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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και 

αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.), μέσα από τη διαθεματική 

σύνδεση δύο μαθημάτων, της Μελέτης Περιβάλλοντος και Ιστορίας για τη Δ’ τάξη 

Δημοτικού. Στόχος της εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση ορισμένωνμεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και ενδεικτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με συγκεκριμένη σχολική 

ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος και αφετέρου η ανάλυση της πιλοτικής εφαρμογής 

που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δ’ τάξης, προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η 

συγκεκεριμένη διδακτική πρόταση και να πραγματοποιηθούν οιόποιες αλλαγές οδηγούν 

στην περαιτέρω βελτίωσή της. Η χρονική διάρκεια της Δ.Μ.Α. υπολογίζεται στις οχτώ 

διδακτικές ώρες και καλύπτει την ενότητα του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. με τίτλο ο «Πολιτισμός των 

Ελλήνων και των άλλων χωρών». Οι θεματικές ενότητες αφορούν τον πολιτισμό, τις έννοιες 

που εμπεριέχονται στον όρο αυτό, την ιστορική εξέλιξη και χρονική διάρκεια τους, καθώς 

και την ύπαρξη και σύγκριση της πολιτιστικής κληρονομιάς λαών και χωρών. Ταυτόχρονα, 

προβάλλεται η διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας, σχετικά με τις μεταβολές 

που έχουν υπάρξει στο πέρασμα του χρόνου και έχουν διαμορφώσει τη σημερινή 

πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας.  

Η Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία που σχεδιάστηκε, περιλαμβάνει δραστηριότητες 

που προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση με τη μέθοδο Jigsaw, αξιοποιούνται οι Νέες 

Τεχνολογίες και εντάσσεται η επίσκεψη πεδίου στο Λαογραφικό Μουσείο του πολιτιστικού 

σύλλογο Φλώρινας «Αριστοτέλης», στα πλαίσια της εξοικείωσης των μαθητών με την 

τοπική παράδοση. Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δ’ τάξης στο 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και είχε διάρκεια δύο εβδομάδες.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Δ.Μ.Α. χρησιμοποιήθηκε ο 

συνδυασμός δύο μεθόδων, των παρατηρήσεων από τη διδάσκουσα και τον παρατηρητή 

που παρακολουθούσε τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τη συμπλήρωση τεστ 

αξιολόγησης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση(pre-post test)από τους μαθητές. Από 

τον έλεγχο και την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της πιλοτικής εφαρμογής με βάση τα 

τα δεδομένα που συλλέχθησαν, προέκυψε η ανάγκη για βελτιωτικές παρεμβάσεις και 
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αλλαγές στις δραστηριότητες, προκειμένου η μελλοντική εφαρμογή να έχει ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Η συγκεκριμένη εργασία, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, προσαρμόζοντάς τις δραστηριότητες στις ιδιαίτερες συνθήκες και 

απαιτήσεις της τάξης του και των μαθητών του προκειμένουν αυτοί να δρουν ως ερευνητές 

που προσπαθούν να κατακτήσουν μόνοι τους τη γνώση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (Δ.Μ.Α.), διαθεματικότητα, Δ’ τάξη, πολιτισμός   
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ABSTRACT 

This present work refers to the design, development, implementation, and 

evaluation of a Teaching Learning Sequence (TLS), based on an interdisciplinary approach 

through the engagent of two distinct field, that of Studies for the Environmentand History. 

The aim of the present stusy is first to present some methodological approaches and 

indicative activities regarding specific topics of the Studies for the Environment curricula, 

along with the resultsof the pilot testing of the suggested  TLS in a  4th grade. The duration 

of the TLSwaseight techinghours, covering the section ofGreek curricula, titled"Culture of 

the Greeks and other countries". The topics related to culture, the concepts contained in 

this sense, the historical development and their duration, and the existence and comparison 

of the cultural heritage of peoples and countries was the main issues under study. At the 

same time, it highlights the relationship withHistory regarding the changes that have existed 

over time and have shaped currentcultural identity of Greece. 

The Teaching Learning Sequence includes activities that promote group learning 

through the used of Jigsaw method, exploits the New Technologies and includes field visit to 

the Folklore Museum of Cultural Association in Florina "Aristotle", aiming to promote 

students' familiarity with the local tradition. The pilot testing of the TLS was in a in the 

4thgrade ofthe 2nd Primary School of Florina and lasted two weeks. 

In order to analyze the effectiveness of the TLS  data from two different sources were 

collected: field notes, during teaching sessions,from the instructor and an observer, and pre-

post test from students. The pilot testing lead to several, however minor, changes to the 

TLS, while the analysis of pilot date indicated sound learning effects to students.  

Consequenty, this work can be used by the class teachers feeling free to adopt and 

adapt its activities to the needs of their class aiming to promote their sudents’ learning. 

 

KEYWORDS 

Teaching Learning Sequence (TLS), interdisciplinary, 4th grade primary school, culture  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας Διδακτικής Μαθησιακής 

Ακολουθίας (Teaching-Learning Sequence) για τη Δ’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου, αναφορικά 

με ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος και παράλληλη διασύνδεση με το μάθημα της 

Ιστορίας, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 

Η διάρκεια της Δ.Μ.Α είναι οχτώ (8) διδακτικές ώρες και ακολουθεί την στοχοθεσία 

του ισχύοντος ∆ιαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Μελέτης 

Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.). Η ενότητα η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μελέτης Περιβάλλοντος ονομάζεται «Πολιτισµός της Ελλάδας 

και άλλων χωρών» και από την Ιστορία η προαιρετική ενότητα «Θέματα Τοπικής Ιστορίας». 

Η διδακτική αυτή παρέμβαση περιλαμβάνει εναλλακτικέςδραστηριότητες, οι οποίες 

εμπεριέχουν τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, την ένταξη της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

διδασκαλίας με τη μέθοδο Jigsaw, τη συμπλήρωση χάρτη εννοιών, την επίσκεψη πεδίου σε 

έναν πολιτισμικό φορέα της πόλης της Φλώρινας. Οι μαθητές πρόκειται να έρθουν σε 

επαφή με τον όρο «πολιτισμός» και τις επιμέρους έννοιες που αυτός περικλείει, καθώς 

επίσης και την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Ακόμη, θα εξοικειωθούν με τη 

σωστή χρήση του Διαδικτύου και μέσα από ομαδικές δραστηριότητες ενισχύεται η 

δημιουργική συνεργασία των μαθητών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της δικής τους 

μάθησης αλλά και της μάθησης των άλλων μελών της ομάδας. Επιπρόσθετα, αξίζει να 

τονισθεί πως το κάθε παιδί αποκτά ένα μοναδικό ρόλο στην ομάδα του και όλοι μαζί 

γίνονται ερευνητές, συμμετέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Το κυρίαρχο διδακτικό μοντέλο, που υιοθετείται στις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες είναι το εποικοδομητικό μοντέλο (theory of constructivism), το οποίο και 

υποστηρίζει πως η διδασκαλία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης των αρχικών 

απόψεων του μαθητή (αρχική γνώση), με τις νέες γνώσεις (επιθυμητή γνώση). Οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών δηλαδή, καθίστανται φανερές, εκτίθενται σε 

συγκρουσιακές καταστάσεις, οικοδομούνται νέες ιδέες και ακολουθεί ησύνδεση όλων των 

προηγουμένων με σκοπό την σύνθεση της προόδου που σημειώθηκε, προκειμένου να 

κατακτήσουν τη νέα γνώση. Να σημειωθεί επίσης, πως οι δραστηριότητες της Δ.Μ.Α. 
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στοχεύουν ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αναπτύξει  την κριτική του σκέψη και 

δεξιότητες όπως είναι η συνεργασία, η αναζήτηση στο Διαδίκτυο, το ομαδικό πνεύμα κ.ά.  
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  1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

1.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

1.1.1Γενικά χαρακτηριστικά 

Οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (Teaching-Learning Sequences) αφορούν 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων μεσαίας κλίμακας, 

διάρκειας 5-15 ωρών (Kariotoglou, 2002) , κυρίως στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, 

όπως είναι η θερμότητα, ο ηλεκτρισμός, τα υγρά, οι δομές της ύλης, η αναπνοή, η 

φωτοσύνθεση και άλλα. Βασικό χαρακτηριστικό των Δ.Μ.Α. είναι ο διττόςχαρακτήρας 

τους, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την έρευνα, όσο και την στενή σύνδεση μεταξύ 

διδασκαλίας και μάθησης. 

 Περίπου τη δεκαετία του 1980, άρχισε να γίνεται αναφορά στη διαδικασία του 

σχεδιασμού και υλοποίησης διδασκαλιών μικρής διάρκειας, όταν πολλοί ερευνητές 

επιχείρησαν να αναπτύξουν μια σειρά από ποικίλες δραστηριότητες και ασκήσεις, με 

σκοπό να βελτιώσουν την κατανόηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν κυρίως το 

αντικείμενο των ΦυσικώνΕπιστημών, βασιζόμενοι ωστόσο στις εναλλακτικές ιδέες των 

παιδιών γύρω από τα φυσικά φαινόμενα. Η αλληλεπίδραση της διδασκαλίας και της 

μάθησης θεωρείταιεποικοδομητική δραστηριότητα και αποτελεί σημαντικό ερευνητικό 

εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών. Ο Lijnse (1995) υποστηρίζει πως αυτού του 

είδους οι διδασκαλίες αποτελούν Αναπτυξιακή Έρευνα (Developmental Research), 

τονίζοντας πως είναι μια κυκλική διαδικασία στην οποία προστίθενται ένας πλούτος 

από ερευνητικά δεδομένα. 

Οι Kattman et al. (1995) παρουσίασαν ένα μοντέλο, προκειμένου να βελτιωθεί ο 

σχεδιασμός των Δ.Μ.Α., στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational 

Reconstruction). Αξίζει να αναφερθεί, πως η Εκπαιδευτική Επανοικοδόμηση 

απαρτίζεται από ορισμένα στάδια-βήματα, τα οποία ως στόχο έχουν την αναδόμηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας για να είναι κατανοητή από τους μαθητές. Τα τελευταία 

χρόνια, έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες, σχετικές με τις Δ.Μ.Α. και έχει μελετηθεί ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων (Méheut, 1997, Psillos, 1998, Duit, 1999, Psillos and Méheut, 
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2001). Στη σημερινή εποχή χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος Διδακτική Μαθησιακή 

Ακολουθία, προκειμένου να υποδηλώσει την σύνδεση μεταξύ της προτεινόμενης 

διδασκαλίας και της προσδοκώμενης μάθησης των παιδιών, ως διακριτικό γνώρισμα 

μιας θεματικά προσανατολισμένης ακολουθίας.  Να σημειωθεί πως  η Δ.Μ.Α. θεωρείται 

παράλληλα και ως επεμβατική ερευνητική δραστηριότητα αλλά και ως ένα «προϊόν», 

που εμπεριέχουν καλά οργανωμένες δραστηριότητες εμπειρικά προσαρμοσμένες στο 

επίπεδο των μαθητών. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η Δ.Μ.Α. αποτελείται από τον σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Κύριο χαρακτηριστικό της Δ.Μ.Α. 

θεωρείται η συμπερίληψη τόσο της επιστημονικής γνώσης, όσο και της άποψης των 

μαθητών. Αρκετοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να διαχωρίσουν την 

επιστημονική από την παιδαγωγική διάσταση της Δ.Μ.Α. Ορισμένες έρευνες μάλιστα, 

έχει παρατηρηθεί πως δίνουν έμφαση στη παιδαγωγική διάσταση και άλλες στην 

επιστημονική. Ωστόσο ο συνδυασμός των δύο αυτών διαστάσεων, ενισχύει την 

αλληλεπίδραση και τη σύνδεση ανάμεσα στο επιστημονικό και παιδαγωγικό μέρος, τα 

οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Δ.Μ.Α. 

 

 

1.2 Θεωρητικό πλαίσιο 

Με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες οι οποίοι επιτρέπουν την ανάλυση και τον 

σχεδιασμό της Δ.Μ.Α., αναπτύχθηκαν ορισμένα θεωρητικά πλαίσια τα οποία είναι: 

 

 Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research) (Lijnse, 1995). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Lijnse (1995), εισήγαγε τον παραπάνω όρο, ο 

οποίος περιλαμβάνει την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας διδακτικής 

ακολουθίας προς ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ακόμη, θεωρεί πως το μοντέλο 

αυτό μέσα από μια κυκλική εξελικτική διαδικασία, εμπλουτίζεται διαρκώς και 

επανασχεδιάζεται.Ωστόσο, εστιάζει και στην ανάγκη για αναβάθμιση του επιστημονικού 

περιεχομένου αλλά και του τρόπου που εκείνο διδάσκεται στην σχολική τάξη, μέσα από τις 

κατάλληλες διδακτικές δομές. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός διδακτικών 

σεναρίων, ο οποίος θα αναλύει τις διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες και τις ανάλογες 

διδακτικές-μαθησιακές διαδικασίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Στο 
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συγκεκριμένο μοντέλο, τον κυρίαρχο ρόλο κατέχει ο μαθητής, ο οποίος ακολουθεί τις δικές 

του μαθησιακές διαδρομές, δίνοντας έμφαση στα κίνητρα για μάθηση και τις 

μεταγνωστικές ικανότητες που έχουν ήδη κατακτηθεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 

ελευθερία του παιδιού, αλλά και οι κατάλληλες διδακτικές δομές. Αξίζει να αναφερθεί πως 

η παραπάνω προσέγγιση της Δ.Μ.Α. έχει κυρίως ψυχολογική διάσταση. 

 

 Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction) 

(Kattmann & Duit, 1996, Duit, 2007). 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε αρχικά από τον Kattmann (1995) και παρέχει πιο 

συγκεκριμένο πλαίσιογια τον σχεδιασμό και την ανάλυση μιας Δ.Μ.Α. Η Εκπαιδευτική 

Επανοικοδόμηση δίνει έμφαση στον μαθητή, στον δάσκαλο, στην αλληλεπίδρασή τους και 

έχει ψυχοκοινωνική διάσταση (psycho-social points of view).Ο Duit (2007)υποστηρίζει πως 

το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε μια εποικοδομητική επιστημολογική θέση 

αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, βασική υπόθεση της οποίας είναι ότι το 

επιστημονικό περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, δεν αποτελεί μια 

«αλήθεια». Το πρώτο βήμα είναι η διασαφήνιση και επιμέρους ανάλυση της δομής του 

περιεχομένου, το οποίο έχει επιλεχθεί και περικλείει βασικές έννοιες και αρχές της 

επιστήμης. επίσης, περιέχει τις διαδικασίες και τις απόψεις για το περιεχόμενο, καθώς και 

την αναγωγή του σε στοιχειώδες επίπεδο (elementarization). Το δεύτερο βήμα αναφέρεται 

στις εμπειρικές έρευνες γύρω από τις απόψεις των μαθητών πριν από την διδακτική 

παρέμβαση, και την εξέλιξή τους σε σχέση με την αρχική τους άποψη.Ακόμη,γίνεται 

αναφορά στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού. 

Το τρίτο και τελευταίο βήμα είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση των διδακτικών ενοτήτων, 

όπου δίνεται έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε 

συνθήκες πραγματικής τάξης (Kattmann & Duit, 1996). 

 

 Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Μéheut & Psillos, 2004). 

Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην επισήμανση στοιχείων της Δ.Μ.Α. και τις σχέσεις ανάμεσά 

τους. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) προβάλλεται ο «διδακτικός ρόμβος», ο οποίος 

αποτελείται από την επιστημονική διάσταση, το πώς,ς δηλαδή, συνδέεται η επιστημονική 

γνώση με τον υλικό κόσμο και τη παιδαγωγική διάσταση, που εκφέρει τις απόψεις του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών(Μéheut & Psillos, 2004). Η παρακάτω απεικόνιση 
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επιτρέπει την οργάνωση των πολλών δεδομένων που συνυπάρχουν κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού της Δ.Μ.Α. Παράλληλα, υποδηλώνει την σχετική ανεξαρτησία αλλά και τη 

διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στον επιστημονικό και παιδαγωγικό άξονα. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον επιστημονικό άξονα είναι οι παραδοχές σχετικά με τις 

επιστημονικές μεθόδους αλλά και τη διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης της γνώσης, 

που υπόκεινται στον σχεδιασμό της Δ.Μ.Α. Στο παιδαγωγικό άξονα βρίσκεται στη μία άκρη 

ο ρόλος του δασκάλου και η αλληλεπίδραση του με τους μαθητές και στην άλλη οι μαθητές 

και οι σχέσεις μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον υλικό κόσμο και τους 

μαθητές, η οποία δηλώνει τις απόψεις των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα. 

Παράλληλα, οι στάσεις των μαθητών απέναντι στην επιστημονική γνώση, βρίσκεται στον 

άξονα που μεταξύ των μαθητών και της επιστημονικής γνώσης. 

 

Σχήμα 1. Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Μéheut & Psillos, 2004) 

 Το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στη θεωρία του Hacking (1992, 1995) και αποτελεί 

μοντέλο επιστημολογικής μοντελοποίησης των διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

επισημαίνοντας πως οι επιστημονικές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο 

επαγγελματικό πλαίσιο, όσο και στο εκπαιδευτικό (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004). 

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο περιγραφικός και παραγωγικός χαρακτήρα του, το οποίο 

μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην ανάδειξη σημαντικών χαρακτηριστικών των 

επιμέρους δραστηριοτήτων μιας Δ.Μ.Α. 
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 Το μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-Based Research, DBR) 

(Brown, 1992, Tiberghien et al., 2009).  

Το παραπάνω μοντέλο βασίζεται σε ορισμένα γνωρίσματα της έρευνας προκειμένου να 

σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια Δ.Μ.Α. Πιο συγκεκριμένα, για Να σχεδιαστεί μια 

Δ.Μ.Α. πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και πράξης, 

δηλαδή, ανάμεσα στον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό, με σκοπό να οδηγηθούν σε 

νέες, κοινόχρηστες θεωρίες. Έπειτα οι σχεδιασμοί που θα προκύψουν οφείλουν να 

δοκιμαστούν σε συνθήκες τάξης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης και 

κατανόησης σχετικά με μαθησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

διδακτικής παρέμβασης. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της Δ.Μ.Α. οφείλει να είναι μια 

κυκλική διαδικασία που μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, καταλήγει 

σε αποτελεσματικές αλλαγές. Ωστόσο, για να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές, είναι απαραίτητη η καταγραφή των διαδικασιών διδασκαλίας 

και μάθησης, καθώς και των αποτελεσμάτων τους. 

 

Οι παραπάνω θεωρητικές αρχές, όπως αναφέρθηκε, δίνουν έμφαση στη περιγραφή και 

ανάλυση το σχεδιασμού και της ανάπτυξης των Δ.Μ.Α. Αξίζει να αναφερθεί λοιπόν, πως το 

μοντέλο της «Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research)», έχει κυρίως ψυχολογική 

διάσταση και παράλληλα θεωρεί κέντρο αναφοράς το μαθητή. Το μοντέλο της 

«Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction)» βασίζεται στο μεγαλύτερο 

βαθμό, στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση που συμβαίνει μεταξύ του εκπαιδευτικού και 

των μαθητών και η διάστασή του είναι ψυχοκοινωνική. Το μοντέλο του «Διδακτικού 

Ρόμβου (Didactical Rhobus)» δίνει έμφαση στις συνδέσεις των στοιχείων που αποτελούν 

μια Δ.Μ.Α., και την διάσταση τους είτε αυτήν είναι επιστημονική, όπως είναι η σχέση 

μεταξύ επιστημονικής γνώσης και υλικού κόσμου, ή/και παιδαγωγική, για παράδειγμα 

δασκαλοκεντρική ή μαθητοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος. Το μοντέλο «Κόσμος – 

Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence)», επιχειρεί την ανάδειξη σημαντικών 

στοιχείων που απαρτίζουν τις διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες μιας Δ.Μ.Α. Τέλος, το 

μοντέλο της «Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research)», 

χαρακτηρίζεται από την πραγματιστική του διάσταση και επισημαίνει την αλληλεπίδραση 

του ερευνητή με τον εκπαιδευτικό, δηλαδή την σύνδεση της έρευνας με την πράξη, αλλά 

και της διαχείρισης των δεδομένων της έρευνας.  
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Έπειτα από την παράθεση των θεωρητικών αρχώνπου χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό 

και την ανάλυση των Δ.Μ.Α., καθώς και από βιβλιογραφική έρευνα, προκύπτουν ορισμένα 

νέα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση τόσο στον ίδιο τον ερευνητή, ως 

υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Δ.Μ.Α., όσο και στην διεύρυνση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει να συμμετέχειστις διαδικασίες που αφορούν 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον επανασχεδιασμό της (Besson et al., 2010, Duit, 2007). 

Ακόμη, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω, αποτελεί η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (standards and teacher professional 

development), αφού είναι αυτοί που διαδίδουν την καινοτομία της Δ.Μ.Α. στο σχολείο 

(Duit, 2007). Άλλωστε οι Besson et al. (2010), υποστηρίζουν πως προκειμένου να κριθεί 

επιτυχής η εισαγωγή της Δ.Μ.Α. στην σχολική τάξη, πρέπει: α) οι δάσκαλοι να αισθάνονται 

ότι είναι ικανοί και αποτελεσματικοί να την εφαρμόσουν (π.χ. να αισθάνονται ότι 

επεκτείνουν και τις δικές τους γνώσεις, σχετικά με το περιεχόμενο που πρόκειται να 

διδάξουν), και β) να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στους ερευνητές και τους 

δασκάλους, που θα την εφαρμόσουν. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί, πως αρκετοί επιστήμονες προτρέπουν να γίνουν 

μελλοντικές έρευνες, οι οποίες να εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο σύνολό του, όπως επίσης τα αναλυτικά προγράμματα, τις διδακτικές 

μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούνται και τις τεχνικές υποδομές των σχολείων 

(Μéheut & Psillos, 2004). Ανάλογη σημασία θα ήταν καλό να δοθεί και στα ερευνητικά 

αποτελέσματα που μελετούν τις ιδέες των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 

επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy) (Duit, 2007). 

Συμπεραίνοντας, μπορούμε να αναφέρουμε, πως παρόλες τις διαφορές που 

παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα προαναφερθέντα θεωρητικά πλαίσια, υπάρχει ένα κοινό 

σημείο, που είναι το γεγονός πως επικεντρώνονται όλα στην έρευνα, α) τουδιδακτικού 

περιεχομένου, β) της διδασκαλίας και της μάθηση των παιδιών, όπως είναι οι εναλλακτικές 

τους ιδέες, και γ) της διαδικασίας ανάπτυξης και αξιολόγησης της Δ.Μ.Α. Ωστόσο, 

ανεξάρτητα από την παραδοχή ότι η Δ.Μ.Α. είναι μια κυκλική εξελικτική διαδικασία 

βελτίωσης, δεν υπάρχουν ακόμη τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία,  τα οποία μπορούν να 

επιτρέψουν την περιγραφή και ερμηνεία των αλλαγών από τη μία φάση της Δ.Μ.Α. στην 

επόμενη. 
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1.3Μέθοδοι αξιολόγησης αποτελεσματικότητας Δ.Μ.Α. 

Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία (Μéheut & Psillos, 2004), δύο είναι οι κύριες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας μιας Δ.Μ.Α., οι οποίες είναι: α) η σύγκριση της αρχικής με την τελική 

γνωστική κατάσταση των μαθητών (final and initial cognitive state) και β) η ανάδειξη και 

μελέτη των μαθησιακών μονοπατιών (cognitive learning pathways) που ακολουθούν οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια κατάκτησης της νέας γνώσης.  

Η πρώτη περίπτωση για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της Δ.Μ.Α., συλλέγει τα 

δεδομένα μέσα από ερωτηματολόγια που μοιράζονται στους μαθητές πριν και μετά την 

διδακτική παρέμβαση (pre-post test). Τα pre-post tests είναι ένα εργαλείο μέτρησης της 

μάθησης που έλαβαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Δ.Μ.Α. Παράλληλα, γίνεται και 

σύγκριση της γνώσης που ο μαθητής είχε πριν τη διδασκαλία (pre test) με τη νέα γνώση 

που απέκτησε (post test).  Να σημειωθεί πως αυτού του είδους η αξιολόγηση ονομάζεται 

«εσωτερική», διότι γίνεται σύγκριση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές που 

παρακολούθησαν την παρέμβαση. Ως στόχο έχει να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας σε σχέση με τους αρχικούς διδακτικούς στόχους. Ακόμη, υπάρχει και η 

«εξωτερική» αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία η σύγκριση αφορά τις απαντήσεις των 

παιδιών που παρακολούθησαν την Δ.Μ.Α. με άλλους μαθητές του ίδιου επιπέδου που δεν 

παρακολούθησαν τη διδασκαλία. Στόχος της συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης είναι η 

εγκυρότηταπωςγια τους ίδιους διδακτικούς στόχους, η συγκεκριμένη μαθησιακή 

ακολουθία είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες διδακτικές προσεγγίσεις. Παρ’ όλα 

αυτά αυτού του είδους η αξιολόγηση έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί, δημιουργώντας 

ερωτήματα, όπως είναι «Κατά πόσο μπορούν τα αποτελέσματα αυτά να θεωρηθούν 

γενικεύσιμα και ανεξάρτητα των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτεύχθηκαν;» ή «Ποιες 

είναι οι επιλογές στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας;». Προκύπτουν δηλαδή, ζητήματα που 

αφορούν τη λογική της στρατηγικής ελέγχου μεταβλητών, όπως και της δυνατότητας 

αναπαραγωγής της διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας (Μéheut & Psillos, 2004).  

Η δεύτερη μέθοδος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Δ.Μ.Α. έχει ως στόχο 

να αναδείξει τις μαθησιακές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα,παρατηρούνται και 

αναλύονται τα μαθησιακά μονοπάτια των παιδιών και συγκρίνεται η «διαδρομή» που 

σημείωσε ο κάθε μαθητής, με εκείνη που θεωρείται η αναμενόμενη. Η μελέτη της εξέλιξης 
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των μαθητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) στη συζήτηση της αποτελεσματικότητας 

συγκεκριμένων μαθησιακών καταστάσεων, β) στον έλεγχο υποθέσεων με βάση τις οποίες 

σχεδιάστηκαν οι μαθησιακές καταστάσεις και γ) στη βελτίωση των μαθησιακών αυτών 

καταστάσεων (Μéheut & Psillos, 2004). 

 

 

 

1.2Η Έννοια της Διαθεματικότητας 

1.2.1Ορισμός-Γενικά χαρακτηριστικά 

Ως διαθεματικότητα (interdisciplinary) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα, που καταργεί ως πλαίσιο επιλογής και οργάνωσης της σχολικής 

γνώσης τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ολότητα. Η προσέγγιση 

πραγματοποιείται κυρίως μέσα από τη συλλογική διερεύνηση και μελέτη θεμάτων, 

ζητημάτων και καταστάσεων, με τη συμμετοχή και το συντονισμό πολλών γνωστικών 

αντικειμένων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα κριτήρια των μαθητών 

(Ματσαγγούρας, 2002). Είναι μια διαδικασία που επιχειρεί να ενώσει τους διδακτικούς 

στόχους των επιμέρους μαθημάτων ή/και ενοτήτων σε έναν ενιαίο ρόλο, καθώς κυριαρχεί 

η αντίληψη πως κανένα μάθημα δεν είναι εξ’ ολοκλήρου αυτόνομο, αλλά συνδέονται 

μεταξύ τους και αλληλεξαρτώνται. 

Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη Χ. (1997), η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης αφορά 

από τη μία ενιαιοποίηση της του περιεχομένου διδασκαλίας και από την άλλη την 

εργαστηριακή και διερευνητική μορφή της διδασκαλίας. Επομένως, από τον ορισμό αυτό 

προκύπτουν τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά της διαθεματικότητας που είναι: α) η 

ενιαιοποίηση και όχι ο κατακερματισμός της γνώσης και β) η αναζήτηση της γνώσης με 

τρόπο διερευνητικό και βιωματικό. Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η 

διαθεματική προσέγγιση δεν ταυτίζεται με τη διεπιστημονική. Πιο συγκεκριμένα, η 

διεπιστημονική προσέγγιση συνδέεται με την παράλληλη μελέτη ενός αντικειμένου ή ενός 

γνωστικού τομέα μέσα από το περιεχόμενο και τις μεθόδους διαφόρων επιστημονικών 

κλάδων, ενώ η διαθεματική μέσα από τη διερεύνηση θεμάτων ή προβλημάτων και παρέχει 

τη δυνατότητα για απόκτηση γνώσεων, χωρίς να είναι ευδιάκριτα τα όρια των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων (Ματσαγγούρας, 2002). 
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Σκοπός της διαθεματικότητας είναι να μπορούν οι μαθητές να ξεπερνούν τις 

διαχωριστικές γραμμές των ξεχωριστών μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα για περαιτέρω εξέταση και ανάλυση των διάφορων εννοιών κάτω από πολλές 

οπτικές γωνίες, από διαφορετικά γνωστικά και επιστημονικά πεδία, με αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση ενός θέματος, συσχετίζοντας τις επί μέρους 

διαστάσεις και πτυχές του με την καθημερινή ζωή των μαθητών. 

 

 

2.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η έννοια της διαθεματικότητας απασχόλησε σε διεθνές επίπεδο παιδαγωγούς και 

επιστήμονες  κυρίως από τον 20ο αιώνα και έπειτα. Ωστόσο, οι βασικές ιδέες είναι στην 

πραγματικότητα αρκετά παλιές. Έρευνες αναφέρουν πως οι ρίζες της υπάγονται στις 

απόψεις του Πλάτωνα, ο οποίος θεώρησετη φιλοσοφία ως ενοποιημένη επιστήμη. 

Υποστήριζε, δηλαδή, πως θα πρέπει να υφίσταται συγκέντρωση των μαθημάτων σε μια 

ενιαία μορφή, βασισμένη στη μεταξύ τους σχέση και σύνδεση όσον αφορά το περιεχόμενο 

και τη φύση του θέματος το οποίο μελετούν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη του 

Ματσαγγούρα (2003) ο οποίος θεωρεί ότι η άποψη του Πλάτωνα «για το ενιαίο της φύσης 

αποτελεί την πρώτη θεωρητική  βάση  της  διαθεματικότητας». 

Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης απασχόλησε και αποτέλεσε σημείο τριβής και 

αντιπαράθεσης από τους ειδικούς για πολλούς αιώνες. Η αυτονομία και η διάκριση 

ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα, θεωρούταν αυτονόητη. Έτσι, και για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα η πιο συνηθισμένη μορφή  οργάνωσης  αναλυτικών  προγραμμάτων,  

θεωρούνταν αυτονόητο ότι έπρεπε να είναι αυτή που βασίζεται στα γνωστικά αντικείμενα.  

Από το 17ο αιώνα και μετά άρχισε να εμφανίζεται η τάση για διάκριση των 

επιστημονικών κλάδων και επομένως και των μαθημάτων. Μέχρι τις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα κυριαρχούσε το «παραδοσιακό σχολείο» το οποίο απέβλεπε στην 

απομνημόνευση και την αναπαραγωγή της κωδικοποιημένης επιστημονικής γνώσης. Ο 

πραγματιστής Dewey, αμφισβήτησε το περιεχόμενο της διδακτέας γνώσης και πρότεινε την 

αντικατάστασή της με τη βιωματική γνώση, θέτοντας στο επίκεντρο τα βιώματα των 

μαθητών. Μαζί με τον προοδευτικό παιδαγωγό Kilpatrick επιχείρησαν την ανάπτυξη ενός 

ενιαίου αναλυτικού προγράμματος, βασισμένο στην ενεργή συμμετοχήκαι δράση των 
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παιδιών. Ο Piaget έδειξε να συμφωνεί με τις απόψεις του Dewey, τονίζοντας τη σημασία 

του παιχνιδιού και των παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων στη διαδικασία της μάθησης. 

Η συμβολή του «Νέου Σχολείου», που είχε ως βασικό χαρακτηριστικό την 

παιδοκεντρική αρχή και την έμφαση στα προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες των 

μαθητών, ήρθε σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα, που πρόσφεραν 

τη γνώση αποσπασματικά και χωρίς σύνδεση μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων. Η 

αμφισβήτηση λοιπόν, του παραδοσιακού σχολείου είχε ως επακόλουθο το διάλογο και την 

ανάπτυξη εποικοδομητικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, που ήταν 

προσανατολισμένα στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης.  

Στο τέλος του 20ου αιώνα, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επηρεάστηκαν από 

τρία σημαντικά κινήματα, τα οποία ήταν: α) το «κίνημα του κοινωνικού εποικοδομισμού» 

(social constructivism), που υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται μέσα από συλλογική 

προσπάθεια και συνεργασία (Vygotsky, 1988), β) το «κίνημα της κριτικής σκέψης», το 

οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία με στόχο την κατανόηση και ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των παιδιών (Blythe, 1998: Κουλουμπαρίτση, 2003) και γ) το «κίνημα για την 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης», που εκφράζεται και αποτυπώνεται σε σύγχρονα 

αναλυτικά προγράμματα, όπως είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της Ελλάδας (Ματσαγγούρας, 2003). 

 

 

 

 

1.3 Δ.Ε.Π.Π.Σ-Α.Π.Σ. 

1.3.1 Ορισμός 

Το ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), θεσμοθετήθηκαν το 2003 (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003) 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και βασίζονται στις βασικές αρχές και τους σκοπούς της 

αγωγής και της διδασκαλίας. Ακόμη, τηρούνται οι αρχές της εσωτερικής συνοχής, της 

συνέχειας και της ενιαίας ανάπτυξης, οι διεπιστημονικέςθεωρήσεις και συσχετίσεις καθώς 

και οι διαθεματικές προεκτάσεις. Κατά κύριο λόγο στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. προτείνονται λύσεις στα 
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προβλήματα που αφορούν την επιλογή και οργάνωση της σχολικής γνώσης, λαμβάνοντας 

υπόψη την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

 

 

1.3.2 Δομή Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 

Όσον αφορά τη δομή του, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους, τους  

διαθεματικούς άξονες περιεχομένου, τους γενικούς γνωστικούς στόχους καθώς και τις 

αξίες, στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται µε τη διδασκαλία του συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου και ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 

προσέγγισης.Αξίζει να σημειωθεί, σχετικά με τους διαθεματικούς άξονες περιεχομένου, ότι 

διακρίνονται στον κατακόρυφοπου εμπεριέχει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις 

διδακτικές ενότητες κάθε μαθήματος καιτον οριζόντιο που έχει διαθεματικό χαρακτήρα και 

συνδυάζει μαθήματα και ενότητες. 

ΤαΑ.Π.Σ. είναι συνακόλουθα των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και κλειστού τύπου αναλυτικά 

προγράμματα. Για κάθε διδακτικό αντικείμενο, αναφέρονται οι διαθεματικές προσεγγίσεις 

και περιλαμβάνονται οι ειδικοί σκοποί, οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες, οι ενδεικτικές 

δραστηριότητες και τα προτεινόμενα σχέδια εργασίας σε κάθε τάξη, οι ώρες διδασκαλίας 

που προβλέπονται για την κάθε θεματική ενότητα, όπως και η διδακτική μεθοδολογία. 

Εξαιτίας της ευελιξίας του χαρακτήρα τους μπορούν να συνδυάσουν περισσότερα από ένα 

διδακτικά αντικείμενα. 

Το μοντέλο που κυριαρχεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται κυρίως 

στην αυτοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Ωστόσο, για να 

επιτευχθεί η εσωτερική συνοχή και η ενιαίαανάπτυξη των περιεχομένων, απαιτείται 

οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Η διασύνδεση 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης 

σε όλα τα μαθήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία των θεμάτων από πολλές 

οπτικές γωνίες και να αναδεικνύεται η γνώση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

διαφορετικών μαθημάτων, ενδείκνυται η πραγματοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων, 

οι οποίες συμπληρώνουν την κατανόηση των διαθεματικών εννοιών, καταλήγοντας με 

αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου γνώσεων. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως στα Αναλυτικά Προγράμματα, ο χρόνος που προορίζεται για αυτού του 
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είδους τις δραστηριότητες δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού διδακτικού 

χρόνου για κάθε ενότητα.(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) 

Επομένως, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή 

να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης. Έτσι, ο 

μαθητής καταφέρνει να διαμορφώσει προσωπική γνώμη και άποψη για θέματα 

επιστημονικά αλλά και ζητήματα της καθημερινής ζωής, δημιουργώντας τη δική του 

κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης, 2002). Ακόμη, τα παιδιά μπορούν να 

αντλήσουν στοιχεία εμβαθύνοντας στα γεγονότα και έτσι κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

τις έννοιες, τα θέματα, τις επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται τα θέματα όχι ως 

ένα σύνολο γεγονότων προς απομνημόνευση, αλλά ως αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας 

μεγαλύτερης και πιο αφηρημένης ιδέας μιας διαθεματικής έννοιας (Erickson, 1998). 

Αξίζει να αναφερθεί πως μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, 

καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στάσεις και αξίες σημαντικές για τους μαθητές-πολίτες 

(Μαυρόπουλος, 2002). Επιπρόσθετα, δημιουργούνται κίνητρα μάθησης στους μαθητές, 

καθώς το σχολείο συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες τους και την 

καθημερινή τους ζωή. 

Η ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων, μέσα από το Δ.Ε.Π.Π.Σ., γίνεται από τη 

χρήση θεμελιωδών εννοιών των διάφορων επιστημονικών πεδίων, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν τους κρίκους για τη διασύνδεση των μαθημάτων. Μίατέτοια έννοια για να 

ονομαστεί «διαθεματική», οφείλει να είναι κοινή σε πολλά γνωστικά αντικείμενα της ίδιας 

τάξης, να εμφανίζεται συχνά σε γνωστικά αντικείμενα διαφόρων τάξεων, καθώς και να 

συμβάλλει στην προώθηση στάσεων και αξιών που συνάδουν με τους στόχους της 

εκπαίδευσης.  

 

 

1.4 Διδακτική της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

1.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Μελέτης Περιβάλλοντος  (ΜτΠ), ως γενικός σκοπός ορίζεται «η 

απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο 

μαθητή να παρατηρεί, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, 

τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς 



  

- 21 - 
 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και 

στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της 

ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη»(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003).Ο μαθητής 

αντιμετωπίζεται ως ερευνητής και μέσα από την σύνδεση διαφορετικών αντικειμένων, 

καταλήγει στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή.  

Το επίκεντρο της μελέτης στο συγκεκριμένο μάθημα είναι «η σπουδή και η 

κατανόηση  του ανθρώπου και του κοινωνικού και βιοφυσικού του περιβάλλοντος» 

(Μπενέκος, 1984-85), δηλαδή, ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η αλληλεπίδρασή τους. Η 

παραδοχή αυτή προκύπτει από το γεγονός πως οι περισσότερες ενότητες ασχολούνται με 

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, την κοινωνική οργάνωση, το φυσικό περιβάλλον, τον 

πολιτισμό και την τεχνολογική εξέλιξη. Όμως, διαθεματικά συνυπάρχουν και άλλα 

διδακτικά αντικείμενα, όπως είναι η Ιστορία, τα Θρησκευτικά και η Γεωγραφία, η 

Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Οικονομία, η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Οικολογία, η Βιολογία, η Φυσική, η Αγωγή Υγείας και η 

Κυκλοφοριακή Αγωγή. Αξίζει να αναφερθεί ο διαθεματικός χαρακτήρας του μαθήματος, 

καθώς περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω επιστήμες, δίνοντας ευκαιρίες για 

διεπιστημονικές δραστηριότητες και σχέδια δράσης.  

Αξίζει να αναφερθεί πως η διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος επικεντρώνεται 

στην εξοικείωση και απόκτηση εννοιολογικού πλαισίου και βασικών γνώσεων, για 

ζητήματα του ανθρώπου, φύσης, της κοινωνίας κ.ά. Επίσης, καθώς όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω ο μαθητής θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως ερευνητής, αποκτά σχέση με τον 

ερευνητικό τρόπο μάθησης και αλληλοεπιδρά με τους συμμαθητές του, μέσα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, που ενδείκνυται για τις περισσότερες 

θεματικές ενότητες. Ο εκπαιδευτικός δεν θεωρείται «παντογνώστης», αλλά καθοδηγεί τους 

μαθητές  και τους υποβοηθά για να κατακτήσουν μόνοι τους τη νέα γνώση. 

Ακόμη,υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αξιών, στάσεων αλλά και δεξιοτήτων, 

όπως είναι η κριτική σκέψη και δημιουργική έκφραση (Κουλουμπαρίτση, 2006). 

Το μάθημα διδάσκεται στις πρώτες τέσσερις τάξεις του Δημοτικού και συγκεντρώνει 

διδακτικά αντικείμενα που δεν διδάσκονται στις τάξεις αυτές, όπως είναι η Γεωγραφία, οι 

Φυσικές Επιστήμες, η Κοινωνική Αγωγή, τα οποία διδάσκονται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Στον 

Πίνακα 1 καταγράφονται οι διδακτικές ώρες που καλύπτονται για τις τάξεις αυτές ανά 
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εβδομάδα. Σημαντικό είναι πως από ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα και ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσει το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, για να σχεδιάσει και να  

συνδυάσει διαθεματικά διδακτικά αντικείμενα, που αφορούν τη ΜτΠ. 

 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών θεωρεί ως ειδικούς σκοπούς του μαθήματος, το 

κάθε παιδί να είναι σε θέση: 

 Να διαμορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να 

ενταχθεί ομαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του. 

 Να καλλιεργήσει την πνευματική σχέση με το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς 

τον άνθρωπο και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους 

του. 

 Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα. 

 Να αποκτήσει βασική εμπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και 

τη Σύγχρονη Τεχνολογία. 

 Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα. 

επίσης, σε κάθε θεματική ενότητα της ΜτΠ υπάρχουν ορισμένες κοινές έννοιες 

γενικού περιεχομένου, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: σύστημα, 

αλληλεπίδραση, μεταβολή, χώρος, χρόνος, άτομο, σύνολο (ομάδα), καθώς και το δίπολο 

ομοιότητα-διαφορά.  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρει πως η κύρια μεθοδολογική 

προσέγγιση για αυτό το μάθημα πρέπει να είναι η ερευνητική και ανακαλυπτική, μέσα από 

Πινακας 1. Κατανομή χρόνου για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος ανά 

τάξη 

ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Α’ 4 +10% του διδακτικού χρόνου για 

σχέδια εργασίας 

Β’ 4 +10% του διδακτικού χρόνου για 

σχέδια εργασίας 

Γ’ 3 +10% του διδακτικού χρόνου για 

σχέδια εργασίας 

Δ’ 3 +10% του διδακτικού χρόνου για 

σχέδια εργασίας 
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τον σχεδιασμό βιωματικών δραστηριοτήτων που θα εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον και τη 

συμμετοχή των μαθητών. Κάποια είδη δραστηριοτήτων που προτείνονται από τους 

συντάκτες του Α.Π.Σ. είναι(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003): 

 Παρατήρηση, περιγραφή, ερμηνεία της λειτουργίας του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος  

 Έρευνα για τη διαπίστωση ενός προβλήματος και αναζήτηση προτάσεων και 

λύσεων για την αντιμετώπιση του   

 Επισκόπηση απόψεων  

 Συλλογή πληροφοριών από ειδικούς 

 Ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας (projects)  

 Μελέτη περίπτωσης 

 Παιχνίδια ρόλων   

 Δραστηριότητεςπροσομοίωσης 

 Δραματοποιήσεις και θεατρικά παιχνίδια 

 Εργασία σε οµάδες  

 Αξιοποίηση πηγών και µέσων απόκτησης γνώσης (βιβλιοθήκες Η/Υ, εργαστήρια, 

πληροφορίες από ειδικούς)  

 Οργανωμένες εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον − 

Μετακίνηση και επιτόπου µελέτη των στοιχείων του περιβάλλοντος  

 Εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδροµές, επισκέψεις, Μουσειακή Εκπαίδευση κ.λπ.) 

 ∆ράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση µε την τοπική κοινωνία 

 Συμμετοχή των μαθητών σε τοπικά αλλά και διεθνή δίκτυα πληροφοριών και 

προγραμμάτων 

 Αξιοποίηση όλων των µορφών της Τέχνης 

 

 

1.4.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

 Από το 1931 μέχρι το 1985 είχε θεσπιστεί στο δημοτικό σχολείο το μάθημα της 

Πατριδογνωσίας, το οποίο θεωρείται μια πρώτη μορφή σύνδεσης του περιβάλλοντος με 

την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα αυτό, συμπεριλάμβανε το κοινωνικό και 

γεωφυσικό περιβάλλον του παιδιού, την εθνική ζωή, τα ήθη-έθιμα και τον λαϊκό 

πολιτισμό.Ωστόσο, κριτικές αναφέρουν ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν στείρο και 
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είχε έναν καθαρά εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα (Παπαδημητρίου, 1998). Βέβαια το 1964, 

ξεκίνησε να σχεδιάζεται η Μελέτη Περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί λόγω της επιβολής της δικτατορίας (Τσαμπούκου - Σκαναβή, 2004). 

Όταν άρχισε και πάλι η προσπάθεια για τον σχεδιασμό του καινοτόμου μαθήματος, 

της Μελέτης Περιβάλλοντος,οι βασικές αρχές έμειναν σταθερές μέχρι και σήμερα στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς δημιουργία της η ΜτΠ αποτέλεσε φορέα της διαθεματικότητας στο 

σχολείο. O Μπενέκος (1984-1985) υποστήριζε ότι η Μελέτη Περιβάλλοντος, στοχεύει στην 

ενιαιοποίηση της γνώσης, μέσα από την ενασχόληση με θέματα που έχουν την αυτοτέλειά 

τους, αλλά παράλληλα αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν. Μαθήματα όπως η Βιολογία, 

η Φυτολογία, η Κοινωνιολογία, η Ιστορία συγχωνεύονται σε ενότητες, με ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1985, αναφέρεται πως το μάθημα βασίζεται στο 

οικοδόμημα εννοιών, ενώ προωθείται η ομαδικοκεντρική οργάνωση της τάξης, κατά του 

Dewey. 

Όμως κατά την εφαρμογή του προγράμματος, παρατηρήθηκαν δυσκολίες και 

προβλήματα, τα οποία προέρχονταν από την ασάφεια στους διδακτικούς σκοπούς και 

στόχους, στα σχολικά βιβλία και την εκπαιδευτική πολιτική. Αν και τα βιβλία είχαν 

διερευνητικό χαρακτήρα, δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός (εργαλεία, υλικά) για να 

καταστεί εφικτή η επιτυχημένη διεξαγωγή των μαθημάτων. Επιπλέον, η προσκόλληση στην 

παραδοσιακή μέθοδο αξιολόγησης και τα τεστ είχαν ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του 

μαθήματος από το παραδοσιακό σχολείο (Μούτσιος, 1966). Ακόμη η βιβλιογραφία 

αναφέρει πως η πολιτεία δεν έδειξε αρκετό ενδιαφέρον για τα παράπονα που 

εκφράστηκαν από τον πρώτο κιόλας καιρό εφαρμογής του προγράμματος(Κουλούρη, 

1988).Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στο να παραγκωνιστεί η Μελέτη Περιβάλλοντος και εν 

τέλει να αντικατασταθεί για κάποια χρόνια από το μάθημα  της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Πρέπει να αναφερθεί πως η ΜτΠ δεν ταυτίζεται με την Π.Ε., ούτε τις 

Φυσικές Επιστήμες, αντίθετα έχει τις βάσεις κατά κύριο λόγο στις κοινωνικές επιστήμες 

(Κουλουμπαρίτση, 2006). 
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1.5Διδακτική της Ιστορίας 

1.5.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

 Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι «η 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2003). Η ιστορική σκέψη αποτελεί μέρος της κριτικής σκέψης και αφορά στην κατανόηση 

των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίου-αποτελέσματος. Ιστορική 

συνείδηση θεωρείται η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις, όπως επίσης και η διαμόρφωση αξιών και στάσεων που θα οδηγήσουν σε 

μελλοντική υπεύθυνη συμπεριφορά. Η ιστορική συνείδηση μπορεί να αποκτηθεί με την 

σύγκριση παρελθοντικών και παροντικών καταστάσεων.Ο Rüsen(1987) υποστηρίζει πως 

μέσα από την ιστορική μάθηση ο άνθρωπος οδηγείται στην ιστορική συνείδηση και ότι οι 

έννοιες αυτές δεν αποτελούν διαφορετικές οντότητες, αλλά διαφορετικές σχέσεις του ίδιου 

φαινομένου. Ακόμη, αναφέρεται πως ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και συνείδησης 

συνδέεται και προωθεί τον γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, στην προετοιμασία 

δηλαδή, υπεύθυνων πολιτών. 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρει επίσης πως μέσα από τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται πως ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος και ότι ο 

ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Επίσης, από τη μελέτη και την 

ανάλυση του ιστορικού παρελθόντος, οι μαθητές εξηγούν καλύτερα το παρόν  και ανάλογα 

με το βαθμό συνειδητοποίησης του παρόντος, σχεδιάζουν το μέλλον. Το μάθημα αυτό 

παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες πληροφορίες και τα ιστορικά δεδομένα που θα 

αξιοποιήσουν για να βγάλουν το δικό τους συμπέρασμα και να ενισχύσουν την κριτική τους 

σκέψη.  

Το μάθημα εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα από την Γ’ τάξη και, όπως 

παρατηρείται και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σε κάθε τάξη οι θεματικές ενότητες είναι 

διαφορετικές και δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Αξίζει να 

αναφερθεί πως στις πρώτες δύο τάξεις η Ιστορία είναι ενταγμένη στο διεπιστημονικό 

διδακτικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Παρακάτω υπάρχει ο σχετικός πίνακας 

με την κατανομή του μαθήματος της Ιστορίας για κάθε τάξη, καθώς και οι θεματικές 

ενότητες, τις οποίες αναφέρει το Α.Π.Σ. 
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Πινακας 2. Κατανομή χρόνου για το μάθημα της Ιστορίας ανά τάξη 

ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Γ’ 2 διδακτικές ώρες 

Δ’ 2 διδακτικές ώρες 

Ε’ 2 διδακτικές ώρες 

ΣΤ’ 2 διδακτικές ώρες 

 Οι ειδικοί σκοποί της διδακτικής της Ιστορίας, σύμφωνα με το Α.Π.Σ. είναι να είσαι 

σε θέση οι μαθητές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003): 

 Να έρθουν σε επαφή µε τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και 

ειδικότερα µε αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση. 

 Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και μερικότερης 

αναφοράς, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις. 

 Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από την 

αρχαιότητα ως σήµερα, καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των άλλων πολιτισμών 

και λαών και να τα συσχετίζουν. 

 Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε 

διάστηµα µακρών χρονικών περιόδων. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης των 

σχετικών όρων. 

 Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήµης και να αποκτήσουν το 

αναγκαίο λεξιλόγιο. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού παράγοντα  για τη 

διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου. 

 Να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και εθνικές 

διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες µμελετούν. 

 Να κατανοούν και να αποδέχονται τις πολιτισµικές, θρησκευτικές ή άλλες 

διαφοροποιήσεις ως θεμελιώδες δικαίωµα των ανθρώπων σε µια δημοκρατική 

κοινωνία και ως θετικό παράγοντα της εξέλιξής της. 
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 Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους και διάθεση 

ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µε τους γειτονικούς 

λαούς. 

 Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στην 

ιστορική πορεία τους. 

 Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη διδασκόμενη 

ιστορική ύλη. 

 Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες 

µέσα από µια ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα µέσα για 

να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέµατα.  

 Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση 

και άποψη προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, 

αναφορικού λόγου.  

 Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους µε την Ιστορία της 

περιοχής τους και την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό ιστορικό χώρο. 

 Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για 

τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια 

προβλήματα, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό.   

 

 

1.5.2 Σύντομη Ιστορική αναδρομή 

 Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1834) ο νόμος που αφορά την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρει την Ιστορία και τη Γεωγραφία ως προαιρετικές 

γνώσεις του δημοτικού σχολείου. Το 1850 ο Ι. Κοκκώνης στον «Οδηγό αλληλοδιδακτικής» 

τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονταν ως ένα, χρησιμοποιώντας μεταφρασμένα ξένα 

διδακτικά βιβλία. Έως και το 1880 παρέμειναν σε χρήση, μέχρι που απορρίφθηκαν καθώς 

δεν υπήρχε ο ελληνικός χαρακτήρας τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενο των βιβλίων 

αυτών (Κουλούρη, 1988). Την ίδια χρονιά, καταργείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος 

διδασκαλίας και καθιερώνεται η Ιστορία ως αυτόνομο μάθημα. Το 1894 το πρώτο επίσημο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Δημοτικό σχολείο και το μάθημα της Ιστορίας, με 

διδακτέα ύλη από τη μυθολογία ως και την πρόσφατη ιστορία, δίνοντας έμφαση στην 

Ελληνική Επανάσταση. Στο Α.Π. του 1913 καθιερώνεται το εξατάξιο Δημοτικό σχολείο και η 
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Ιστορία διδάσκεται από η Γ’ τάξη ως και τη Στ’. Αξίζει να αναφερθεί πως στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και τροποποιήσεις νομοσχεδίων, 

γεγονός που επηρέασε και τη διδακτική της Ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση 

στο ελληνικό έθνος, που ενισχύθηκε με τα μαθήματα πατριδογνωσίας που 

συμπεριλήφθηκαν στα σχολεία. 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως από το 1982 και έπειτα συνέβη ο 

εκσυγχρονισμός του μαθήματος της Ιστορίας με αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, με 

αποκορύφωμα το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (2003) στο οποίο μέσα από τη διδασκαλία της Ιστορίας 

γίνεται η προσπάθεια καλλιέργειας της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης των 

μαθητών. 

 

 

1.6 Σύνδεση Μελέτης Περιβάλλοντος και Ιστορίας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσεται σε ένα 

διεπιστημονικό διδακτικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλά ακόμα γνωστικά 

αντικείμενα και πεδία όπως είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και άλλα. Οι μαθητές μέσα από 

τη σύνδεση με άλλα γνωστικάαντικείμενα, αποκτούν μια πολυδιάστατη και σφαιρική 

γνώσητην οποία και εφαρμόζουν στα πλαίσια της καθημερινής τους ζωής (Λεοντσίνης, 

1996). Ο Λεοντσίνης (1996), δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα της σύνδεσης του μαθήματος 

της Μελέτης Περιβάλλοντος με την Ιστορία, καθώς υποστηρίζει πως με την κατάλληλη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί στο 

μάθημα της Ιστορίας. Η ένταξη αυτή μπορεί να συμβεί από την ανάλυση ιστορικών 

γεγονότων και την παρατήρηση περιβαλλοντικών στοιχείων μέσα σε αυτά. Ακόμη, οι 

μαθητές από τη σύνδεση των δύο μαθημάτων είναι σε θέση να αντιληφθούν τα χρονικά 

πλαίσια σε συνδυασμό με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μπορούννα συγκρίνουν τη 

σχέση ανθρώπου και κοινωνίας στο παρόν αλλά και στο παρελθόν.  

Επίσης, θα ήταν καλό να αναφερθεί η συμβολή της Ιστορίας στα περιβαλλοντικά 

προγράμματα, καθώς ερευνά και αναλύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες δίνοντας 

σημασία στην εξέλιξη που έχουν υποστεί οι κοινωνίες μέσα στο χρόνοκαθώς και στις 

εμπειρίες που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος σχετικά με το περιβάλλον από το παρελθόν 

(Braudel, 1987 & Marwick, 1985).  Οι μαθητές μεταφέροντας στοιχεία από το ιστορικό 
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περιβάλλον στο φυσικό και παροντικό, καταφέρνουν να αντιληφθούν τα ιστορικά 

δεδομένα και γεγονότα σε μεγαλύτερο και καλύτερο βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η κατανόηση των διαφόρων πτυχών του παρελθόντος και η μεταφορά τους 

στη σημερινή κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον Λεοντσίνη (1996) η σχολική εκπαίδευση οφείλει να μελετά και να 

ενσωματώνει τα ιστορικά στοιχεία στις ανάγκες της κοινωνίας, προκειμένου η διδασκαλία 

της Ιστορίας, στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος, να είναι οικεία προς τους μαθητές. 

Έτσι, τα παιδιά σκέφτονται κριτικά, μπορούν να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις δομές 

της κοινωνίας όπου ζουν, συσχετίζοντας πληροφορίες και αποκτώντας μια σφαιρική 

αντίληψη για τα γεγονότα. Επιπρόσθετα, οι επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους και μνημεία 

μπορούν να συμβάλλουν στην συνειδητοποίηση της σημασίας της επιτόπιας έρευνας (field 

work) για το μάθημα της Ιστορίας, καθώς και της ιστορικής προσέγγισης του 

περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται και μελετούνται οι γεωγραφικοί, 

κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το ιστορικό «γίγνεσθαι» της 

εκάστοτε περιοχής (Λεοντσίνης, 2007). Ακόμη, από την ιστορική προσέγγιση του 

περιβάλλοντος οι μαθητές αντλούν περισσότερα ερεθίσματα και πληροφορίες σχετικά με 

την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και το ερμηνευτικό της πλαίσιο.  

 

 

1.7 Ευέλικτη Ζώνη 

Η «Ευέλικτη Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων» (Ε.Ζ.) 

συγκροτήθηκε έπειτα από πρόταση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Στ. 

Αλαχιώτη και εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος 2001-02 σε 230 περίπου σχολικές 

μονάδες, ενώ από το 2002-03 900 σχολεία εφάρμοσαν το πρόγραμμα αυτό. Σύμφωνα με το 

Α.Π.Σ. της Ευέλικτης Ζώνης, ο διδακτικός χρόνος είναι τουλάχιστον δύο σχολικές ώρες του 

εβδομαδιαίου προγράμματος, με τις μικρότερες τάξεις να έχουν περισσότερες ώρες. Στον 

παρακάτω πίνακα βρίσκεται η κατανομή του διδακτικού χρόνου για το μάθημα της 

Ευέλικτης Ζώνης, για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 
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Πίνακας 3. Κατανομή διδακτικού χρόνου ανά εβδομάδα για την Ευέλικτη 

Ζώνη κάθε τάξης 

ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Α’ 4 

Β’ 4 

Γ’ 3 

Δ’ 3 

Ε’ 2 

ΣΤ’ 2 

Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης στοχεύει στη δημιουργική μάθηση  των 

μαθητών (Αλαχιώτης, 2002, Ματσαγγούρας, 2002). Επιπρόσθετα, στον εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες ευνοούν την 

ολιστική προσέγγιση των θεμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η δημιουργικότητα, η αυτενέργεια και η συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν ζητήματα που 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και θέματα που απασχολούν την 

επικαιρότητα και την ευρύτερη κοινωνία (Ματσαγγούρας,  2002). Ακόμη, μέσα από την 

εφαρμογή της Ε.Ζ  δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της 

σχολικής ζωής. 

Το κυριότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την Ε.Ζ. ως ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, είναι η διαθεματική προσέγγιση και η ενιαιοποίηση της γνώσης. Δηλαδή, δεν 

υπάρχουν διακριτές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα μαθήματα και έτσι φαίνεται η 

διεπιστημονικότητα Αξίζει να αναφερθεί πως, οι δραστηριότητες αυτές αποτελούνται με τα 

σχέδια εργασίας (project), τα οποία καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών και 

προωθούν τη δημιουργικότητά τους (Κανάκης, 1987 & Χρυσαφίδης, 1994). Εκπρόσωπος 

της μεθόδου «project» ήταν ο Kilpatrick (1918) ο οποίος υποστήριζε πως μαθαίνουμε ό, τι 

ζούμε και ζούμε ό, τι μαθαίνουμε. Τα σχέδια εργασίας είναι στην ουσία μία εις βάθος 

μελέτη ενός θέματος, που βοηθάει τα παιδιά με τις δραστηριότητες να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους. Επίσης, δίνεται έμφαση στη 

διδασκαλία, τη μάθηση, αλλά και το ρόλο του δασκάλου, ο οποίος ενθαρρύνει τα παιδιά να 
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αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αφού αποφασιστεί το θέμα και 

τεθεί ο σκοπός, οργανώνονται τα μέσα εργασίας και η πορεία της εργασίας που 

αποτελείται από ορισμένες φάσεις. Αυτές είναι: α) η επιλογή του θέματος και συζήτηση για 

την ανάγκη απασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, β) η αναζήτηση και συγκέντρωση 

πληροφοριών, γ) η εκτέλεση των εργασιών από τις ομάδες, δ) η αξιολόγηση των στόχων 

που τέθηκαν στη πρώτη φάση και ε) η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας. 

Εκτός από τα «projects», υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που προωθούν και 

εκφράζουν τη διαθεματικότητα και υλοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος της 

Ευέλικτης Ζώνης. Ορισμένες από αυτές είναι οι διερευνητικές δραστηριότητες, που 

αφορούν την αναζήτηση, επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων και την παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν.  Οι εργασίες αυτές στοχεύουν 

στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου, προάγουν τη 

συλλογική προσπάθεια, δραστηριοποιούν τους μαθητές. Παράλληλα, επιτρέπουν στον 

εκπαιδευτικό να παίρνει πρωτοβουλίες, για να εκσυγχρονίζει και να προσαρμόζει τη 

µμεθοδολογία της διδασκαλίας του. 

Οι επισκέψεις πεδίου, επίσης συνδυάζουν τη διαθεματικότητα και την 

αλληλεπίδραση σε χώρους, που δίνουν την ευκαιρία στους µμαθητές να γνωρίσουν 

περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής τους, να συνδυάσουν την αναψυχή µε τη 

µάθηση, να έρθουν σε επαφή µε προβλήματα, να αναζητήσουν λύσεις κ.ά. Πρόκειται για 

προσχεδιασμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε περιβάλλοντα, εκτός της 

σχολικής αίθουσας. Οι μελέτες πεδίου απαιτούν την κατάλληλη προετοιμασία και 

οργάνωση από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, όμως τα αποτελέσματά της σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία, είναι άκρως θετικά, όσον αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

της δημιουργικότητας. Επίσης ενισχύθηκε η  ομαδική εργασία, τη συμμετοχή των μαθητών 

και τη βιωματική προσέγγιση καταστάσεων θεμάτων, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν 

θα ήταν εφικτό να κατανοηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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1.8 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση στη χρήση των λειτουργιών της 

πληροφορικής (λήψη, ψηφιοποίηση, μνήμη, επεξεργασία, προβολή) σε όλες σχεδόν τις 

εκφάνσεις της πραγματικότητας. Έτσι, οι συζητήσεις για την ανάγκη εισαγωγής των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στην εκπαίδευση ήταν θέμα χρόνου. Οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπως επίσης και ο πλούτος 

πληροφοριών που διανέμεται μέσω τουΔιαδικτύου (Internet), παρακίνησαν αρκετούς 

επιστήμονες να ερευνήσουν τις δυνατότητες που μπορεί να επιφέρει η χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, και όχι 

μόνο, για τη διδασκαλία και τη μάθηση επηρεάζουν τον τρόπο χρήσης των υπολογιστών 

στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε η παραδοχή που αναφέρει τα ΤΠΕ ως πηγές 

πληροφόρησης και μέσα επικοινωνίας και η άλλη άποψη που τα χαρακτηρίζει ως νοητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υποστήριξης μορφών ενεργητικής και 

βιωματικής μάθησης (Κυνηγός, 1995). Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη η μάθηση 

περιορίζεται στην αναπαραγωγή πληροφοριών και ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως 

μέσοβελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή και ως υποκατάστατο  του ίδιου του 

εκπαιδευτικού (Κυνηγός, 1995).  Κατά τη δεύτερη παραδοχή ο υπολογιστής θεωρείται το 

εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η ενεργητική, 

βιωματική και συνεργατική μάθηση, καλλιεργείται ο διάλογος και προωθείται η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, ευθυνών και αποφάσεων.  

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι επικρατεί μια σύγχυση ανάμεσα στους ερευνητές και 

τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με την ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Αυτό 

οφείλεται στην πολυμορφία και πολυσημία της συγκεκριμένης επιστήμης όπου σε 

συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, προκαλεί αμηχανία και 

απροβλεψιμότητα. Επίσης η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις τεχνολογίες και η αδυναμία 

κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δυσκολεύει την χρήση των υπολογιστών 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Παρ’ όλα αυτά ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα απόκτησης της 

επιστημονικής πληροφορίας και μάθησης  ενισχύοντας δραστηριότητες που 
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προηγουμένως δεν ήταν εφικτό να συμβούν στη σχολική τάξη. Πιο αναλυτικά, μερικά από 

τα οφέλη της ένταξης και διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ είναι τα παρακάτω:  

 Δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας (Σολωμονίδου, 2000). 

 Πλούτος πληροφοριακών πηγών και συνεχή αύξηση των δυνατοτήτων για 

πρόσβαση σε νέες πληροφορίες (Κεκές & Μυλωνάκου-Κεκέ, 2001). 

 Οι μαθητές οδηγούνται ευκολότερα σε καταστάσεις προβληματισμού και επίλυσης 

προβλημάτων (Σολωμονίδου, 2000), καθώς και σε νοητικές διεργασίες που 

σχετίζονται με την πρόβλεψη, τη δημιουργία υποθέσεων, την ανάλυση και τη λήψη 

αποφάσεων. 

 Οι μαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση της πληροφορίας και της 

γνώσης, διερευνώντας, ανακαλύπτοντας, δοκιμάζοντας και συμμετέχοντας σε 

σύνθετες και πρωτότυπες δραστηριότητες (Herman, 1994). 

 Η μάθηση μέσω των υπολογιστών και του Διαδικτύου, προσαρμόζεται στις ατομικές 

μαθησιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι αποδεκτή από το σύνολο 

της τάξης και συνάμα αποτελεσματική (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 1993). 

 Δυνατότητα διάδοσης της νέας γνώσης ακόμα και σε απομακρυσμένες 

περιοχές(Μούτσιος, 2003). 

 Ενθαρρύνεται η διαθεματικότητα, η πολλαπλότητα των γνώσεων και η σύνδεση 

τους με πολλά επιστημονικά πεδία και την καθημερινότητα (Σολωμονίδου, 2000). 

 Η διδασκαλία γίνεται μαθητοκεντρική, οι μαθητές αποκτούν αυτονομία, ο δάσκαλος 

δεν θεωρείται «αυθεντία» και «παντογνώστης». 

 Το μαθησιακό περιβάλλον αποκτά ευχάριστο χαρακτήρα, παρέχοντας στους 

μαθητές περισσότερα ερεθίσματα. 

Ταυτόχρονα όμως, με τις θετικές παραμέτρους και τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και 

τα μειονεκτήματα, τα οποία εντείνουν την σύγχυση και την διάσπαση των απόψεων μεταξύ 

των ερευνητών. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:  

 Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση και τις 

λειτουργίες ενός υπολογιστή, το αποτέλεσμα είναι η διδασκαλία και κατ’ επέκταση 

η μάθηση να διεξάγεται με αργούς ρυθμούς (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001).  

 Η πλοήγηση των μαθητών δεν είναι εύκολα ελέγξιμη από τον εκπαιδευτικό (Preece, 

2000). 

 Αποξένωση, απομόνωση και έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων (Preece, 2000). 
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 Κλοπή Πνευματικής ιδιοκτησίας (Preece, 2000). 

Το ζήτημα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα πλαίσια της τυπικής μάθησης 

εξακολουθεί να μελετάται και να ερευνάται από πολλούς επιστημονικούς κλάδους. 

Ερευνητικά αποτελέσματα δίνουν έμφαση στον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η τεχνολογία στη δημιουργία «υποστηρικτικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος». Ήδη, η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών έχει ξεκινήσει και προωθείται η σωστή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η πληροφορική στην εκπαίδευση είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα 

και μέσα από τη σωστή διαμόρφωση τόσο των Α.Π.Σ., όσο και την προετοιμασία των 

σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα για την αναβάθμιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, και της μάθησης γενικότερα, πρόκειται να είναι εκπληκτικά.  

 

 

1.9 Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία-Mέθοδος Jigsaw 

 Οι πιο πρόσφατες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν την αντίληψη σύμφωνα με την 

οποία τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους και από τις 

επιδράσεις που δέχονται από το περιβάλλον τους. Η κοινωνική αλληλεπίδραση και η 

συνεργασία αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα 

μπορούσαν να συμβούν (Vygotsky, 1978). Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky 

δίνει έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

αυτή. Πιο συγκεκριμένα, ο Vygotsky (1934)ανέπτυξε τη θεωρία για «ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης», κατά την οποία ως «ζώνη» ορίζεται το κενό που υπάρχει για τους μαθητές, 

σχετικά με τις δυνατότητες που έχει το παιδί όταν εργάζεται μόνο του και όταν εργάζεται 

μέσα στα πλαίσια ομαδικών δραστηριοτήτων. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση της μάθησης, προκύπτουν πολλά οφέλη και θετικά στοιχεία. Τα παιδιά 

μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις, να 

αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως είναι η κριτική σκέψη και να αλληλοσυμπληρώνουν το 

«προϊόν» που έχουν αναλάβει, με αποτέλεσμα η τελική εργασία να είναι αρτιότερη από 

οποιασδήποτε μορφής ατομική εργασία (Kagan, 1994). 

Μία μορφή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι και η μέθοδος Jigsaw. Η μέθοδος 

αυτή εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 1970 από τον ψυχολόγο Elliot Aronson και τους 
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συνεργάτες του στην Καλιφόρνια, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης για μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σκοπός της 

τεχνικής αυτής είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της ανοχής  «μαθαίνω να 

αναγνωρίζω και να σέβομαι τις διαφορές των άλλων, να αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα 

των άλλων, να ακούω προσεχτικά τους άλλους για να μάθω» (Aronson & Patnoe 2011).  

Το περιβάλλον μάθησης, στη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι δομημένο σε δύο επίπεδα 

συνεργασίας των μαθητών, στην ομάδα σύνθεσης και στην ομάδα ειδίκευσης. Πιο 

συγκεκριμένα τα στάδια της τεχνικής Jigsaw είναι τα εξής: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-6 ατόμων (ομάδες σύνθεσης) και ο 

εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε μέλος ένα διαφορετικό κομμάτι του προς εξέταση 

αντικειμένου, αναλαμβάνοντας έτσι ο καθένας τον ρόλο του «ειδικού». 

2. Δημιουργούνται οι ομάδες ειδίκευσης, που αποτελούνται από τους «ειδικούς» των 

ομάδων σύνθεσης, οι οποίοι έχουν αναλάβει να μελετήσουν το ίδιο αντικείμενο. 

Στις ομάδες αυτές, τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους, ερευνούν και αναζητούν 

πληροφορίες για το θέμα τους και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας. 

3. Τα παιδιά επιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες και κάθε μέλος παρουσιάζει στα 

υπόλοιπα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα του με την ομάδα 

ειδίκευσης. 
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1.10 Σκοπός Εργασίας 

Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτυχθεί μία 

Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία που να συνδέει δύο διδακτικά αντικείμενα, τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος και την Ιστορία, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι Νέες Τεχνολογίες, 

δραστηριότητες βασισμένες στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και η επίσκεψη 

πεδίου στο Λαογραφικό Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης». Οι 

επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη 

Δ.Μ.Α. είναι δυνατό να εφαρμοστεί, να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί, να αναλυθεί και να 

διαπιστωθούν τα αποτελέσματά της στη μαθησιακή διαδικασία.  
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (Δ.Μ.Α.) 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας 

Η  δεύτερη ενότητα του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος 

Δ’ τάξης με τίτλο «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων χωρών», λόγω του 

περιεχομένου της, είναι δυνατό να συνδυαστεί διαθεματικά με την Ιστορία. Οι γενικοί 

στόχοι που παρατίθενται παρακάτω, αποτελούν τους στόχους της ενότητας, όπως εκείνοι 

αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η έμμεση διασύνδεση 

με το μάθημα της Ιστορίας, προκύπτει μέσα από την αναλυτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων που πλαισίωσαν τη Δ.Μ.Α.Η εφαρμογή έγινε σεδιάστημα δύο εβδομάδων, 

είχε διάρκεια οχτώ (8) διδακτικέςώρες και χωρίστηκε σε πέντε (5) διδακτικές ενότητες οι 

οποίες είναι:  

1. Μορφές πολιτισμού και ιστορική τους εξέλιξη (1Χ45’). 

2. Τοπική παράδοση (2Χ45’). 

3. Προετοιμασία για την επίσκεψη πεδίου (1Χ45’). 

4. Επίσκεψη πεδίου (2Χ45’). 

5. Μετά την επίσκεψη πεδίου-Πολιτισμός άλλων χωρών (2Χ45’). 

Οι μαθητές, μέσα από τις δραστηριότητες της Δ.Μ.Α. αντιλαμβάνονται τις διάφορες 

μορφές πολιτισμού, καθώς και την ιστορική εξέλιξη και διάρκεια που έχουν υποστεί μέσα 

στο πέρασμα του χρόνου. Ακόμη, έρχονται σε επαφή με την τοπική παράδοση 

αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και αντλούν από τα προσωπικά τους 

βιώματα, αλλά και τη χρήση του Διαδικτύου, πληροφορίες για τις μεταβολές που οδήγησαν 

στη διαμόρφωση της τοπικής, και όχι μόνο, παράδοσης. Πραγματοποιούν επίσκεψη σε 

Λαογραφικό Μουσείο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και συνδέοντας την σημερινή 

πραγματικότητα με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, εξοικειώνονται με πολιτισμούς 

από άλλους λαούς, ενημερώνονται, πληροφορούνται και εντοπίζουν ομοιότητες και 

διαφορές. Αξίζει να αναφερθεί, πως κατά τη διάρκεια της Δ.Μ.Α., οι μαθητές γίνονται 
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ερευνητές, αποκτώντας ενεργό ρόλο στη μάθηση τους, αναζητούν μέσα από ομαδικές 

δραστηριότητες και συνεργασία τη νέα γνώση και τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Δ.Μ.Α.  περιγράφονται στον Πίνακα 4.  
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Πίνακας 4. Περιεχόμενα Δ.Μ.Α.: «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων χωρών.» 

Διδακτι

κή 

ενότητα 

Βασικά 

θέματα 

Στόχοι  Κύριες δραστηριότητες  Διάρκε

ια  

1.  Μορφές 

πολιτισμού 

και ιστορική 

τους εξέλιξη. 

Να αντιληφθούν ότι 

υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές μορφές 

πολιτισμού. 

Να συγκρίνουν και να 

εκτιµήσουν τις μεταβολές 

στον άξονα του χρόνου στις 

διάφορες όψεις του 

πολιτισμού. 

1η: Χωρισμός σε αρχικές ομάδες και 

ομάδες ειδικών.  Συμπλήρωση, με τη 

βοήθεια των εικόνων1.1.α., 1.1.β., 

1.1.γ., 1.1.δ,των Φ.Ε. 1.1.α, 1.1.β., 

1.1.γ., 1.1.δ., 1.1.ε.  από τις ομάδες 

των ειδικών. 

2η: Συμπλήρωση,  με τη βοήθεια των 

εικόνων1.2.α., 1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ, 

των Φ.Ε. 1.2.α, 1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ., 

1.2.ε. από τις ομάδες των ειδικών. 

Συμπλήρωση από αρχικές ομάδες 

χάρτη εννοιών για τον πολιτισμό. 

2 Χ 45’  

 

 

 

 

2.  Τοπική 

παράδοση. 

Να προσεγγίσουν στοιχεία 

της παράδοσης, µε έµφαση 

στην τοπική παράδοση και να 

συζητήσουν κάποιες 

μεταβολές της στο χώρο και 

στο χρόνο. 

Συμπλήρωση Φ.Ε. 2.1.α., 2.1.β., 

2.1.γ., 2.1.δ., 2.1.ε. από ομάδες 

ειδικών με τη βοήθεια του 

Διαδικτύου (laptops). 

1 Χ 45’  

3.  Προετοιμασί

α επίσκεψης 

πεδίου. 

Να έρθουν σε επαφή με τα 

είδη των Μουσείων που 

υπάρχουν στην Ελλάδα. 

 

1η: Συμπλήρωση Φ.Ε.3.1 από αρχικές 

ομάδες με τη βοήθεια του 

Διαδικτύου. 

2η: Προβολή εικόνων 3.2 για τους 

κανόνες συμπεριφοράς στα 

μουσεία, συζήτηση και χωρισμός 

ρόλων για την επίσκεψη πεδίου. 

1 X 45’ 

4.  Επίσκεψη 

πεδίου 

Να έρθουν σε επαφή με 

στοιχεία της τοπικής 

παράδοσης. 

Επίσκεψη πεδίου και συμπλήρωση  

Φ.Ε. 4.1.α., 4.1.β., 4.1.γ. 

2 X 45’ 

5.  α)Μετά την 

επίσκεψη 

πεδίου. 

β)Πολιτισμός 

άλλων 

χωρών. 

Να εκθέσουν τις απόψεις 

τους και τις γνώσεις που 

αποκόμισαν από την 

επίσκεψη τους. 

Να εντοπίσουν βασικές 

οµοιότητες, διαφορές και 

αλληλεπιδράσεις των 

πολιτισμών. 

Να συσχετίσουν τον ελληνικό 

πολιτισμό με αυτό άλλων 

λαών.  

Να κατανοήσουν ομοιότητες 

και διαφορές ανάμεσα στους 

1η: Συζήτηση μετά την επίσκεψη 

πεδίου, οι αρχικές ομάδες γράφουν 

επιστολή τους λόγους για να 

επισκεφθούν το μουσείο. 

2η: Συμπλήρωση Φ.Ε. 5.1 με τη 

βοήθεια Διαδικτύου για τους 

πολιτισμούς άλλων χωρών. 

3η:Συγγραφή επιστολήςκαι 

κατασκευή τουριστικής αφίσας από 

τις αρχικές ομάδες. 

2 X 45’ 
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πολιτισμούς. 
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2.2 Γενικοί Στόχοι Δ.Μ.Α. 

Οι γενικοί στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών, για 

την ενότητα «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων χωρών», της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης του δημοτικού, αφορούν την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, 

στάσεων και αξιών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει οι μαθητές:  

 Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και βασικά στοιχεία από την 

κληρονομιά άλλων χωρών της Ευρώπης κυρίως. 

 Να γνωρίσουν την παράδοση και µέσα από συγκρίσεις να κατανοήσουν, τη σηµασία 

των µμεταβολών οι οποίες επηρέασαν τη διαμόρφωσή της. 

 Να έρθουν σε επαφή µε τα θρησκευτικά µμνημεία και να εντοπίσουν σηµασία και 

τη διασύνδεσή τους µε τη ζωή της διασύνδεσή τους µε τη ζωή της τοπικής 

κοινωνίας. 

 Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και να εντοπίζουν βασικές 

οµοιότητες και διαφορές. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για την συγκεκριμένη ενότητα, προτείνει η 

διδασκαλία της να πραγματοποιηθεί σε έξι (6) διδακτικές ώρες. Όπως αναπτύσσεται και 

παρακάτω, οι διδακτικές ώρες που χρειάστηκαν για την εφαρμογή της Δ.Μ.Α. ήταν 8 

διδακτικές ώρες στο σύνολο, από τις οποίες οι 6 ήταν εντός της σχολικής αίθουσας και οι 2 

αφορούσαν επίσκεψη πεδίου. Στον πίνακα 4 υπάρχουν τα περιεχόμενα και σύντομη 

περιγραφή της Δ.Μ.Α. για κάθε διδακτική ενότητα. 
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2.3 Περιγραφή 1ης ενότητας: «Οι μορφές πολιτισμού και η ιστορική τους 

εξέλιξη» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: 90’ (2 Χ 45΄)  

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 Να διακρίνουν βασικούς τομείς του πολιτισμού. 

 Να ταξινομήσουν τα δημιουργήματα του πολιτισμού. 

 Να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα έργα του ελληνικού πολιτισμού, 

εντάσσοντάς τα στη χρονική περίοδο που δημιουργήθηκαν. 

 

Εποπτικά υλικά και μέσα:  

 5 Φορητοί υπολογιστές (laptops) 

 Φύλλα Εργασίας(1.1.α, 1.1.β., 1.1.γ., 1.1.δ., 1.1.ε. - 1.2.α, 1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ., 

1.2.ε1) 

 Εικόνες(1.1.α, 1.1.β., 1.1.γ., 1.1.δ. – 1.2.α, 1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ.) 

 

Οργάνωση τάξης: 

 Ομαδική(αρχικές ομάδες: 3 ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μία, ομάδες ειδικών: 5 

ομάδεςτων 3 ατόμων η κάθε μία) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων της 1ης ενότητας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.  

 

                                                           
1 Αρίθμηση Φύλλων Εργασίας: ο πρώτος αριθμός υποδηλώνει τη διδακτική ενότητα, ο δεύτερος αριθμός 
δείχνει τη σειρά με την οποία μοιράζονται τα Φ.Ε. στην ίδια ενότητα, το γράμμα δείχνει τη διαφορετική 
έκδοση των Φ.Ε. για τις διαφορετικές ομάδες εργασίας (ομάδες των ειδικών). 
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1η κύρια δραστηριότητα (45’):  

Στόχος της 1ης κύριας δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις 

διαφορετικές όψεις του πολιτισμού. Αρχικά, γίνεται ένας διαχωρισμός των ρόλων, ώστε ο 

κάθε μαθητής να ασχοληθεί και να ερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε τρειςαρχικές ομάδες (parent groups) των 5 ατόμων η κάθε μία. Προκειμένου 

να γίνει πιο ευχάριστο, μέσα σε κάθε αρχική ομάδα μοιράζονται οι εξής ρόλοι: μουσικός, 

αθλητής, αρχιτέκτονας, μάγειρας και ενδυματολόγος. Οι ομάδες οι οποίες αποτελούνται 

από μαθητές με τους ίδιους ρόλους (π.χ. μουσικοί, αρχιτέκτονες, μάγειρεςκτλ.) αποτελούν 

τις ομάδες των ειδικών (expert groups).  

Στη συνέχεια οι ομάδες των ειδικών συγκεντρώνονται και παρατηρούν τις εικόνες 

που υπάρχουν στην ομάδα τους και συμπληρώνουν ομαδικά τα αντίστοιχα Φ.Ε.: το 1.1.α. η 

ομάδα των αρχιτεκτόνων, το 1.1.β. η ομάδα των αθλητών,  το 1.1.γ. η ομάδα των 

ενδυματολόγων, το 1.1.δ. η ομάδα των μαγείρων και το 1.1.ε. η ομάδα των μουσικών (βλ. 

παράρτημα Α.). Μετά τη συμπλήρωση των Φ.Ε.από τις ομάδες των ειδικών, οι 

μαθητέςεπιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες και ο καθένας εξηγείστα υπόλοιπα μέλη της 

αρχικής του ομάδας το θέμα το οποίο μελέτησεκαι όλοι μαζί προσπαθούν να βρουν το 

κοινό στοιχείο που ενώνει τους ρόλους που μοιράστηκαν στην αρχή. Η φάση αυτή 

τελειώνει με αλληλεπίδραση και συζήτηση όλων των μαθητώναπό όλες τις ομάδες, η οποία 

κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό, με σκοπό να γίνει κατανοητή η έννοια του πολιτισμού 

και ότι αυτή περιέχει. 

Πίνακας 5 . 1η ενότητα: «Οι μορφές πολιτισμού και ιστορική τους εξέλιξη.» 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1η: Ομαδική εργασία με διαφορετικούς 

ρόλους ο κάθε μαθητής (μουσικός, 

αρχιτέκτονας, μάγειρας, 

ενδυματολόγος, αθλητής), 

παρατηρούν αντίστοιχες εικόνες και 

υλικό, απαντούν στο Φ.Ε. τους και 

ομαδικά απαντούν στην τελευταία 

κοινή ερώτηση του Φ.Ε. 

Να αντιληφθούν ότι 

υπάρχουν πολλές μορφές και 

διαφορετικές μορφές 

πολιτισμού. 

- Εικόνες1.1.α., 

1.1.β., 1.1.γ., 1.1.δ. 

- Φ.Ε.: 1.1.α., 

1.1.β., 1.1.γ., 1.1.δ., 

1.1.ε. 

45’ 

2η: Ομαδική εργασία με τους ίδιους 

ρόλους, παρατήρηση εικόνων που 

δείχνουν τη χρονική εξέλιξη του κάθε 

«θέματος», απαντούν στο Φ.Ε. και 

συμπληρώνουν ομαδικά ένα 

εννοιολογικό χάρτη. 

Να συγκρίνουν και να 

εκτιµήσουν τις μεταβολές 

στον άξονα του χρόνου στις 

διάφορες όψεις του 

πολιτισμού. 

- Εικόνες1.2.α., 

1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ. 

- Φ.Ε.: 1.2.α., 

1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ., 

1.2.ε. 

-Χαρτόνια 

45’ 
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2η κύρια δραστηριότητα (45’):  

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορική εξέλιξη και τις αλλαγές που 

έχουν υποστεί τα σύμβολα πολιτισμού μέσα στο χρόνο. Οι μαθητές, συγκεντρώνονται στις 

ομάδες ειδικών, όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα, και στην κατοχή τους 

μοιράζονται οι εικόνες από την προηγούμενη δραστηριότητα (εικόνες: 1.1.α., 1.1.β., 1.1.γ., 

1.1.δ.) και ορισμένες καινούριες (εικόνες: 1.2.α., 1.2.β., 1.2.γ., 1.2.δ.). Έπειτα οι ομάδες των 

ειδικών συμπληρώνουν τοΦ.Ε.: το 1.2.α. η ομάδα των αρχιτεκτόνων, το 1.2.β. η ομάδα των 

αθλητών,  το 1.2.γ. η ομάδα των ενδυματολόγων, το 1.2.δ. η ομάδα των μαγείρων και το 

1.2.ε. η ομάδα των μουσικών (βλ. παράρτημα Α.). Στη συνέχεια, επιστρέφουν στις αρχικές 

τους ομάδες και συζητούν την αλλαγή στο χρόνο που παρατήρησαν στις εικόνες τους. 

Επίσης, προσπαθούν να σκεφτούν και άλλες μορφές πολιτισμού και να τις καταγράψουν. 

Στη συνέχεια, η κάθε αρχική ομάδασυμπληρώνει τα κενά σε ένα χάρτη εννοιών σε μια 

προσπάθεια να δοθείέμφαση τόσο στη χρονική διάρκεια των πολιτισμικών στοιχείων όσο 

καιστις πτυχές που εμπεριέχονται στον όρο πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να 

αντιληφθούν ότι όλα αυτά τα σύμβολα και τα μνημεία αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις, 

που αποτελούν όμως υποδιαιρέσεις του ίδιο συνόλου, του «πολιτισμού». Οι αρχικές 

ομάδες παρουσιάζουν η μία στην άλλη τον εννοιολογικό τους χάρτη (βλ. παράρτημα Β.)και 

αλληλεπιδρούν. 
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2.4 Περιγραφή 2ης ενότητας:«Τοπική παράδοση» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: 45’ (1 Χ 45’) 

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Να προσεγγίσουν στοιχεία της παράδοσης, µε έµφαση στην τοπική παράδοση και 

να συζητήσουν κάποιες μεταβολές της στο χώρο και στο χρόνο. 

 Να βιώσουν τη συνέχεια της παράδοσης µέσα από κατασκευές, τραγούδια, 

διήγηση ιστοριών, περιγραφή εθίμων κ.λπ. 

 Να συσχετίσουν την πολιτιστική κληρονομιά µε τον τόπο δημιουργίας της. 

 

Εποπτικά υλικά και μέσα:  

 5 Φορητοί υπολογιστές (laptops) 

 Φύλλα Εργασίας (2.1.α., 2.1.β., 2.1.γ., 2.1.δ., 2.1.ε.) 

 Χάρτης Δυτικής Μακεδονίας (βλ. παράρτημα Β.) 

 

Οργάνωση τάξης: 

 Ομαδική (αρχικές ομάδες: 3 ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μία, ομάδες ειδικών: 5 

ομάδες των 3 ατόμων η κάθε μία) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων της 2ης ενότητας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.  

 

 

 



  

- 46 - 
 

Κύρια δραστηριότητα 45’:  

 Στόχος της παρακάτω δραστηριότητας είναι να δοθεί έμφαση στην τοπική 

παράδοση και πολιτισμό. Δηλαδή, να είναι σε θέση οι μαθητές να προσεγγίζουν στοιχεία 

της παράδοσης και να τα συνδέσουν με την τοπική κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός αρχικά 

γράφει στον πίνακα την ερώτηση «Τιείναι πολιτισμός;» και ακολουθεί συζήτηση με σκοπό 

να κατηγοριοποιήσουνκαι να συσχετίσουν τις προηγούμενες γνώσεις που απέκτησαν. 

Προκειμένου να τους βοηθήσει, ο δάσκαλος θυμίζει και δείχνει τα πολιτισμικά μνημεία 

που χρησιμοποίησαν στις δραστηριότητεςτης προηγούμενης ενότητας. Στο σημείο αυτό, ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας και συζητούν, αναφέροντας τις 

γνώσεις τους για τους νομούς. Οι ομάδες ειδικών αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα Φ.Ε. 2.1.α., 

2.1.β., 2.1.γ., 2.1.δ., 2.1.ε. (βλ. παράρτημα Α.) και επιχειρούν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις τους χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδεςπου ο 

εκπαιδευτικός τους έχει προτρέψει να επισκεφθούν (http://www.visitwestmacedonia.gr/el, 

http://paroutsas.jmc.gr/dances/macedon/). Έπειτα, επιστρέφουν στις αρχικές ομάδες, 

συζητούντα αποτελέσματά τους και συγκρίνουν τα «ευρήματα» τους με τις υπόλοιπες 

ομάδες.  

 

 

  

Πίνακας 6. 2η ενότητα:«Τοπική παράδοση» 
 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1η:Ομαδική εργασία με διαφορετικούς 

ρόλους ο κάθε μαθητής (μουσικός, 

αρχιτέκτονας, μάγειρας, 

ενδυματολόγος, αθλητής), έμφαση 

στην τοπική ιστορία μέσω της 

προβολής ενός χάρτη Δυτικής 

Μακεδονίας, συμπληρώνουν τις 

απαντήσεις των Φ.Ε. αναζητώντας 

στο Διαδίκτυο συγκεκριμένες 

ιστοσελίδες, η δραστηριότητα 

τελειώνει με επιστροφή στις 

αρχικές ομάδες και συζήτηση. 

Να προσεγγίσουν στοιχεία 
της παράδοσης, µε έµφαση 
στην τοπική παράδοση και να 
συζητήσουν κάποιες 
μεταβολές της στο χώρο και 
στο χρόνο. 

-Χάρτης Δυτικής 
Μακεδονίας 
-Φ.Ε.2.1.α., 2.1.β., 
2.1.γ., 2.1.δ., 2.1.ε. 
-laptops 

45’ 

http://www.visitwestmacedonia.gr/el
http://paroutsas.jmc.gr/dances/macedon/
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2.5 Περιγραφή 3ης ενότητας: «Προετοιμασία για την επίσκεψη πεδίου.» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: 45’ (1 Χ 45’) 

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Να προσεγγίσουν τον πολλαπλό ρόλο του µουσείου ως χώρου προστασίας, 

διαφύλαξης, ταξινόμησης και έκθεσης έργων του πολιτισμού αλλά και ως χώρου 

εκπαίδευσης. 

 Να συσχετίσουν την πολιτιστική κληρονομιά µε τον τόπο δημιουργίας της. 

 Να γνωρίσουν τους κανόνες που υπάρχουν στα μουσεία και τους λόγους που αυτοί 

έχουν θεσπιστεί. 

 

Εποπτικά υλικά και μέσα:  

 5 Φορητοί υπολογιστές (laptops) 

 Φύλλα Εργασίας (3.1) 

 

Οργάνωση τάξης: 

 Ομαδική (αρχικές ομάδες: 3 ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μία, ομάδες ειδικών: 5 

ομάδες των 3 ατόμων η κάθε μία) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων της 3ης ενότητας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.  
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1ηΚύρια δραστηριότητα (35’):  

Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp και οι αρχικές ομάδες επιλέγουν δύο μουσεία και 

απαντούν στο Φ.Ε. 3.1. (βλ. παράρτημα Α.). Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ανακοινώνει τη 

ξενάγηση που θα γίνει στο Λαογραφικό Μουσείο του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αριστοτέλης» Φλώρινας και τους προτρέπει να επισκεφθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3408 και να καταγράψουν τις ερωτήσεις 

που θέλουν να θέσουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Έπειτα, οι ομάδες 

παρουσιάζουν τις ερωτήσεις τους και τις τροποποιούν, ώστε να μην υπάρχουν κοινές 

ερωτήσεις στις ομάδες. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους που θα έχουν ο καθένας 

κατά την επίσκεψη, θα υπάρχουν ένας δημοσιογράφος, ένας φωτογράφος, δύο γραμματείς 

και ένας συντονιστής σε κάθε ομάδα.  

 

2ηΚύρια δραστηριότητα 2 (10’): 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές τις εικόνες για τη δραστηριότητα 3.2 (βλ. 

παράρτημα Β.) που υπάρχουν στο Μουσείο του Λούβρου και κάνει ερωτήσεις στα παιδιά. 

Οι εικόνες, δείχνουν τον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες των 

μουσείων και έτσι γίνεται μια αναφορά στην στάση που πρέπει να έχουν οι μαθητές. 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να 

εξοικειωθούν με τους κανόνες που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες ενός μουσείου, αλλά και 

τους λόγους που υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί.  

Πίνακας 7. 3η ενότητα:«Προετοιμασία για επίσκεψη πεδίου» 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

1η: Ομαδική εργασία (αρχικές ομάδες) και  

συμπλήρωση Φ.Ε. 3.1 μέσα από αναζήτηση 

στο Διαδίκτυο, ακολουθεί συζήτηση για τα 

είδη του μουσείου, ιστοσελίδα του 

Λαογραφικού Μουσείου και γράφουν τι 

τους έκανε εντύπωση και ερωτήσεις που θα 

ήθελαν να κάνουν, μοιράζονται ρόλοι στον 

κάθε μαθητή για την επίσκεψη 

(δημοσιογράφοι, φωτογράφος, 

παρατηρητής κ.λπ.) 

Να έρθουν σε επαφή με 
τα είδη των Μουσείων 
που υπάρχουν στην 
Ελλάδα. 
 
 

-Φ.Ε.3.1 
-laptops 

35’ 

2η: Οδάσκαλος δείχνει εικόνες στους μαθητές 

(από το μουσείο στο Λούβρο, που δείχνουν 

τους κανόνες συμπεριφοράς σε ένα 

μουσείο) και μέσα από ερωταποκρίσεις οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται το πως πρέπει να 

φέρονται στο μουσείο, αλλά και γιατί πρέπει 

να είναι προσεκτικοί). 

Να προετοιμαστούν για 
την επίσκεψη πεδίου. 
Να κατανοήσουν τους 
κανόνες που υπάρχουν 
σε ένα μουσείο αλλά και 
γιατί υπάρχουν. 

-Εικόνες3.2 10’ 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3408
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2.6Περιγραφή 4ης ενότητας: «Επίσκεψη πεδίου» 

Διάρκεια επίσκεψης: 90’ 

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Να έρθουν σε επαφή με την τοπική παράδοση και ευρήματα-αντικείμενα της 

καθημερινής ζωής προηγούμενων αιώνων. 

 Να συσχετίσουν την πολιτιστική κληρονομιά µε τον τόπο δημιουργίας της. 

 Να γνωρίσουν τους κανόνες που υπάρχουν στα μουσεία και τους λόγους που αυτοί 

έχουν θεσπιστεί. 

 

Εποπτικά υλικά και μέσα:  

 Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε. 4.1.α., 4.1.β., 4.1.γ.) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων της 4ης ενότητας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

 

Κύρια δραστηριότητα (90’):  

Πραγματοποιείται η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του πολιτιστικού συλλόγου 

Φλώρινας «Αριστοτέλης». Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μουσείο περιλαμβάνει 

κυρίως παραδοσιακά αντικείμενα του 19ου-20ου αιώνα μ.Χ., που χρησίμευαν στις 

καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων της περιοχής. Οι μαθητές έχουν ήδη χωριστεί 

στις αρχικές ομάδες και οι γραμματείς, ζωγράφοι και δημοσιογράφοι έχουν τα αντίστοιχα 

Φύλλα Εργασίας 4.1.α., 4.1.β., 4.1.γ. (βλ. παράρτημα Α.) και τα συμπληρώνουν κατά τη 

Πίνακας 8. 4η ενότητα:«Επίσκεψη πεδίου» 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1η:Πραγματοποίηση της επίσκεψης 

πεδίου στο Λαογραφικό 

Μουσείο. 

Να έρθουν σε επαφή με στοιχεία 
της τοπικής παράδοσης. 

Φ.Ε. 4.1.α., 4.1.β., 
4.1.γ. 

90’ 
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διάρκεια της επίσκεψης. Στο Λαογραφικό Μουσείο, υπάρχει ο υπεύθυνος ξεναγός ο οποίος 

εξηγεί στα παιδιά τη χρήση του κάθε αντικειμένου και οι δημοσιογράφοι ων ομάδων, 

θέτουν τις ερωτήσεις που από το προηγούμενο μάθημα είχαν καταγράψει με τις ομάδες 

τους. Οι μαθητές παρατηρούν, ρωτούν, καταγράφουν και ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του 

συντονιστή.Κατά την επιστροφή στο σχολείο οι μαθητές εκφράζουν τις εντυπώσεις τους και 

συζητούν για το αντικείμενο που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο μουσείο. 

 

Εικόνα 1 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο «Αριστοτέλης» 

 

 

Εικόνα 2 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο «Αριστοτέλης»  
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2.7 Περιγραφή 5ης ενότητας: «Μετά την επίσκεψη πεδίου- Πολιτισμός άλλων 

χωρών.» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: 90’ 

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών της 

Ευρώπης κυρίως, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. 

 Να εντοπίσουν βασικές οµοιότητες, διαφορές και αλληλεπιδράσεις των 

πολιτισμών. 

 Να συσχετίσουν τον ελληνικό πολιτισμό με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων 

χωρών. 

 

Εποπτικά υλικά και μέσα:  

 Κόλλες Α4 

 5 Φορητοί υπολογιστές (laptops) 

 Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε. 5.1) 

 

Οργάνωση τάξης: 

 Ομαδική (αρχικές ομάδες: 3 ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μία, ομάδες ειδικών: 5 

ομάδες των 3 ατόμων η κάθε μία) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων της 5ης ενότητας, τα 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.  

 

1η Κύρια δραστηριότητα (25’):  
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Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο laptop τις φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης πεδίου. Επίσης, οι γραμματείς παρουσιάζουν τις απαντήσεις που 

κατέγραψαν, οι ζωγράφοι περιγράφουν το αντικείμενο που τους έκανε εντύπωση και 

απεικόνισαν στο χαρτί.Έπειτα, γράφουν ομαδικά μια επιστολήστην οποία προτρέπουν τους 

συμμαθητές τους από το άλλο τμήμα να επισκεφθούν το μουσείο. Ο δάσκαλος επιβλέπει 

και συντονίζει τις ομάδες. Στην περίπτωση που οι μαθητές ολοκληρώσουν γρήγορα την 

επιστολή μπορεί να γίνει ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων, όπου στην κάθε ομάδα θα 

υπάρχουν ένας ξεναγός, δύο τουρίστες, ένας δημοσιογράφος και ένας αφηγητής και 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μικρό σενάριο, σαν να ήταν στο Λαογραφικό Μουσείο 

της πόλης. 

 

2η Κύρια δραστηριότητα (40’):  

Σε αυτήν τη δραστηριότητα δίνεται έμφαση στην χωρική διάταξη και στόχος είναι να 

έρθουν σε επαφή οι μαθητές με βασικά στοιχεία από την πολιτισμική κληρονομιά άλλων 

λαών, να συγκρίνουν και να αλληλεπιδράσουν με τους διάφορους πολιτισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αρχικές ομάδες έχουν στην κατοχή της από ένα φορητό υπολογιστή 

(laptop) και απαντούν στο Φύλλο Εργασίας 5.1 (βλ. παράρτημα Α.), αναζητώντας 

τιςαπαραίτητες πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός, στη φάση αυτή, έχει ρόλο 

συντονιστικό και βοηθητικό, ενώ οι μαθητές επιλέγουν ελεύθερα τη χώρα για την οποία 

βρίσκουν πληροφορίες. Στη συνέχεια, μετά την ομαδική συμπλήρωση του Φ.Ε. 5.1, ένας 

μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει στις υπόλοιπες βασικά στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό της χώρας που επέλεξε με την ομάδα του. 

 

3ηΚύρια δραστηριότητα (25’):  

Η τελευταία δραστηριότητα της Δ.Μ.Α., περιλαμβάνει και πάλι την συνεργασία των 

μελών των αρχικών ομάδων ως προς ένα κοινό αποτέλεσμα. Αυτήν τη φορά, οι μαθητές 

διαβάζουν μια επιστολή (βλ. παράρτημαA.) κατά την οποία είναι υπάλληλοι ενός 

Τουριστικού Πρακτορείου στη πόλη της Φλώρινας και ο Δήμαρχος της Φλώρινας τους 

αναθέτει τη δημιουργία μίας αφίσας, η οποία θα διαφημίζει την Ελλάδα ως το κατάλληλο 

μέρος διακοπών για το καλοκαίρι του 2016. Στην επιστολή, αναγράφονται και οι 
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απαραίτητες οδηγίεςπου θα βοηθήσουν στη δημιουργία της αφίσας.Οι ομάδες αρχίζουν 

την κατασκευή της αφίσας χρησιμοποιώντας μια κόλλα Α4 η κάθε μία,. Έχουν στη διάθεσή 

τους, συγκεκριμένο χρόνο για να την ολοκληρώσουν, προκειμένου να μπορέσουν να 

παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες το έργο τους.  

Πίνακας 9 . 5ηενότητα: «Μετά την επίσκεψη πεδίου-Πολιτισμός άλλων χωρών» 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1η: οι ομάδες παρουσιάζουν τις απαντήσεις 

που κατέγραψαν, έπειτα γράφουν 

ομαδικά μια επιστολή προς τους 

υπεύθυνους του μουσείου 

προκειμένου να τους ευχαριστήσουν, 

αλλά και να εκφράσουν τις εντυπώσεις 

τους. 

 

Να εκθέσουν τις απόψεις 
τους και τις γνώσεις που 
αποκόμισαν από την 
επίσκεψη τους. 
 
 
 
 
 

-Κόλλες Α4 25’ 

2η: έμφαση στον πολιτισμό άλλων χωρών, 

οι μαθητές αναλαμβάνουν να βρουν 

πληροφορίες για έναν λαό, 

καταγράφουν τις απαντήσεις τους, 

παρουσίαση στοιχείων από τις ομάδες. 

Να εντοπίσουν βασικές 
οµοιότητες, διαφορές και 
αλληλεπιδράσεις των 
πολιτισμών. 

-Φ.Ε. 5.1 
-laptops 

40’ 

3η: ομαδική δημιουργία διαφημιστικής 

αφίσας για το καλοκαίρι 2016, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 

πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας και 

άλλων λαών, προκείμενου να 

προσεγγίσουν τουρίστες. 

Να συσχετίσουν τον ελληνικό 
πολιτισμό με άλλων λαών.  
 
Να κατανοήσουν ομοιότητες 
και διαφορές ανάμεσα στους 
πολιτισμούς. 
 

-Kόλλες Α4 25’ 
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στο συγκεκριμένο σκέλος της εργασίας πραγματοποιείται η παρουσίαση του ερευνητικού 

και αναπτυξιακού μέρους της Δ.Μ.Α., στα πλαίσια του οποίου συνέβη η πιλοτική εφαρμογή 

της, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρατηρήσεις που θα οδηγήσουν σε στοχευμένες 

αλλαγές και βελτιώσεις της διδακτικής ακολουθίας. 

 

 

3.1 Συμμετέχοντες 

Η διδακτική παρέμβαση είχε διάρκεια δύο εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε στο 2ο 

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα στη Δ’1 τάξη. Το συγκεκριμένο τμήμα 

αποτελούνταν από 15 μαθητές, 6 αγόρια και 9 κορίτσια, με ηλικία 10 ετών. Υπήρχαν 3 

αρχικές ομάδες (parentgroups) με 5 μαθητές η κάθε μία  και 5 ομάδες των ειδικών 

(expertgroups) που αποτελούνταν από έναν μαθητή από τις αρχικές ομάδες. 

 

 

3.2 Εργαλεία Έρευνας 

Ως εργαλεία αξιολόγησης των διδακτικών ενοτήτων, καθώς και των γνώσεων που 

απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Δ.Μ.Α., χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και τελικά 

τεστ (pre-post test), καθώς και οι γραπτές παρατηρήσεις τόσο της διδάσκουσας, όσο και 

του παρατηρητή της διδασκαλίας, που έχει αναλάβει να παρακολουθεί τη διαδικασία 

εφαρμογής της Δ.Μ.Α. και να καταγράφει τις αντιδράσεις των μαθητών και τις ενδεχόμενες 

δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές απάντησαν στα αρχικά τεστ (pre-tests) (βλ. 

παράρτημα Γ.) πριν ξεκινήσει η διδασκαλία και οι ερωτήσεις εξέταζαν τη γνωστική τους 

κατάσταση και στόχευαν στην ανάδειξη των προϋπάρχουσων γνώσεων που είχαν 

κατακτήσει οι μαθητές. Οι ερωτήσεις ήταν τέσσερις από τις οποίες οι τρεις ήταν ανοιχτού 
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τύπου και η μία είχε το μορφή σωστού-λάθος (Σ-Λ). Η πρώτη ήταν μια γενική ερώτηση, που 

είχε ως στόχο την ανάδειξη των αρχικών ιδεών των μαθητών σχετικά με το τι νομίζουν πως 

είναι πολιτισμός. Η δεύτερη ήταν πιο εξεζητημένη και ζητούσε από τα παιδιά να 

αναφέρουν ένα παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο παρελθόν και εξακολουθεί να 

υπάρχει έως σήμερα. Η τρίτη ερώτηση αποτελούσε συνέχεια της δεύτερης, ήταν γνωστικού 

τύπου και  απαιτούσε τη συγκεκριμενοποίηση των αλλαγών που έχει υποστεί το 

παράδειγμα πολιτισμού που αναφέρθηκε, στοχεύοντας έτσι στην ανάδειξη των γνώσεων 

αναφορικά με τη χρονική εξέλιξη του παραδείγματος πολιτισμού. Η τέταρτη και τελευταία 

ερώτηση ήταν τύπου σωστού-λάθους και εξέταζε τις γενικές γνώσεις των μαθητών σχετικά 

με τις διάφορες μορφές πολιτισμού.Τα τελικά τεστ (post test) (βλ. παράρτημα Γ.) 

συμπληρώθηκαν από τους μαθητές μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών 

και περιείχαν τις ίδιες ερωτήσεις με τα pre-test και τέσσερις επιπλέονοι οποίες ζητούσαν 

να αναφέρουν οι μαθητές εάν έμαθαν κάτι παραπάνω, κατά πόσο τους άρεσαν ή όχι οι 

δραστηριότητες και αν θα ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

ενότητας.  

Επίσης, ως εργαλείο για την ανάλυση της Δ.Μ.Α., ήταν και οι γραπτές παρατηρήσεις 

της διδάσκουσας και του παρατηρητή της διδασκαλίας. Ο παρατηρητής κατέγραφε τις 

εντυπώσεις των μαθητών, τις αντιδράσεις τους, καθώς και τις δυσκολίες και/ή προβλήματα 

που προέκυψαν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 

3.3 Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που αντλούνται από της απαντήσεις των μαθητών στα αρχικά-τελικά 

τεστ, αναλύονται με τη βοήθεια του excel. Πιο αναλυτικά, κάθε γραμμή περιελάμβανε τις 

απαντήσεις ενός παιδιού σε όλες τις ερωτήσεις και κάθε ερώτηση αντιστοιχούσε σε 

διαφορετική στήλη. Σε επόμενη φάση τοποθετήθηκαν σε διπλανές στήλες οι απαντήσεις 

των παιδιών στις ίδιες ερωτήσεις  -πριν και μετά τη παρέμβαση- ώστε να διευκολύνεται η 

μεταξύ τους σύγκριση. Στη συνέχεια, μέσα από τον έλεγχο των απαντήσεων των δύο test, 

προκύπτει ο αριθμός των μαθητών που άλλαξαν ή διαφοροποίησαν τις απαντήσεις τους 

και σε ποιο σημείο και προκύπτουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα οποία δείχνουν κατά 
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πόσο οι μαθητές κατανόησαν το γνωστικό αντικείμενο και τις κυρίαρχες έννοιες που 

διδάχτηκαν στη διάρκεια της Δ.Μ.Α. σε αντιστοιχία με τις προϋπάρχουσες γνώσεις που 

κατείχαν σχετικά με τον «πολιτισμό».Επιπρόσθετα, οι γραπτές παρατηρήσεις της 

διδάσκουσας και του παρατηρητή της διδασκαλίας αναλύονται και μέσα από τις 

παρατηρήσεις αυτές προκύπτουν οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν στις δραστηριότητες, με 

στόχο να βρεθούν οι κατάλληλες αλλαγές που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της Δ.Μ.Α. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Αλλαγές Δ.Μ.Α. 

Πίνακας 10. Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή της ΔΜΑ και των αντίστοιχων διορθώσεων που έγιναν 

 

 Πρόβλημα/Δυσκολία Εντοπισμός από: Αλλαγή 

1
η
 ε

νό
τη

τα
 

1. Δεν έμεινε αρκετός χρόνος για τις 
ομάδες προκειμένου να συζητήσουν 
τις απαντήσεις που έδωσε ο κάθε 
μαθητής και να βρουν το κοινό 
στοιχείο. 

 

Παρατηρητής. Αφαίρεση ερώτησης 4 (ποια η σχέση 
με τον πολιτισμό) από τα Φ.Ε. των 
ομάδων ειδικών ώστε να υπάρξει 
περισσότερος χρόνος για τις ομάδες 
να συζητήσουν και να καταλήξουν 
σε ένα συμπέρασμα. 

2. Έλλειψη χρόνου και οι ομάδες δεν 
μπόρεσαν να παρουσιάσουν στις 
υπόλοιπες τον εννοιολογικό τους 
χάρτη. 

Διδάσκουσα και 
παρατηρητής. 

Ένας ομαδικός εννοιολογικός 
χάρτης, ο οποίος συμπληρώνεται 
από το σύνολο της τάξης. 

2
η
 ε

νό
τη

τα
 3. Καθυστέρηση στην αναζήτηση 

πληροφοριών από το Διαδίκτυο, 
καθώς οι μαθητές έπρεπε πρώτα να 
συμπληρώσουν το Φ.Ε. τους και μετά 
να ψάξουν στο Internet.  

Παρατηρητής. Οι μαθητές αναζητούν στο 
Διαδίκτυο αμέσως, χωρίς να 
συμπληρώσουν πρώτα το Φ.Ε. με 
δικές τους γνώσεις. 

3
η
 ε

νό
τη

τα
 

4. Πίεση χρόνου και καθυστέρηση από 
τις ομάδες για την επιλογή των δύο 
μουσείων που θα περιγράψουν. 

Διδάσκουσα και 
παρατηρητής. 

Επιλογή ενός μουσείου από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού.  

5. Δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη 
δραστηριότητα, καθώς η πρώτη 
χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να 
τελειώσει. 

Διδάσκουσα και 
παρατηρητής. 

Η διόρθωση της πρώτης 
δραστηριότητας με την επιλογή ενός 
μουσείου για περιγραφή, 
προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο 
για την ολοκλήρωση της δεύτερης 
δραστηριότητας. 

5
η
 ε

νό
τη

τα
 6. Στη δεύτερη δραστηριότητα υπήρξε 

πίεση χρόνου, καθώς οι μαθητές 
καθυστέρησαν να συμπληρώσουν τα 
Φ.Ε. τους. 

Διδάσκουσα. Παραλείφθηκε το τελευταίο σκέλος 
της δραστηριότητας και δεν 
πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι που 
οι ομάδες έπρεπε να βρουν τη χώρα 
που η μία ομάδα περιέγραφε. 

 1η ενότητα: «Μορφές πολιτισμού και ιστορική τους εξέλιξη.» 

Κατά τη συγκεκριμένη ενότητα τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός, με ορισμένες 

τροποποιήσεις και αλλαγές που συνέβησαν στη διάρκεια της διδασκαλίας. Πιο αναλυτικά, 

οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, για τον τρόπο με τον οποίο θα δούλευαν, καθώς 
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όπως δήλωσαν δεν είχαν εργαστεί ξανά με τέτοιο τρόπο. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε 

δυσκολία αναφορικά με την κατανόηση ορισμένων ερωτήσεων των Φ.Ε., όπως ήταν για 

παράδειγμα η σύνδεση του πολιτισμού με την αρχιτεκτονική. Για το λόγο αυτό, 

αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος για να δοθούν διευκρινήσεις από τη διδάσκουσα, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει αρκετός χρόνος για την αναμενόμενη 

συζήτηση των μελών της κάθε ομάδας στο τέλος της δραστηριότητας. Επιπλέον, στο τέλος 

της δεύτερης δραστηριότητας, παρατηρήθηκε καθυστέρηση όσον αφορά την συμπλήρωση 

του εννοιολογικού χάρτη από τις ομάδες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει η 

παρουσίαση των χαρτών. Ως βελτιωτική αλλαγή, προτείνεται η συμπλήρωση του 

συγκεκριμένου εννοιολογικού χάρτη από το σύνολο της τάξης, προκειμένου να 

αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν όλοι οι μαθητές μεταξύ τους. 

 

 2η ενότητα: «Τοπική παράδοση». 

Η συγκεκριμένη ενότητα έδωσε έμφαση στην τοπική παράδοση και στο πολιτισμό των 

νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Το μόνο πρόβλημα που παρατηρήθηκε ήταν η έλλειψη 

χρόνου, καθώς ζητήθηκε από τις ομάδες να συμπληρώσουν τα Φ.Ε. αρχικά μόνοι τους και 

έπειτα να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους από πληροφορίες του Διαδικτύου. Έτσι, σε 

συνδυασμό με τη καθυστέρηση των μαθητών να βρουν και να καταχωρήσουν τις 

απαντήσεις που έβρισκαν στο Internet, δεν έμεινε καθόλου χρόνος για συζήτηση και 

αλληλεπίδραση των ομάδων που κατέγραψαν. Επομένως, προτείνεται οι ομάδες να 

χρησιμοποιήσουν τους φορητούς υπολογιστές και να αναζητήσουν τις πληροφορίες 

αμέσως, χωρίς δηλαδή να συμπληρώσουν πρώτα τα Φ.Ε. με δικές τους γνώση, 

προκειμένου να έχουν αφενός περισσότερο χρόνο για να επιλέξουν τις πληροφορίες που 

θα καταγράψουν και αφετέρου για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να μπορέσουν οι 

ομάδες να συζητήσουν και να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους. 

 

 3η ενότητα: «Προετοιμασία για την επίσκεψη πεδίου.» 

Το κύριο ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης ενότητας, 

ήταν η πίεση χρόνου. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση, κατά τη διάρκεια επιλογής των 
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μουσείων από τις ομάδες καθώς και στις πληροφορίες που θα αποφάσιζαν να 

καταγράψουν στα Φ.Ε. τους. Ακόμη,  φάνηκε ότι οι μαθητές διαφωνούσαν μεταξύ τους 

σχετικά με τα μουσεία που θα επιλέξουν από την ιστοσελίδα που τους δόθηκε, το οποίο 

οδήγησε σε καθυστέρηση και την αναγκαστική παρέμβαση της διδάσκουσας για επίλυση 

του θέματος. Έτσι, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η δεύτερη δραστηριότητα, απλά έγινε 

μια γρήγορη προβολή των εικόνων, χωρίς να υπάρξει συζήτηση.  

 

 4η ενότητα: «Επίσκεψη πεδίου.» 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πεδίου, δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 

που να χρειάστηκε επιτόπια διόρθωση ή βελτίωση.  

 

 5η ενότητα: «Μετά την επίσκεψη πεδίου-Πολιτισμός άλλων χωρών.» 

Η τελευταία ενότητα της Δ.Μ.Α. εφαρμόστηκε δίχως να αποκλείσει σημαντικά από τον 

αρχικό σχεδιασμό. Εκείνο που παρατηρήθηκε, όπως και στις προηγούμενες ενότητες, ήταν 

η πίεση χρόνου ανάμεσα στις δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δραστηριότητα 

δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή χρονοτριβή στην ολοκλήρωσή της. Η 

δεύτερη δραστηριότητα, δυσκόλεψε τις ομάδες και είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστούν 

περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο για να συμπληρώσουν τα Φ.Ε. τους. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκε μια επιτόπια αλλαγή, καθώς στον αρχικό σχεδιασμό μία ομάδα 

παρουσίαζε χαρακτηριστικά της χώρας και οι υπόλοιπες προσπαθούσαν να βρουν τη χώρα, 

το κομμάτι αυτό παραλείφθηκε από τη διδάσκουσα λόγω έλλειψης χρόνου. Η τρίτη και 

τελευταία δραστηριότητα της ενότητας αυτής, σε γενικές γραμμές ολοκληρώθηκε στα 

χρονικά πλαίσια που είχε ορίσει η διδάσκουσα, ωστόσο μία ομάδα δυσκολεύτηκε και δεν 

πρόλαβε να ολοκληρώσει την αφίσα της.  
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4.2 Αποτελέσματα pre-post tests 

 

 Ερώτηση 1 

Πίνακας 11 Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 1: «Τι νομίζεις ότι είναι 
πολιτισμός; Δώσε ένα παράδειγμα.» 

 Αρχικά  τεστ Τελικάτεστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών Αριθμός μαθητών 

Αθλήματα 3 

Άνθρωποι 2 

Αγάλματα 2 

Αρχιτεκτονική - 

Γλώσσα - 

Έθιμα 2 

Επαγγέλματα 4 

Μνημεία - 

Μουσική 4 

Μόρφωση - 

Τέχνη - 

Φαγητά 2 

Χορός  2 

Δεν ξέρω 5 
 

6 

2 

4 

3 

2 

5 

3 

3 

6 

2 

2 

4 

4 

- 
 

 

Η πρώτη ερώτηση ήταν γενικών γνώσεων και γνωστικού περιεχομένου, με σκοπό να 

ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, ζητώντας από τους μαθητές να 

πουν εάν γνωρίζουν τι είναι πολιτισμός και να αναφέρουν κάποιο παράδειγμα. Να 

σημειωθεί πως οι περισσότεροι μαθητές έγραψαν περισσότερα από ένα παραδείγματα 

πολιτισμού στην απάντησή τους.Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών με εκείνες που 

έδωσαν στα τελικά τεστ, παρατηρήθηκε πως οι 4 μαθητές που στα τελικά τεστ έδωσαν την 

απάντηση «δεν ξέρω», έπειτα απάντησαν διαφορετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η απάντηση ενός από τους συγκεκριμένους μαθητές ότι ο πολιτισμός είναι «η 

μάθηση, ο χορός, τα αγάλματα, τα ρούχα, τα αθλήματα, τα φαγητά». Αξίζει να σημειωθεί 

πως οι περισσότεροι μαθητές στις απαντήσεις των τελικών τεστ αναφέρονται σε ήδη 
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υπάρχουσες κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα η απάντηση «αθλήματα», στην οποία 

στα αρχικά τεστ 3 μαθητές έδωσαν την απάντηση αυτή και στα τελικά τεστ 6 μαθητές 

απάντησαν «αθλήματα», γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι μαθητές κατάλαβαν 

πως ο αθλητισμός αποτελεί μία μορφή πολιτισμού μετά από τη διδακτική παρέμβαση. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε πως και οι 15 μαθητές πρόσθεσαν στις απαντήσεις του post test, 

τουλάχιστον τρία περισσότερα παραδείγματα και μορφές πολιτισμού. Αξιοσημείωτη ήταν 

η διαφορά στις απαντήσεις μιας μαθήτριας, η οποία στο αρχικό τεστ απάντησε «δεν ξέρω», 

στο τελικό τεστ τα παραδείγματα που ανέφερε ως μορφές πολιτισμού ήταν «μάθηση, 

χορός, αγάλματα, ρούχα, αθλήματα, φαγητά. 

 

 Ερώτηση 2 

Πίνακας 12Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 2: «Μπορείς να 
αναφέρεις ένα παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο παρελθόν 

και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα;» 

 Αρχικά  τεστ Τελικάτεστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών Αριθμός μαθητών 

Αθλήματα 2 2 

Άνθρωποι 2 2 

Αγάλματα 2 4 

Αρχιτεκτονική - 3 

Δημοτικά τραγούδια - 3 

Έθιμα 2 5 

Επαγγέλματα 1 - 

Ευρήματα μουσείων - 1 

Παραδοσιακά ρούχα - 1 

Φαγητά 1 4 

Χορός 2 4 

Δεν ξέρω 6 - 

Η δεύτερη ερώτηση ήταν και αυτή με τη σειρά της γνωστικού περιεχομένου, όμως ζητούσε 

ένα παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει και 

σήμερα. Απαιτούσε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση και άποψη από τους μαθητές με 
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στόχο να φανεί κατά πόσο αντιλαμβάνονται την έννοια του πολιτισμού ως κάτι με διάρκεια 

στο χρόνο και ιστορική εξέλιξη. Σε αυτήν την απάντηση οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν 

ένα έως δύο παραδείγματα πολιτισμού. 

Έπειτα από σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους μαθητές τόσο στην ερώτηση 

του αρχικού τεστ, όσο και στο τελικό τεστ, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση και αναφορά 

περισσότερων παραδειγμάτων πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι έξι μαθητές που είχαν 

απαντήσει «δεν ξέρω», στο τελικό τεστ ανέφεραν «τα αθλήματα, τα δημοτικά τραγούδια, 

τον χορό, τα έθιμα, τα ευρήματα στα μουσεία». 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως οι 11 στους 15 μαθητές πρόσθεσαν περισσότερα 

παραδείγματα στο τελικό τεστ, ενώ μόλις δύο μαθητές κράτησαν την ίδια απάντηση. Πιο 

συγκεκριμένα ένας μαθητής έδωσε την απάντηση «τα αθλήματα» στο αρχικό και στο 

τελικό τεστ και η μαθήτρια απάντησε και στο αρχικό και στο τελικό τεστ «τα έθιμα».  

Ακόμη, παρατηρήθηκε πως οι κατηγορίες «αγάλματα, αρχιτεκτονική, δημοτικά τραγούδια, 

έθιμα, φαγητά, χορός» στο τελικό τεστ απαντήθηκαν από περισσότερους μαθητές, γεγονός 

που δείχνει ότι οι μαθητές μέσα από τα δραστηριότητες της Δ.Μ.Α. κατάλαβαν πως οι 

παραπάνω μορφές πολιτισμού υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν έως και σήμερα.  
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 Ερώτηση 3 

Πίνακας 13Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 3: «Έχει υποστεί 
αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου;» 

 Αρχικά  τεστ Τελικά τεστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών Αριθμός μαθητών 

Αγάλματα 2 

Αρχιτεκτονική 2 

Γλώσσα 1 

Γράμματα 1 

Επαγγέλματα 1 

Ενδυμασία 3 

Μνημεία - 

Νομίσματα - 

Φαγητά 2 

Δεν ξέρω 7 
 

5 

3 

- 

- 

1 

5 

1 

1 

2 

1 
 

Η τρίτη ερώτηση αποτελεί συνέχεια της δεύτερης και σκοπός είναι να εξετάσει κατά πόσο 

το παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει έως 

σήμερα έχει υποστεί αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και αν ναι ποιες είναι αυτές. Το 

παραπάνω ερώτημα φάνηκε πως δυσκόλεψε τους μαθητές. 

Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω απαντήσεις, οι μαθητές δεν μπόρεσαν να 

κατανοήσουν την ερώτηση και να δώσουν ακριβή απάντηση. Με αυτόν τον τρόπο ωστόσο, 

εμφανίστηκε η σύγχυση που επικρατεί στους μαθητές, καθώς και η έλλειψη γνώσεων που 

έχουν σχετικά με την έννοια του «πολιτισμού» και τη διαχρονική σημασία του όρου. 

Οι απαντήσεις των παιδιών διαφοροποιήθηκαν και στο τελικό τεστ από τους εφτά μαθητές 

που είχαν απαντήσει «δεν ξέρω», μόνο μια μαθήτρια παρέμεινε στην ίδια άποψη και 

κράτησε αυτήν την απάντηση. Οιεφτάμαθητές απάντησαν διαφορετικά με χαρακτηριστικές 

απαντήσεις όπως «τα αγάλματα και τα μνημεία των μουσείων, η ενδυμασία». Οι υπόλοιποι 

μαθητές ανέφεραν ως παραδείγματα «τα αγάλματα, τα νομίσματα».  

Χαρακτηριστικό είναι πως οι απαντήσεις «τα νομίσματα,τα μνημεία» αναφέρθηκαν μόνο 

στο τελικό τεστ, καθώς επίσης και «τα αγάλματα, η αρχιτεκτονική, η ενδυμασία» 
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απαντήθηκαν από περισσότερους μαθητές στο τελικό τεστ σε σχέση με το αρχικό. Οι 

μαθητές, όπως φαίνεται και στον πίνακα, κατανόησαν την διαχρονική σημασία που έχουν 

οι παραπάνω κατηγορίες απαντήσεων και σε αυτό συνέβαλαν τόσο οι ομαδικές 

δραστηριότητες, όσο και η επίσκεψη πεδίου στο Λαογραφικό Μουσείο και η επαφή τους 

με παραδοσιακά ενδύματα και μνημεία. 

 

 Ερώτηση 4 

 

Η τέταρτη ερώτηση είναι τύπου σωστό-λάθος, ζητώντας από τους μαθητές να 

χαρακτηρίσουν ως σωστές ή λανθασμένες τις πέντε προτάσεις, μέσα από τις οποίες 

αξιολογούνται οι γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τις μορφές και έννοιες που 

εμπεριέχει ο πολιτισμός και η παράδοση. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στο αρχικό τεστ διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 6 από τους 15 μαθητές χαρακτήρισαν επιτυχώς 5 στις 5 προτάσεις. 

 6 από τους 15 μαθητές χαρακτήρισαν επιτυχώς 4 στις 5 προτάσεις. 

 3 από τους 15 μαθητές χαρακτήρισε επιτυχώς 3 στις 5 προτάσεις. 

Οι απαντήσεις των φοιτητών στο τελικό τεστ διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 13 από τους 15 μαθητές χαρακτήρισαν επιτυχώς 5 στις 5 προτάσεις. 

3
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 2 από τους 15 μαθητές χαρακτήρισαν επιτυχώς 4 στις 5 προτάσεις. 

 

 Ερώτηση 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση υπάρχει μόνο στο τελικό τεστ και εστιάζει στην μεταγνωστική 

ικανότητα των μαθητών, ρωτώντας τους τι παραπάνω έμαθαν και με ποιον τρόπο. Οι 

περισσότερες απαντήσεις των παιδιών (εννιά μαθητές) είχαν ως σημείο αναφοράς την 

επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο και πως μέσα από αυτήν 

ήρθαν σε επαφή και κατανόησαν την παράδοση και τον τρόπο ζωής των προγόνων τους.  

Επίσης, τρεις μαθητές ανέφεραν πως απέκτησαν πληροφορίες καιγνώσεις για το πολιτισμό 

και τη παράδοση των νομών της Δυτικής Μακεδονίας από την αναζήτηση και τη χρήση των 

φορητών υπολογιστών (laptops). Ακόμη, τρεις μαθητές έγραψαν πιο συγκεκριμένες 

απαντήσεις, αναφέροντας πως έμαθαν για μορφές του πολιτισμού όπως είναι η ενδυμασία 

και οι παραδοσιακές στολές, η αρχιτεκτονική στο παρελθόν και σήμερα. 

 

 

 

 

Πίνακας 14Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 5: «Τι παραπάνω 
έμαθες για τον πολιτισμό που δεν γνώριζες; Με ποιον τρόπο;» 

Τελικάτεστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών 

Γνώση για την παράδοση και τον τρόπο 
ζωής των προγόνων με την επίσκεψη στο 
μουσείο. 

9 

Γνώση για την παράδοση και τα έθιμα 
των νομών της Δυτικής Μακεδονίας με 
την χρήση του Διαδικτύου. 

3 

Γνώση για την ενδυμασία και τις 
παραδοσιακές στολές με την επίσκεψη 
στο μουσείο. 

3 
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 Ερώτηση 6 

 

 

 

 

 

 

 

Η έκτη ερώτηση στοχεύει στην ανάδειξη των εντυπώσεων των μαθητών από το σύνολο της 

διδασκαλίας, καθώς και τις εσωτερικές ανάγκες που προκύπτουν για εμπλουτισμό και 

ποικιλία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναφέρουν τι τους άρεσε περισσότερο στις δραστηριότητες που συνέβησαν. Αξίζει να 

σημειωθεί πως οχτώ μαθητές απάντησαν περισσότερες από μια δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβάνοντας κυρίως την επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο του πολιτιστικού 

συλλόγου «Αριστοτέλης» και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή των φορητών 

υπολογιστών.  

Τρεις μαθητές ανέφεραν πως εκείνο που τους άρεσε περισσότερο ήταν οι ομαδικές 

δραστηριότητες που είχαν αναλάβει και πως ο καθένας είχε έναν διαφορετικό και 

ξεχωριστό ρόλο στην ομάδα του. Τέσσερις μαθητές απάντησαν αρκετά πιο γενικά 

υποστηρίζοντας πως τους άρεσαν όλες οι δραστηριότητες και πιο πολύ όταν 

χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές. 

 

 Ερώτηση 7 

Η ερώτηση 7, περιλαμβανόταν και αυτή στα τελικά τεστ, με σκοπό να διαπιστωθούν οι 

τυχόν δυσαρέσκειες και δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές, προκειμένου να γίνουν 

οι βελτιωτικές αλλαγές και διορθώσεις. Η ερώτηση αναφερόταν στο εάν υπήρξε κάτι στη 

διάρκεια των διδασκαλιών που δεν τους ευχαρίστησε. Δεν καταγράφτηκαν αρνητικά 

Πίνακας 15Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 6: «Τι σου άρεσε 
περισσότερο στις δραστηριότητες που έκανες;» 

Τελικάτεστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο 

Χρήση φορητών υπολογιστών 

8 

Ομαδικές δραστηριότητες και ο 
διαχωρισμός ρόλων στην κάθε ομάδα 

3 

Όλες οι δραστηριότητες και περισσότερο 
όταν χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογιστές. 

4 
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σχόλια και πιο συγκεκριμένα στο σύνολο τους τα παιδιά απάντησαν όχι, πως δεν υπήρχε 

κάποια δραστηριότητα ή άσκηση που δεν τους άρεσε, με χαρακτηριστική απάντηση ενός 

μαθητή «όχι, όλα ήταν τέλεια». 

 

 Ερώτηση 8 

Η τελευταία ερώτηση των τελικών τεστ, έδινε έμφαση και πάλι στις απόψεις και 

εντυπώσεις των μαθητών σχετικά με τη διδακτική παρέμβαση και το περιεχόμενό της και 

εστίαζε στο εάν ήθελαν να μάθουν ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είχαν τη δυνατότητα 

να μάθουν. Οι επικρατούσες απόψεις των παιδιών, υποστήριζαν πως όσα έμαθαν μέσα 

από την εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν, ήταν αρκετά και απέκτησαν 

γνώσεις που δεν γνώριζαν. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση μιας μαθήτριας ότι «έμαθα 

πολλά και όταν μεγαλώσω θέλω να πηγαίνω στα μουσεία». Αξιοσημείωτο ήταν πως τρεις 

μαθητές ανέφεραν στις απαντήσεις τους πως όσα έμαθαν ήταν ενδιαφέροντα και θα 

ήθελαν να μάθουν ακόμα περισσότερα στο μέλλον.  

 

Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε από τις συσχετίσεις και τις συγκρίσεις των 

απαντήσεων των μαθητών τόσο στα pre όσο και στα post tests, πως σημειώθηκε βελτίωση 

αναφορικά με τη γνωστική κατάσταση των περισσότερων μαθητών, σύμφωνα και με τους 

σκοπούς και στόχους της κάθε διδακτικής ενότητας και παρέμβασης. Όπως φάνηκε και 

παραπάνω, η άσκηση σωστού-λάθους, μετά την εφαρμογή της Δ.Μ.Α., είχε αρκετό 

ποσοστό επιτυχίας, καθώς οι 13 στους 15 μαθητές είχαν όλες τις απαντήσεις τους σωστές 

και μόλις 2 είχαν μία λανθασμένη. Ακόμη, αναφορικά με την ερώτηση 1 παρατηρήθηκε 

βελτίωση και ποικιλία στις απαντήσεις τους, με τους περισσότερους μαθητές να 

προσθέτουν παραδείγματα πολιτισμού στα post tests. Επιπρόσθετα, από τη σύγκριση των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις 2 και 3 προκύπτει πως οι μαθητές, με την ολοκλήρωση των 

διδασκαλιών, σχημάτισαν μία πιο ολοκληρωμένη άποψη και γνώση γύρω από την έννοια 

του «πολιτισμού», αλλά και τις επιμέρους μορφές που περιλαμβάνονται. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί, πως στο σύνολο τους οι μαθητές, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους στα 

post test, έμειναν ευχαριστημένοι και απόλαυσαν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 

της Δ.Μ.Α.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο αφενός το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας και αφετέρου την αξιολόγηση τηςσε πραγματικές 

συνθήκες. Παράλληλα, προτείνονται αλλαγές που  βελτίωνουν την αποτελεσματικότητά 

της. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση των αποτελεσμάτων τόσο των pre-post test, όσο και 

των παρατηρήσεων της διδάσκουσας και του παρατηρητή της διδασκαλίας, προκύπτουν 

ορισμένα ζητήματα τα οποία απαιτούν διόρθωση, προκειμένου η μελλοντική εφαρμογή 

της Δ.Μ.Α. να έχει εγγυημένα και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί πως οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 

διδακτικών ενοτήτων και αντιμετωπίστηκαν, δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. 

Πιο αναλυτικά, η δυσκολία που έγινε αντιληπτή στη διάρκεια εφαρμογής της 

Δ.Μ.Α., ήταν η πίεση του χρόνου αναφορικά με την ολοκλήρωση των ομαδικών 

δραστηριοτήτων. Κατά το σχεδιασμό των διδασκαλιών, δόθηκε βάση στη δημιουργία 

ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς μέσα από την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση οι 

μαθητές  μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και 

απόψεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες (Kagan, 1994). Συνεπώς, οι διδακτικές ενότητες 

περιέχουν δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των 

παιδιών, μέσα από εργασίες που τα βοηθούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τη 

δημιουργικότητα, να αλληλοσυμπληρώνουν το θέμα για το οποίο ερευνούν, ώστε η τελική 

εργασία να είναι ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ομαδικής δραστηριότητας και δουλειάς. 

Παρ’ όλα αυτά, στη συγκεκριμένη Δ.Μ.Α., οι μαθητές, όπως προκύπτει από τις 

παρατηρήσεις της διδάσκουσας, δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση της διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα Φύλλα Εργασίας (βλ. 

παράρτημα Α.), επέφερε καθυστέρηση κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων, 

καθώς οι μαθητές δυσκολεύονταν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε ένα κοινό 

συμπέρασμα. Για τους παραπάνω λόγους, τα Φύλλα Εργασίας προτείνονται, όπως και 

έγινε, να περιλαμβάνουν λιγότερες ερωτήσεις και αρκετά πιο συγκεκριμένες στη 

διατύπωσή τους. 
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Επίσης, σημαντικό σκέλος της διδακτικής ακολουθίας αποτέλεσε η χρήση Νέων 

Τεχνολογιών, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές, όπως φαίνεται και 

από τα αποτελέσματα του τελικού τεστ, εντυπωσιάστηκαν από τη συνεχή χρήση φορητών 

υπολογιστών στις δραστηριότητες και ήταν ένα από τα γεγονότα που τους κίνησαν το 

ενδιαφέρον για να συμμετέχουν ενεργά.Με την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στη διδασκαλία οι μαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο, του «ερευνητή», στην 

αναζήτηση της νέας γνώσης (Herman, 1994). Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα για 

διαθεματικότητα και σύνδεση πολλών διδακτικών αντικειμένων και πεδίων (Σολωμονίδου, 

2000). Ακόμη, τα παιδιά αποκτούν ερεθίσματα και ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στις 

δραστηριότητες.  

Αξίζει να αναφερθεί  πως ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα εργαλεία και 

κριτήρια με τα οποία τα αποτελέσματα μιας Δ.Μ.Α. μπορούν να επιφέρουν τις βελτιωτικές 

αλλαγές (Kariotoglou, Psillos, Tsefles, 2001). Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας δεν μπορούν να γενικευτούν καθώς το δείγμα από το οποίο προέρχονται τα 

αποτελέσματα είναι μικρό και ενδεχομένως μη αντιπροσωπευτικό. Ωστόσο υπάρχουν 

δεδομένα (αρχικά-τελικά τεστ) που αποδεικνύουν πως υπήρξε βελτίωση στις γνώσεις των 

μαθητών, αναφορικά με την έννοια του «πολιτισμού» μέσα από την εφαρμογή ομαδικών 

δραστηριοτήτων και την επίσκεψη πεδίου. 

Συνοψίζοντας, οφείλουμε να αναφέρουμε, πως η παρούσα εργασία επιδίωξε την 

ανάπτυξη μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, με 

διαθεματική προσέγγιση και σύνδεση των μαθημάτων της Μελέτης Περιβάλλοντος και 

Ιστορίας, εντάσσοντας εναλλακτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη, προσδοκά τη 

χρήση της από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι με την 

κατάλληλη προσαρμογή στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μαθησιακό μέσο στη σχολική τάξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Φύλλα Εργασίας 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.α. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

1. Τί παρατηρείς στις εικόνες; 

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

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

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

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

2. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις εικόνες; 

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

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

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

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

3. Μπορείς να σκεφτείς τι εκφράζει η αρχιτεκτονική των 

σπιτιών αυτών; Τι δείχνει για τους ανθρώπους; 

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

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

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

................................................................................................................. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.β. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΑΘΛΗΤΕΣ» 

1. Γνωρίζεις κάποια από τα αθλήματα των εικόνων; 

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

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

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

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

2. Μήπως ξέρεις τι σημασία είναι οι αγώνες στην 

αρχαιότητα; Θυμίσουτι έχεις μάθει στην Ιστορία. 

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

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

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

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

3. Σήμερα, οι αγώνες έχουν την ίδια σημασία;  

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

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

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

............................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.γ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ» 

 

1. Εντόπισες διαφορές στην ενδυμασία των ανθρώπων στις 

εικόνες; 

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

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

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

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

2. Ποιές είναι οι διαφορές που βρήκες; 

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

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

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

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

3. Γιατί πιστεύεις ότι η ενδυμασία διαφέρει στις εικόνες; 

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

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

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

.................................................................................................................  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.δ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΑΓΕΙΡΕΣ» 

 

1. Γνωρίζεις τα παραπάνω φαγητά; 

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

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

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

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

2. Πούμπορείς να γευτείς αυτά τα φαγητά; (χώρα, πόλεις) 

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

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

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

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

3. Οι περισσότερες από αυτές τις συνταγές πώς έχουν φθάσει 

στα χέρια μας; 

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

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

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

................................................................................................................. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.ε. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΟΥΣΙΚΟΙ» 

 

1. Γνωρίζεις ποιο τραγούδι άκουσες μόλις τώρα; 

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

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

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

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

2. Πότε τραγουδάμε το τραγούδι αυτό; 

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

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

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

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

3. Για ποιον λόγο τραγουδούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι; 

Τι σήμαινε; 

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

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

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

............................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2.α. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

 

1. Παρατήρησε τις εικόνες και προσπάθησε να τις βάλεις 

σε χρονική σειρά. 

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

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

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

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

2. Μπορείς να συνδέσεις την κάθε εικόνα με μια συγκεκριμένη 

εποχή;  

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

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

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

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

3. Ποια είναι η σημασία των παραδοσιακών σπιτιών σήμερα; 

Συζήτησέ το με τους υπόλοιπους αρχιτέκτονες. 

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

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

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

................................................................................................................. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2.β. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΑΘΛΗΤΕΣ» 

 

1. Παρατήρησε τις εικόνες. Εντοπίζεις ομοιότητες στα 

αθλήματα; 

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

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

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

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

2. Πώς εξηγείς ότι πολλά από τα σύγχρονα αγωνίσματα 

υπήρχαν και στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες; 

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

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

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

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

3. Μπορείς να σκεφτείς άλλες μορφές πολιτισμού; 

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

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

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

............................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2.γ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ» 

 

1. Παρατήρησε τις εικόνες και προσπάθησε να τις βάλεις 

σε χρονική σειρά. 

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

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

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

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

2. Η επιλογή του ρουχισμού τι έδειχνε για τους ανθρώπους στο 

παρελθόν; 

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

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

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

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

3. Μπορείς να σκεφτείς άλλες μορφές πολιτισμού; 

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

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

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

................................................................................................................. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2.δ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΑΓΕΙΡΕΣ» 

 

1. Τι παρατηρείς στις εικόνες που βλέπεις; Βρίσκεις 

ομοιότητες; 

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

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

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

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

2. Προσπάθησε με τους συμμαθητές σου να βάλεις σε 

χρονική σειρά τις εικόνες. 

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

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

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

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

3. Γιατί πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει οι διατροφικές μας 

συνήθειες σε σχέση με το παρελθόν; 

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

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

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

............................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2.ε. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΟΥΣΙΚΟΙ» 

1. Πότε συνήθως ακούς μουσική; Τι αισθάνεσαι όταν ακούς 

το αγαπημένο σου τραγούδι; 

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

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

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

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

 

2. Η μουσική είχε την ίδια μορφή στο παρελθόν; Γράψε ένα 

μουσικό χαρακτηριστικό της κάθε εποχής (Μεσαίωνας, 

Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασική, Ρομαντισμός, Σύγχρονη). 

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

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

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

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

 

3. Η μουσική είναι μορφή τέχνης μέσα από την οποία 

εκφράζονται οι άνθρωποι. Μπορείς να γράψεις άλλες 

μορφές τέχνης και πολιτισμού; 

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

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

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

........................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.α. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» 

1. Μπορείς να αναφέρεις μερικά σημαντικά μνημεία και 

αρχαιολογικούς χώρους τα οποία βρίσκονται στους 

νομούς της Δυτικής Μακεδονίας; 

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

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

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

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

2. Έχεις επισκεφθεί κάποιο από αυτά; Περιέγραψε την 

εμπειρία σου. 

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

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

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

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

3. Με τη βοήθεια της ομάδας σου συμπλήρωσε τους πίνακες: 

Νομός Γρεβενών 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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Νομός Καστοριάς 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Κοζάνης 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Φλώρινας 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.β. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 «ΑΘΛΗΤΕΣ» 

1. Μπορείς να αναφέρεις ένα χαρακτηριστικό άθλημα για 

κάθε νομό της Δυτικής Μακεδονίας; 

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

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

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

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

2. Ποιο από τα παραπάνω σου έκανε περισσότερο εντύπωση 

και γιατί; 

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

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

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

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

3. Με τη βοήθεια της ομάδες σου συμπλήρωσε τους πίνακες: 

Νομός Γρεβενών 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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Νομός Καστοριάς 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Κοζάνης 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Φλώρινας 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.γ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ» 

1. Μπορείς να αναφέρεις ένα έθιμο για κάθε νομό της 

Δυτικής Μακεδονίας; 

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

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

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

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

2. Ποιο σου έκανε περισσότερη εντύπωση και γιατί; 

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

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

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

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

3. Με τη βοήθεια της ομάδες σου συμπλήρωσε τους πίνακες: 

Νομός Γρεβενών 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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Νομός Καστοριάς 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Κοζάνης 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Φλώρινας 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

  



  

- 90 - 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.δ. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΑΓΕΙΡΕΣ» 

1. Μπορείς να αναφέρεις χαρακτηριστικά φαγητά ή τοπικά 

προϊόντα των νομών της Δυτικής Μακεδονίας; 

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

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

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

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

2. Εξήγησε με λίγα λόγια τη συνταγή που σου έκανε 

περισσότερο εντύπωση. 

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

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

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

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

3. Με τη βοήθεια της ομάδες σου συμπλήρωσε τους πίνακες: 

4. Νομός Γρεβενών 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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Νομός Καστοριάς 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Κοζάνης 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Φλώρινας 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1.ε. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΟΥΣΙΚΟΙ» 

1. Ανέφερε μια χαρακτηριστική μουσική ή και χορούς για 

τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. 

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

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

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

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

2. Γνωρίζεις κάποιον από τους παραπάνω χορούς; 

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

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

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

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

3. Με τη βοήθεια της ομάδες σου συμπλήρωσε τους πίνακες: 

Νομός Γρεβενών 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

 

 

 



  

- 93 - 
 

Νομός Καστοριάς 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Κοζάνης 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 

     

 

Νομός Φλώρινας 

Αθλήματα Μουσική Φαγητά Έθιμα Μνημεία 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΜΟΥΣΕΙΟ» 

Επιλέγω μαζί με την ομάδα μου ένα είδος μουσείου, από την 

ιστοσελίδα που επισκέφθηκα και απαντώ στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1. Ποιό είδος μουσείου επιλέξατε; 

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

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

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

2. Τι εκθέματα έχει το μουσείο αυτό; 

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

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

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

3. Πού βρίσκεται το μουσείο αυτό; 

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

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

........................................................................................................  
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Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του Λαογραφικού Μουσείου του 

Αριστοτέλη Φλώρινας και απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Υπάρχει κάτι που σου έκανε εντύπωση για το μουσείο; 

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

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

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

2. Τι θα ήθελες να ρωτήσεις  εάν επισκεπτόσουν το μουσείο αυτό; 

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

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

...........................................................................................................  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1.α. 

«ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ» 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 

 

Ημερομηνία: 

Όνομα ομάδας: 

Όνομα:  

 

 

 

 Καταγράφω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των 

δημοσιογράφων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1.β. 

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 

 

Ημερομηνία: 

Όνομα ομάδας: 

Όνομα:  

 

 Γράφω με την ομάδα μου τις ερωτήσεις που θέλω να 

θέσω στους υπεύθυνους του μουσείου.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1.γ. 

«ΖΩΓΡΑΦΟΙ» 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο 

 

Ημερομηνία: 

Όνομα ομάδας: 

Όνομα:  

 

 

 Ζωγραφίζω/σχεδιάζω αυτό που μου έκανε περισσότερο 

εντύπωση κατά την επίσκεψή μου στο Λαογραφικό 

Μουσείο.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ» 

1. Σκέφτομαι ένα γνωστό μνημείο πολιτισμού με την ομάδα 

μου και βρίσκω πληροφορίες για αυτό. 

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

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

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

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

2. Κάθε λαός έχει τη δική του ιστορία, γλώσσα, συνήθειες, 

δηλαδή, το δικό του πολιτισμό. Όταν επισκεπτόμαστε μια 

χώρα, τι κάνουμε συνήθως; Ποια μέρη επισκεπτόμαστε 

και γιατί; 

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

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

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

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

3. Πιστεύεις ότι ο πολιτισμός κάθε λαού επηρεάζεται αλλά 

και επηρεάζει τους λαούς άλλων χωρών; Γιατί πιστεύεις 

ότι συμβαίνει αυτό και με ποιον τρόπο; 

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

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

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

........................................................................................................  
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

(ημερομηνία) 

ΠΡΟΣ: 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

 

Αξιότιμοι κύριοι του Τουριστικού Πρακτορείου Φλώρινας, 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ο τουρισμός στον τόπο μου, 2016» το Δημοτικό 

Συμβούλιοτης πόλης αποφάσισε να προχωρήσει σε μια διαφημιστική εκστρατεία για 

το 2016. Σκοπός αυτής της διαφημιστικής  εκστρατείας είναι να επισκεφθούν 

τουρίστες την Ελλάδα και να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας. Για τον λόγο αυτό, 

επιλέχθηκε το δικό σας Τουριστικό Πρακτορείο, για την κατασκευή μια αφίσας. 

Παρακάτω σας δίνονται κάποιες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε 

την αφίσα. 

Η αφίσα πρέπει να περιέχει: 

1. Ένα μικρό τίτλο. 

2. Δύο ή τρεις λόγους  για τους οποίους αξίζει να επισκεφθεί κάποιος την 

Ελλάδα (για παράδειγμα: κάποιο γνωστό μνημείο). 

3. Μία ζωγραφιά η οποία θα δείχνει ένα πολιτιστικό μνημείο της χώρας. 

Η αφίσα σας θα αξιολογηθεί από Πρακτορεία του εξωτερικού και θα αποφασιστεί 

εάν θα επιλέξουμε ή όχι τη δική σας αφίσα. 

ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. 

 

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση, 

Ο Δήμαρχος της Φλώρινας   
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Β. Εικόνες 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.α. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.β. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.1.γ. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.δ. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2.α. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2.β. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2.γ. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2.δ. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2 
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ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ (1η ενότητα «μορφές πολιτισμού» - 2η 

δραστηριότητα συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη από τις 3 αρχικές 

ομάδες) 

Αρχική ομάδα 1. 

 

Αρχική ομάδα 2. 
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Αρχική ομάδα 3. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Γ. Αρχικά και τελικά τεστ αξιολόγησης των μαθητών/τριών  

ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (PRE TEST)  

Ημερομηνία: ……………………………………. 

Όνομα:................................................................................................. 

1. Γράψε τι νομίζεις ότι είναι πολιτισμός. Δώσε, αν θέλεις, ένα 

παράδειγμα για να εξηγήσεις τη γνώμη σου.  

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

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

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

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

 

2. Μπορείς να αναφέρεις ένα παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο 

παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα; 

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

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

 

3. Έχει υποστεί αλλαγές ο πολιτισμός στο πέρασμα του χρόνου; 

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

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

4. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 Τα δημοτικά τραγούδια είναι παράδοσή μας.   .......... 

 Οι άλλοι λαοί δεν έχουν πολιτισμό.    .......... 

 Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε είναι πολιτισμός. .......... 

 Τα αγάλματα είναι πολιτισμός.     .......... 

 Ο πολιτισμός αφορά μόνο το παρελθόν.   ..........  
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ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (POSTTEST) 

Ημερομηνία: ……………………………………. 

Όνομα:................................................................................................. 

1.Γράψε τι νομίζεις ότι είναι πολιτισμός. Δώσε, αν θέλεις, ένα 

παράδειγμα για να εξηγήσεις τη γνώμη σου.  

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

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

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

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

 

2. Μπορείς να αναφέρεις ένα παράδειγμα πολιτισμού που υπήρχε στο 

παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα;  

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

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

 

3. Έχει υποστεί αλλαγέςο πολιτισμός στο πέρασμα του χρόνου; 

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

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

 

4. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 Τα δημοτικά τραγούδια είναι μέρος της παράδοσης. .......... 

 Οι άλλοι λαοί δεν έχουν πολιτισμό.    .......... 

 Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε είναι πολιτισμός. .......... 

 Τα αγάλματα είναι πολιτισμός.     .......... 
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 Ο πολιτισμός αφορά μόνο το παρελθόν.   .......... 

 

3. Τι παραπάνω έμαθες για τον πολιτισμό που δεν γνώριζες; 

Με ποιον τρόπο το έμαθες; 

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

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

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

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

 

4. Τι σου άρεσε περισσότερο στις δραστηριότητες που έκανες;  

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

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

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

 

5. Υπήρξε κάτι που δεν σου άρεσε τόσο; Αν ναι, ποιο;  

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

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

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

 

6. Θα ήθελες να μάθεις ή να κάνεις κάτι άλλο σχετικά με τον 

πολιτισμό, που δεν το έκανες σχολείο; Αν ναι ποιο;  

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

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

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



  

- 117 - 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. 
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