες μορφές ενέργειας. 

• Να κατανοήσουν ότι η ενέργεια πολλές φορές δεν διακρίνεται. 

• Να κατανοήσουν τη διατήρηση της ενέργειας. 

• Να διακρίνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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        Ως προς τις ΤΠΕ: 

• Να εξοικειωθούν με τεχνολογικά μέσα όπως ο διαδραστικός πίνακας και τις 

• λειτουργίες τους (σύρω και τοποθετώ, ενεργοποιώ αγγίζοντας ένα 

αντικείμενο, κ.λπ.) 

• Να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές και να εξοικειωθούν με το 

• πληροφορικό περιβάλλον τους (π.χ. λογισμικό εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, 

• λογισμικό εικαστικής έκφρασης, διαδραστικές εφαρμογές του διαδικτύου). 

Ως προς τη διαδικασία μάθησης: 

• Να συνεργαστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων. 

• Να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις με τη χρήση λογισμικών. 

• Να διασκεδάσουν μαθαίνοντας. 

 

 

5. Διασυνδέσεις  με άλλα μαθήματα και με τη ζωή  

5.1. Διεπιστημονικές συμπράξεις:  

 

Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ: 

o το διαδίκτυο: λογισμικό διερεύνησης και ανακάλυψης. Δίνει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες και να 

αναπτύξουν την ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Τους βοηθά μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες 

να γνωρίσουν αλλά και να εμπεδώσουν τις μορφές ενέργειας. 
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o  το Hot Potatoes: επιτρέπει την ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω 

ανάπτυξης ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και τη δημιουργία 

ασκήσεων και σταυρολέξων. 

o το λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης: λογισμικό γενικής 

χρήσης και ανοικτού τύπου για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εννοιών μέσω της 

οπτικοποίησης που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των γνώσεων.  

 

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 ενέργειας, ο ήλιος πηγή ζωής για όλους τους οργανισμούς, τα 

πρόσωπα της ενέργειας, χρήση της ενέργειας στην καθημερινή ζωή. 

 

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 

Το μάθημα καλό είναι να γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου σε 

ομάδες των 4-5 ατόμων με τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης: 
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• Στο διαδίκτυο 

• Στα λογισμικά ( hotpotatoes, kidspiration) 

 

ΙΙ. Β. Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Υλικού 

Στην υλοποίηση του σεναρίου ακολουθείται η συνεργατική διερευνητική 

προσέγγιση.  

  

Ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές: 

  

Αρχικά, οι μαθητές διαμορφώνουν διερευνητικές διαδικασίες μάθησης.  

Στη συνέχεια, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, συνεργάζονται, ανταλλάσουν 

απόψεις οικειοποιούμενοι σταδιακά το καθένα με τον τρόπο τους έννοιες 

και ικανότητες που εμπλέκονται στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. 

 Ο δάσκαλος έχει καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Καθοδηγεί με 

τέτοιο τρόπο τη διαδικασία ώστε να αναδεικνύονται οι άτυπες στρατηγικές 

των παιδιών, οι προϋπάρχουσες απόψεις τους, προκαλεί την 

αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση στις ομάδες και στην 

ολομέλεια, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες και 

γενικότερα ενεργεί κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται ο επιθυμητός 

προσανατολισμός συνεργατικής διερεύνησης. 
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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 

Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αίτημα των μαθητών για περισσότερες 

διαδραστικές ασκήσεις. Το περιβάλλον στην σχολική αίθουσα ήταν 

ομαδοσυνεργατικό και οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο για 

περεταίρω εξάσκηση. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

                                             Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

 

1η ώρα - Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 1 – αφόρμηση: 

Οι μαθητές παρακολουθούν  ένα βίντεο με τη χρήση διαδικτύου(you tube)  

 με θέμα: η ενέργεια παντού γύρω μας. Μετά απαντούν γραπτά τι τους έκανε 

εντύπωση. 

Δραστηριότητα 2 – έναυσμα ενδιαφέροντος 

Στη συνέχεια παρακολουθούν μια σύντομη παρουσίαση για να γνωρίσουν τα 

διαφορετικά «πρόσωπα» της ενέργειας με τη χρήση του διαδικτύου(slideshare) 
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Δραστηριότητα 3 - εξάσκηση 

Ύστερα οι μαθητές θα παίξουν παιχνίδια με θέμα την ενέργεια, αφού επισκεφτούν 

το energolab με τη βοήθεια του διαδικτύου. 

 

 

2η ώρα - Φύλλο εργασίας 

 

Δραστηριότητα 4 - εμπέδωση 

Οι μαθητές από την επιφάνεια εργασίας επιλέγουν το λογισμικό  Hot Potatoes  και 

στη συνέχεια το Jmatch για να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις 

αντιστοίχισης.  

 

Δραστηριότητα 5 - ανασκόπηση 

Ανακεφαλαίωση! Ανοίγουμε το kidspiration από την επιφάνεια εργασίας και 

δημιουργούμε έναν ή περισσότερους εννοιολογικούς χάρτες με θέμα Μορφές 

Ενέργειας ή Ανανεώσιμες και Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
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                                  1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:…………………………………………… ΤΑΞΗ:………………………… 

 

1η Δραστηριότητα  

Αφού ανοίξουμε τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, επισκεπτόμαστε το 

διαδίκτυο και πληκτρολογούμε την διεύθυνση www.youtube.com . 

Αναζητούμε το βίντεο με θέμα : 

A guide to the energy of the Earth - Joshua  M. Sneideman   και το 

παρακολουθούμε με τη βοήθεια των υπότιτλων. 

 

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε παρακάτω τα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις μας σχετικά με το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. 

 

 

 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα 

http://www.youtube.com/
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Ας γνωρίσουμε τώρα τα πολλά πρόσωπα της ενέργειας! 

 Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα www.slideshare.net, αναζητούμε την 

παρουσίαση με θέμα:  Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα και την 

παρακολουθούμε για λίγα λεπτά. 

 

 Συζητούμε στην τάξη τι μας έκανε εντύπωση σε αυτό που 

παρακολουθήσαμε. 

 

3η Δραστηριότητα 

Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας επιλέγουμε το εικονίδιο 

με το όνομα energolab. 

 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα και επιλέγουμε από τα Παιχνίδια:  Το 

παιχνίδι της ενέργειας. 

 Μπορούμε να περιηγηθούμε για λίγο στον ιστότοπο και να παίξουμε 

και τα υπόλοιπα παιχνίδια! 

 

                                   

                                   2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:…………………………………………… ΤΑΞΗ:………………………… 

http://www.slideshare.net/
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4η Δραστηριότητα 

Ανοίγουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και από την επιφάνεια 

εργασίας επιλέγουμε το εικονίδιο  . Από τις επιλογές διαλέγουμε 

τη JMATCH με σκοπό να δημιουργήσουμε μια δική μας άσκηση 

αντιστοίχισης με θέμα την Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές της. 

 Αφού την ολοκληρώσουμε θα ανταλλάξουμε την άσκηση με την 

διπλανή μας ομάδα η οποία και θα πρέπει να τη λύσει σωστά! 

 

5η Δραστηριότητα  

Ώρα για ανακεφαλαίωση! 

Από την επιφάνεια εργασίας επιλέγουμε το πρόγραμμα 

 kidspiration . Σκοπός μας είναι τώρα να κατασκευάσουμε 

εννοιολογικούς χάρτες με θέματα : Μορφές Ενέργειας, Ανανεώσιμες και 

Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

Στο τέλος οι ομάδες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. 

Αποτελέσματα  

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με όρους και έννοιες που δε γνώριζαν και με την χρήση 

των ΤΠΕ και διερευνητικών προσεγγίσεων μπόρεσαν να κατανοήσουν, να 

εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν έμπρακτα τις γνώσεις που απέκτησαν. 
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18η Πρόταση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Ι. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού  Υλικού 

Ι.1 Τίτλος  Εκπαιδευτικού Υλικού:  Δικαίωμά μου, ΝΑΙ, αλλά και 

υποχρέωση!  Ενεργός και υπεύθυνος μαθητής-  πολίτης 

 

Ι.2 Δημιουργοί Εκπαιδευτικού Υλικού  

1. Ονοματεπώνυμο: Χατζηνικολάου Αμαλία                        Ειδικότητα ΠΕ 70 

 

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.gr 

 

 

 

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.gr/


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 

 

 

 

174 

Ι.3 Εμπλεκόμενοι Σκοποί πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

 

• Κατανόηση της κοινωνικής διάστασης της Αγωγής του Πολίτη και απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων. 

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

δημιουργία και την ανακάλυψη  

• 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 η θεματική του εδράζει 

σε κεφάλαια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ Δημοτικού 

(συγκεκριμένα τα  Κεφ. 1-4 και τα Κεφ. 1- 2  των Ενοτήτων Α’ και Β΄ αντίστοιχα) οι 

στόχοι άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής αφενός και αφετέρου της Γλώσσας της συγκεκριμένης τάξης. 

 

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 εννοιών, 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                                         
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Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε:    Στην  Ε΄ 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 

 

(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 θα χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο 

σχεδίου δράσης  με θέμα:   Δικαίωμά μου, ΝΑΙ, αλλά και υποχρέωση! 

Ενεργός και υπεύθυνος μαθητής-  πολίτης 

 
ν 

ν 

ν 

ν 
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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 

 

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 καλύπτεται  κατά προσέγγιση σε 

6 διδακτικές ώρες στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής  Αγωγής  ,σε 2 στο 

μάθημα της Γλώσσας και της Ευέλικτης Ζώνης  και  2 των Εικαστικών . 

 

 

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 τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των διαφόρων ομάδων που ανήκουν 

και κυρίως  αυτής του σχολείου  και της πολιτείας. 

1. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας:  

• Οι μαθητές/ τριες θα αποκτήσουν γνώσεις και θα κατανοήσουν  τις 

ακόλουθες έννοιες: 

• Συμμετοχή σε ομάδες για ικανοποίηση ατομικών και κοινωνικών  αναγκών 

• Διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας 
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• Συνεπαγόμενα δικαιώματα- υποχρεώσεις  των μελών μιας ομάδας 

• Επιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων  

• Παραβίαση των δικαιωμάτων  

• Υπεράσπιση των δικαιωμάτων  

• Απόκτηση της ιδιότητας του έλληνα πολίτη 

 

2. Επιμέρους Στόχοι αναφορικά με τη διαδικασία της διδασκαλίας:  

 Οι μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν γλωσσικο-γνωστικές ικανότητες θα κληθούν να 

εμπεδώσουν τις  διδαχθείσες έννοιες με κατασκευή σχετικής  χάρτας.   

 

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 ,θα ανταλλάξουν 

απόψεις και στο τέλος θα καταλήξουν σε συμπεράσματα , σχετικά με την 

οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.  

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

μαθητές/ τριες θα αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες   αφού σαν μαθητές και 

πολίτες θα κληθούν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι . 

 

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: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Γλώσσα,  Ευέλικτη Ζώνη, Πληροφορική και Εικαστικά. 
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5.2. Μέσω του παραχθέντος υλικού αξιοποιήθηκαν υπηρεσίες των ΤΠΕ με 

αναζήτηση στοιχείων 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 αφού είναι μέλη ομάδων με 

δικαιώματα και υποχρεώσεις.   

 

6.  Κοινωνική Οργάνωση της Τάξης 

Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των τεσσάρων  ατόμων (  δύο για τις δραστηριότητες του Φύλλου 

Εργασίας 5)  και δίνεται 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   

• Σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.  

• Πολύχρωμα χαρτόνια κανσόν, μαρκαδόροι, ψαλίδια, μηχάνημα 

πλαστικοποίησης  για την κατασκευή της χάρτας των υποχρεώσεων και των 

δικαιωμάτων.  
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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 τον δικό τους τρόπο . Ο εκπαιδευτικός παίζει τον ρόλο του 

εμψυχωτή  και του καθοδηγητή  και τους διευκολύνει σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΙΙ. Γ. Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  

 

Αρχικά, χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ώστε να είναι 

έτοιμοι να επεξεργαστούν  το υλικό που θα τους δοθεί στη συνέχεια. 

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το διδακτικό υλικό έχει σχεδιαστεί για 

εμπλουτισμό και επέκταση συγκεκριμένων διδακτικών κεφαλαίων του σχολικού 

εγχειριδίου (βλέπε Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ )  και γι΄ αυτό δεν θα γίνει 

στους μαθητές ενιαία παρουσίασή του, αλλά χωριστά για κάθε φύλλο εργασίας. 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μου στην οικογένεια 

Με τη βοήθεια του βινεοπροτζέκτορα, δείχνουμε στους μαθητές μας εικόνες 

παιδιών διαφόρων φυλών με τα μέλη της οικογένειάς τους. Τους ζητούμε να βρουν 

τι κοινό έχουν αυτά τα παιδιά μεταξύ τους. Αφού συμπεράνουν ότι το κοινό 

στοιχείο είναι πως ανήκουν σε μια οικογένεια, συζητούμε για την αναγκαιότητα της 

και γράφουμε στον πίνακα τους λόγους που θα αναφέρουν οι μαθητές μας. Ρωτάμε 

από πότε ανήκει κάθε παιδί στην οικογένειά του και επισημαίνουμε ότι η 
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οικογένεια είναι μια ομάδα στην οποία ανήκουν από τη γέννησή τους.   Ρωτάμε 

ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα  εάν κάθε μέλος της οικογένειας έκανε αυτό που 

εκείνο ήθελε. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πέρα από τα δικαιώματα που 

έχουμε, για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε  και 

κάποιους κανόνες.  

Ακολούθως, προκειμένου τα παιδιά να εμπεδώσουν την αποκτηθείσα γνώση 

εφαρμόζοντάς τη  στη δική τους ζωή, τους ζητούμε να συζητήσουν με τα μέλη της 

δικής τους οικογένειας ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα  κάθε μέλους 

και να καταγράψουν τα δικά τους. 

Επιπλέον, για να έχει πιο οικείο χαρακτήρα για τα παιδιά, ζητούμε να κολλήσουν 

μια φωτογραφία της οικογένειάς τους (Φύλλο Εργασίας 1). 

Την επόμενη ημέρα, συλλέγουμε τα φύλλα και ζητούμε να τα ανταλλάξουν μεταξύ 

τους. Ακολουθεί ανάγνωση και επεξεργασία σε ομάδες για να βρουν κοινά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναφέρονται. 

Έχουμε ανακοίνωση των διαπιστώσεων στην ολομέλεια και συζήτηση. 

Για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, 

βρίσκονται σε καθημερινή ισχύ, φτιάχνουμε το λεύκωμα της τάξης  με το 

συμπληρωμένο  φύλλο Εργασίας 1 που έχουν φέρει και ζητούμε από τα παιδιά να 

του δώσουν έναν τίτλο. 

 

Οι υποχρεώσεις μου στο σχολείο 

Ρωτάμε τα παιδιά τι κοινό έχει η οικογένεια με το σχολείο. Μέσα από συζήτηση 

καταλήγουμε ότι είναι και τα δύο ομάδες. Κάνοντας αναδρομή στο λεύκωμα της 

τάξης με τα οικογενειακά δικαιώματα και  υποχρεώσεις, αναλαμβάνουν σε ομάδες 

να κάνουν καταγραφή των απόψεων τους. Στην ολομέλεια γίνεται παρουσίαση και 
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ακολουθεί συζήτηση. Καταλήγουμε σε δέκα υποχρεώσεις τις οποίες και 

καταγράφουν (Φύλλο Εργασίας 2 ).  

Στη συνέχεια, ζητούμε από τα παιδιά να πουν γιατί πηγαίνουν σχολείο. 

Καταγράφουμε τις απαντήσεις και επισημαίνουμε περεταίρω, ότι η φοίτηση στο 

σχολείο είναι υποχρεωτική από το νόμο. 

Συμφωνούμε με τα παιδιά ότι για να μην ξεχνούμε τις υποχρεώσεις μας, αφού είναι 

τόσο σημαντικές  για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, θα φτιάξουμε την ώρα 

των Εικαστικών τη «Χάρτα των υποχρεώσεών μας στο σχολείο» την οποία, αφού την 

υπογράψουν όλοι οι μαθητές ως ένδειξη επίγνωσης αλλά  ταυτόχρονα και ηθικής 

δέσμευσης να την τηρήσουν ,  την αναρτάμε σε εμφανές σημείο στην αίθουσα.  

Τέλος θα συζητηθούν οι επιπτώσεις τις αθέτησης των υποχρεώσεων και θα 

συμφωνηθούν  οι «ποινές» για τους παραβάτες με επισήμανση ότι θα 

εφαρμόζονται απαρέγκλιτα . 

 

Το κουίζ του Έλληνα πολίτη 

Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες της ιθαγένειας  και του πολίτη, 

καταφεύγουμε στο διαδίκτυο και βρίσκουμε διάφορες περιπτώσεις στις οποίες 

αναφέρονται. Ύστερα ρωτούμε τα παιδιά πώς εκείνα αντιλαμβάνονται τους όρους. 

Μέσα από τη διευκρίνιση και άλλων άγνωστων  εννοιών  όπως «ιθαγένεια» και 

«πολιτογράφηση», ρωτούμε εάν έχουν οι πολίτες δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να διαπιστώσουν εάν έχουν 

κατανοήσει όλα τα παραπάνω, τους δίνονται ένα κείμενο  προς συμπλήρωση μαζί 

με τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιήσουν (Φύλλο Εργασίας 3). 

Ανάγκες και επιθυμίες 
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Για τη διδασκαλία αυτών των εννοιών και προκειμένου τα παιδιά να τις 

κατανοήσουν καλύτερα με παιγνιώδη τρόπο, τους διηγούμαστε την ιστορία της 

Αλεξάνδρας, η οποία βρίσκεται συνεχώς σε ένταση με τους ανθρώπους γύρω της, 

γιατί πιστεύει ότι  την καταπιέζουν, καταπατούν τα δικαιώματά της  και δεν την 

αφήνουν να  ικανοποιήσει τις ανάγκες της . 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει μία κάρτα με συγκεκριμένες 

οδηγίες για τον ρόλο της. Η ομάδα αποφασίζει για το ποιος θα την εκπροσωπήσει 

καθώς και τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιηθούν (Φύλλο Εργασίας 4 ). 

Έτσι μέσα από τους ρόλους της Αλεξάνδρας, του πατέρα και του αδερφού της, οι 

μαθητές καλλιεργούν την ενσυναίσθησή τους, βλέποντας τα πράγματα μέσα από 

διαφορετικές οπτικές. 

Τέλος θα τεθεί το ερώτημα τι θα έκαναν αυτά εάν ήταν στη θέση της Αλεξάνδρας  

αναφέροντας διάφορες περιστάσεις, ώστε να γίνει σαφές εάν έχουν αποσαφηνίσει 

τη διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας.  

 

Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 

Πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο και βρίσκουμε τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 

παιδιού. Αποθηκεύουμε ηλεκτρονικά το κείμενο και το αναπαράγουμε για τους 

μαθητές μας.  Οι μαθητές   χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και ανάλογα με 

τον πληθικό αριθμό της τάξης, κάθε μία αναλαμβάνει την επεξεργασία  5-6 άρθρων. 

Στις επόμενες συναντήσεις γίνεται διαδοχική παρουσίαση των άρθρων από τις 

ομάδες που τα έχουν αναλάβει. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι μαθητές συζητούν και επισημαίνουν 

τα σημαντικότερα από αυτά.  
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Σε συνεννόηση με τον καθηγητή της Πληροφορικής,  ετοιμάζονται κατά τη διάρκεια 

του αντίστοιχου μαθήματος ηλεκτρονικές παρουσιάσεις από τους μαθητές. 

Τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να αποφασίσουν ποια από τα δικαιώματα αυτά 

θεωρούν  πιο σημαντικά και να τα ζωγραφίσουν (Φύλλο Εργασίας 5 ). 

Ως επιστέγασμα, και με τη βοήθεια του καθηγητή των Εικαστικών κατασκευάζεται 

στην τάξη ένα ταμπλό με κολάζ από τις ζωγραφιές των μαθητών. 

 

Η βία μέσα στην οικογένεια ως  παραβίαση  των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων 

Τα δύο θέματα που ακολουθούν χρειάζονται λεπτό χειρισμό από μέρους του 

εκπαιδευτικού. Ασχολούνται με ένα θέμα που μέχρι πριν από μερικά χρόνια, 

αποτελούσε ταμπού για την ελληνική κοινωνία : την ενδοοικογενειακή βία με τις 

διάφορες μορφές που αυτή μπορεί να εμφανίζεται. 

Βασιζόμενοι στα συμπεράσματα από τις δραστηριότητες της «Σύμβασης για τα 

δικαιώματα του παιδιού» επεκτείνουμε τη συζήτηση στην αναγκαιότητα 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και μέσα στην οικογένεια.  

Μέσα από την αναφορά διαφόρων παραδειγμάτων από την επικαιρότητα, 

εξηγούμε στα παιδιά με διακριτικό τρόπο, ότι κάθε μορφή βίας  είναι παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοια πρέπει να καταγγέλλεται.  

Ως επιστέγασμα της συζήτησης, ζητούμε από τους μαθητές να περάσουν το δικό 

τους μήνυμα, μέσα από το σύνθημα ενός πλακάτ (Φύλλο Εργασίας 6 ) και ως 

γραπτή έκφραση με τη σύνθεση μιας δικής τους ιστορίας που θα τελειώνει με τη 

φράση « Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο… Ας βγει και από τη ζωή μας !»  
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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 

Στον αρχικό σχεδιασμό είχαν προβλεφθεί μόνο δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Όμως κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Δράσης φάνηκε η αναγκαιότητα 

συνεργασίας με τους γονείς και συμμετοχή τους. Έτσι αξιοποιήθηκαν οι 

συναντήσεις μεταξύ δασκάλας και γονέων, πέραν της παραδοσιακής ενημέρωσης 

για την επίδοση των μαθητών/τριων,  για τον συντονισμό επισήμανσης 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.  

Επειδή τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την πράξη και η τροποποίηση 

συμπεριφοράς αποτελεί μακροχρόνιο, επίπονο  μέλημα,  συμφωνήθηκε να 

καταβληθεί  ενσυνείδητη προσπάθεια, ώστε να υπάρξει εφαρμογή των κανόνων 

από όλους. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  στην αναγκαιότητα συνειδητοποίησης  των συνεπειών 

των πράξεων μας.   

Μέσα από αυτές τις πολύωρες συναντήσεις και το γόνιμο διάλογο που διεξήχθη , 

γεννήθηκε και η ιδέα της καταγραφής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων με 

τη μορφή ΧΑΡΤΑΣ.  

Στον αρχικό προγραμματισμό, προβλεπόταν η από κοινού αναφορά των 

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων στο σπίτι και την οικογένεια σε ένα ενιαίο φύλο 

εργασίας. Όμως, επειδή το όλο εγχείρημα ήταν πολύπλοκο και θα μπέρδευε τα 
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παιδιά, καταλήξαμε σε δύο χωριστά φύλλα εργασίας (φύλλο εργασίας 1 και φύλλο 

εργασίας  2). 

Επίσης στο κουίζ του Έλληνα διευθυντή (φύλλο εργασίας 3) δεν είχαν δοθεί αρχικά 

οι λέξεις με τις οποίες θα έπρεπε να συμπληρωθούν τα κενά. Ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών συνάντησε αρκετές δυσκολίες, κυρίως με κάποιες από αυτές, γι’ αυτό 

επιλέχτηκε η λύση να δοθούν οι ζητούμενες  λέξεις και ο μαθητής να τις βάλει στα 

σωστά κενά. 

   Στον προγραμματισμό παρευρίσκεται και συμμετέχει και ο Διευθυντής της 

Σχολικής Μονάδας, που έχει και τη συντονιστική ευθύνη παραγωγής του 

εκπαιδευτικού υλικού. Με καίριες παρεμβάσεις του, ενίσχυε την προσπάθεια των 

μαθητών/τριων  να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και εξήρε την εμφανή 

βελτίωσή τους.  
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                           Φωτογραφία της οικογένειάς μου  

Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα εργασίας – Δραστηριοτήτων  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Φτιάχνω τη χάρτα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

που έχω ως μέλος της οικογένειας μου, 

αφού πρώτα συζητήσω με τους δικούς μου. 
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ΧΑΡΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• …………………………………………….. 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ………………………………………………. 

• ………………………………………………. 

• ……………………………………………….. 

ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

• …………………………………………….. 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

• ………………………………………………. 

• ………………………………………………. 

• ……………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  

Εφέτος πάμε στην Πέμπτη τάξη. 

Είμαστε πια μεγάλοι.  

Αποφασίσαμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι! 

Βοηθήστε μας να  καταγράψουμε τις υποχρεώσεις μας στο σχολείο, 

 τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 

 

 

 

190 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
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 δικαιώματα             ελληνικούς                 υποχρεώσεις       

 γονείς                       εκλέγουν                    δημόσιοι 

εκλέγονται                συμπληρώσουν         ιθαγένεια 

     πολιτογράφηση 

 

 

  Συμπληρώνω τα κενά με τις ακόλουθες λέξεις: 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσει 

κάποιος την ελληνική ………………………………. :  

Πρώτον με τη γέννησή του, εάν τουλάχιστον ένας από τους δύο  

……………………………..  του είναι  Έλληνας πολίτης ή  δεύτερον 

με………………………………………………. . Επίσης  μπορούν να την αποκτήσουν 

παιδιά από άλλες χώρες εάν υιοθετηθούν από Έλληνες υπηκόους, πριν 

………………………………………..τα δεκαοκτώ τους χρόνια. 

Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν ……………………………….. και  

……………………………………. . 

Μεταξύ αυτών, μπορούν να …………………………….. και να 

………………………………………… . 
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 Επιπλέον μπορούν να γίνονται ………………………………. υπάλληλοι. 

Όλοι οι άνθρωποι που  κατοικούν στην Ελλάδα οφείλουν να σέβονται 

και να υπακούουν τους …………………………… νόμους της. 

. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4 

Χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες. 

 Κάθε ομάδα παίρνει μια καρτέλα με  τον δικό της ρόλο.  Αποφασίζουμε από κοινού τα 

επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσει ο εκπρόσωπος μας κατά τη συζήτηση. 

 

Είσαι η Αλεξάνδρα . Ξέρεις ότι έχεις ανάγκες και είναι δικαίωμά σου 

να τις ικανοποιήσεις. Γι’ αυτό είσαι διεκδικητική και επιμένεις πάντα, 

ώστε να αναγκάσεις τους άλλους να υποχωρήσουν.   

 

Η Αλεξάνδρα γυρίζει πολλές φορές σπίτι κλαίγοντας. Διαμαρτύρεται, 

γιατί όπως  λέει  οι παρέες της  στο σχολείο την εμποδίζουν να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της  και αυτό τη στενοχωρεί πολύ. Η 

οικογένειά της προσπαθεί να τη βοηθήσει να δώσει λύση στο 

πρόβλημα.  
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Είσαι ο κύριος Παύλος, ο πατέρας της Αλεξάνδρας και ξέρεις ότι η 

κόρη σου συχνά μπερδεύει τις επιθυμίες με τις ανάγκες της. 

Προσπαθείς να την κάνεις να καταλάβει τη διαφορά. 

 

Είσαι ο μεγαλύτερος αδελφός της Αλεξάνδρας. Συχνά στο σπίτι η 

αδελφή σου κλαίει γιατί λέει ότι κανένας  δε σέβεται τα  δικαιώματά 

της. Εσύ βέβαια ξέρεις ότι παραγνωρίζει το γεγονός ότι έχει και 

υποχρεώσεις. Προσπάθησε να βοηθήσεις να  καταλάβει τι πρέπει να 

κάνει.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5  

 

 

Ζωγραφίζω τα δικαιώματά μου 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

 

  Εμπνέομαι από το σύνθημα του πλακάτ και δημιουργώ το δικό μου 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  7 

Γράφω μια δική μου ιστορία που να τελειώνει με αυτή τη φράση: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Αποτελέσματα  

Παρά τις αρχικές δυσκολίες για την υιοθέτηση των συμπερασμάτων σε πρακτικό 

επίπεδο, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση τόσο 

από τους μαθητές όσο και από τους γονείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης, γεγονός που βοήθησε την επίτευξη και των 

μαθησιακών στόχων. Οι μαθητές φάνηκε να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις τους και να είναι πιο ήπιοι στην επίλυση των διαφορών 

τους με τους άλλους, ώστε να μην οδηγούνται τόσο συχνά σε συγκρούσεις.  

 


