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Περίληψη 

 

           Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και χαρακτηριστικών στη διδασκαλία αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας. Στην 

παρούσα έρευνα μελετούμε την εξέλιξη προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό 

σχεδιασμό με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και στην υιοθέτηση των καινοτομικών 

χαρακτηριστικών που αυτό έχει για το μάθημα της «Μελέτης Περιβάλλοντος», καθώς 

και παράγοντες που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά 

αυτά. Επιπλέον, μελετήθηκε και ο ρόλος της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών 

στην ικανότητα διδακτικού σχεδιασμού τους. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαεπτά (17) 

προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι παρακολούθησαν το μάθημα «Διδακτική της Μελέτης 

Περιβάλλοντος». Το συγκεκριμένο μάθημα υλοποιήθηκε σε δεκατρείς (13)  τρίωρες 

συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε ομάδα είχε αναλάβει από κοινού μια 

ενότητα για την οποία οργάνωνε συνεργατικά το διδακτικό σχεδιασμό, με βάση τα 

καινοτομικά χαρακτηριστικά του Αναλυτικού προγράμματος. Στη συνέχεια, 

ακολουθούσε η εφαρμογή της ενότητας αυτής σε πραγματική τάξη και στο τέλος 

αξιολόγηση της διδασκαλίας στο χώρο του Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο ατομικός διδακτικός σχεδιασμός μιας ενότητας στην αρχή 

(«Το νερό») και μιας ενότητας στη λήξη του εξαμήνου («Ο προσανατολισμός»), καθώς 

και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών που ελήφθησαν μετά τη λήξη του 

εξαμήνου.  Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει, ότι η διδακτική παρέμβαση 

βελτίωσε κατά πολύ τις ικανότητες των προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό 

σχεδιασμό, καθώς μετά τη συμμετοχή τους στο μάθημα, σχεδόν όλοι υιοθετούν 

καινοτόμες μεθόδους στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, όπως αυθεντικά 

περιβάλλοντα μάθησης, καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος, εγκόλπωση ΤΠΕ  στη 

διδασκαλία, άνοιγμα στον πολιτισμό και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών 

(αύξηση βαθμού αυτενέργειας). 

Λέξεις κλειδιά: διδακτικός σχεδιασμός, ομαδικός σχεδιασμός διδασκαλιών, καινοτομίες του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, εκπαίδευση προπτυχιακών 

φοιτητών, Μελέτη του Περιβάλλοντος  
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Abstract 

The implementation of innovative methods and characteristics in teaching is a very 

important achievement for teachers of any level. In this research we study the 

development of pre-service primary teachers in instructional design based on the 

curriculum and the adoption of its innovative, for the subject “Studies for the 

Environment” and the factors that influence participants to adopt these features. In 

addition, we studied the role of cooperation among students in their team teaching/team 

working ability. The study involved seventeen pre-service teachers from the Department 

of Primary Education, University of Western Macedonia, who attended the course 

"Teaching of Studies for the Environment". The course was implemented in thirteen (13) 

three-hour long sessions, during which, in each group of pre-service teachers had 

assigned a whole section  of curricula  (6-10 hours). Pre-service teachers had to 

collaboratively organize the instructional design and implementation of teaching of the 

particular section, based on the respective innovative features of the curriculum. 

Teachings were implemented each week in  actual classrooms, followed by afternoon 

University meeting  for their evaluation. As research tools were used the individual 

instructional design at the beginning (''The water cycle'') and at the end of the semester 

(‘’Orientation’’), and the interviews of pre-service teachers received after the end of the 

semester. For the analysis,…. Findings indicate, that teaching intervention significantly 

improved the abilities of pre-service teachers on instructional design, and after 

participating in the course, almost all of them adopted innovative methods in the 

instructional design of their teaching, like the  inclusion of authentic learning 

environments in their teaching, the use of language culture and argument, incorporation 

of ICTs in teaching process, opening to the culture and development of students' skills 

(self-motivation degree increase). 

 

Keywords: instructional design, team-teaching, innovations of the curriculum,      educating 

pre-service teachers, environmental education. 
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1. Εισαγωγή 

 

 

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, στην υποχρεωτική εκπαίδευση έχει ως βασικό 

στόχο της το μαθητικό δυναμικό να ερευνά τον κόσμο και να μελετά τα φαινόμενα και τα 

γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω του. Οραματίζεται μαθητές και μαθήτριες που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δρουν ελεύθερα και δημιουργικά στα πλαίσια του σχολείου 

τώρα και στα πλαίσια της κοινωνίας μελλοντικά. Οι Φυσικές Επιστήμες, από τη φύση τους, 

λόγω των αντικειμένων μελέτης τους είναι σε θέση να προκαλέσουν στους μαθητές την 

περιέργεια να ανακαλύπτουν συνεχώς τον κόσμο γύρω τους. Οι μαθητές ως αποδέκτες 

αυτής της πρόκλησης, γίνονται ερευνητές και προσπαθούν να κατανοήσουν, να αναλύσουν, 

να επεξεργαστούν τα φαινόμενα. «Το σχολείο σαν θεσμός οφείλει μέσω των διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων να αναπτύξει στους μαθητές μεθοδικές ικανότητες και τρόπους σκέψης. Σε 

αυτές υπολογίζονται η αναπαραγωγική, η εξερευνητική, η αναλυτική και η συνθετική μεθοδική 

ικανότητα, η προσθετική, η θεμελιακή και η παραδειγματική μεθοδική ικανότητα, η επινοητική 

μέθοδος και η μέθοδος ενσωμάτωσης και ανοικοδόμησης» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 655). 

Το βασικό εργαλείο που καθορίζει τις υπο μελέτη περιοχές των Φυσικών Επιστημών  και σε 

συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να προάγει την προθυμία των μαθητών να 

εμβαθύνουν στις Φυσικές Επιστήμες είναι το Πρόγραμμα Σπουδών. Τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, 

προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να ενσωματώσουν ποικίλες καινοτομίες, ώστε να 

συνάδουν με τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μια αξιόλογη προσπάθεια έγινε το 

2011 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Νέο Σχολείο 21
ου

 αιώνα, Νέο Πρόγραμμα Σπουδών-

Οριζόντια Πράξη, ΕΣΠΑ 2007-2013), όπου υιοθετούνται καινοτομικά χαρακτηριστικά στη 

διαμόρφωση ενός νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες. Αναπόσπαστο 

κομμάτι των Φυσικών Επιστημών είναι και η Μελέτη  Περιβάλλοντος. Αποτελεί 

προθάλαμο όλων των Φυσικών Επιστημών αφού, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για 

το Νέο Σχολείο, «είναι το μοναδικό αμιγώς διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο στη δεκάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση, επειδή αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα της μάθησης, στον 

οποίο συνυφαίνονται οργανικά στοιχεία από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές (κυρίως) 

επιστήμες, καθώς και τις φυσικές επιστήμες και αντικείμενα, όπως: 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». Η Μελέτη 

Περιβάλλοντος, όντας υποχρεωτική για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 
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εξοικειώνει τους μαθητές με τον επιστημονικό λόγο και τους φέρνει σε επαφή με φαινόμενα 

που θα μελετηθούν περαιτέρω σε μεγαλύτερες τάξεις, σε άλλα μαθήματα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η Μελέτη Περιβάλλοντος έχει ως βασικό της άξονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

του. Το μάθημα αυτό, επιβάλλεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και γνώσεις οι οποίες 

αντλούνται από διάφορες Επιστήμες, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 

(Κωνσταντινόπουλος, 2004). 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών είναι απαραίτητη η 

εμπλοκή του δασκάλου. Με αυτό, δεν εννοούμε μόνο ότι ο δάσκαλος συμμετέχει 

στηρικτικά στο μαθησιακό έργο της μαθητικής ομάδας, αλλά εννοούμε και τη συμμετοχή 

της ομάδας στον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, τομείς που 

παραδοσιακά θεωρούνται αποκλειστικό έργο του δασκάλου (Ματσαγγούρας, 2003, 38). 

Επομένως, εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει και ο εκπαιδευτικός, καθώς λειτουργεί 

ως καθοδηγητής των παιδιών και οφείλει μελετώντας το σχετικά διαμορφωμένο Πρόγραμμα 

Σπουδών, να επιλέγει κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες θα δίνουν κίνητρα στους 

μαθητές για να μελετούν, να διερευνούν και να δρουν αυτοβούλως. Στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, λόγω της υβριδικής φύσης του 

μαθήματος, να επιλέγει διαθεματικές και καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες έχουν άμεση 

σχέση με τα προσωπικά βιώματα των μαθητών, ώστε να γίνονται πιο κατανοητές και 

ενδιαφέρουσες, αλλά και να απεγκλωβίζεται από την αυστηρή και ‘’κατά γράμμα’’ τήρηση 

των σχολικών εγχειριδίων. Για να συμβεί αυτό βέβαια, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να 

γνωρίζει το γνωστικό αντικείμενο, ώστε να το μετασχηματίσει κατάλληλα σε σχολική 

γνώση, να έχει κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και επιμόρφωση προκειμένου να αξιοποιεί, για 

παράδειγμα την τεχνολογία στη διδασκαλία του, αλλά και τις δυνατότητες που του παρέχει 

η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, όπως διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα 

μάθησης. 

 Με βάση τις παραπάνω αρχές, στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να 

διερευνηθεί η εκπαίδευση  προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό για το  

μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και να αναδειχθούν παράγοντες που τον επηρεάζουν, 

προκειμένου να αναδειχθούν κατάλληλες διδακτικές σειρές κατά τη διδάρκεια των 

προπτυχιακών τους σπουδών, οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωσή τους στον τομέα 

αυτό. 
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1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μελέτη Περιβάλλοντος 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύγχρονη περιβαλλοντική εκπαίδευση οφείλει να εκπαιδεύει 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για την αειφορία. Με άλλα λόγια, «η εκπαίδευση για το 

περιβάλλον και την αειφορία, είναι η τάση εκείνη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση που 

μετεξελίσσεται και κάνει εμφανές πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι μετατοπίζει το κέντρο βάρους, 

μεταξύ άλλων, από τη φύση στην κοινωνία, από οικολογικές προσεγγίσεις σε 

κοινωνικοπολιτικές, από το σχολείο στο σύστημα «σχολείο και κοινότητα», από προσωπικές 

διεκδικήσεις σε συλλογικές, από ανταγωνιστικές σχέσεις σε συνεργατικές, από 

τεχνοεπιστημονικές λύσεις σε κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές, από απολιτικές προσεγγίσεις 

σε πολιτικές, από ποσοτικές αντιλήψεις σε ποιοτικές» (Φλογαΐτη, 2005, 163-164).  Στην 

εποχή που διανύουμε είναι απολύτως φυσιολογική μια τέτοιου είδους μετατόπιση.  Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι ποικίλουν οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την έννοια 

της αειφορίας, «εφόσον  πρόκειται για μια έννοια που είναι δυνατό να αλλάζει επιμέρους 

στόχους ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο» (Φλογαΐτη, 2005, 165). 

 Οι αρχές που διέπουν την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία μπορούν να 

συνοψιστούν στις παρακάτω: 

1. Η ΕΠΑ θεμελιώνεται στην κριτική και καινοτόμο σκέψη που εκδηλώνεται σε κάθε 

κατάσταση, σε κάθε τόπο και χρόνο, και προωθεί την αλλαγή και την αναδόμηση 

της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. 

2. Δεν είναι αξιολογικά ουδέτερη, αλλά στηρίζει τις ουμανιστικές αξίες της κοινωνικής 

και οικολογικής αλληλεγγύης στο χώρο και στο χρόνο, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της αυτονομίας, της υπευθυνότητας και της ανεκτικότητας, με γνώμονα τις οποίες -

επεξεργάζεται και τα ζητήματα της αειφορίας και προωθεί δημοκρατικές αλλαγές. 

3. Εξετάζει συστημικά και διεπιστημονικά τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου, κοινωνίας και 

φύσης και τα ζητήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδρασή τους. 

4. Αναγνωρίζει όλες τις διαφορετικές μορφές γνώσεις. Η γνώση είναι συσσωρευτική 

και παράγεται κοινωνικά, δεν είναι προνόμιο και δεν μονοπωλείται. 

5. Η ΕΠΑ είναι εξίσου ατομική και συλλογική. Ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και την υπεύθυνη ατομική και συλλογική δράση σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν τόσο τη μάθηση όσο και την κοινωνία. 

6. Αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την αμφιλεγόμενη φύση των ζητημάτων που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη και αναπτύσσει ικανότητες για 
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κριτικές διερευνήσεις, κριτικές αξιολογικές κρίσεις, συλλογικές αποφάσεις και 

συνεργατικές δράσεις που θα οδηγήσουν στην αειφορία. 

7. Η ΕΠΑ δεν χρησιμοποιεί άκριτα την έννοια της αειφορίας και δε θεωρεί το 

περιεχόμενο και τις πρακτικές της αειφορίας δεδομένα. Διερευνά κριτικά τα 

ζητήματα της αειφορίας που διαπλέκουν εξ ορισμού παράγοντες περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικού, οικονομικούς και πολιτικούς. 

8. Η ΕΠΑ είναι μια εκπαίδευση κριτική, συμμετοχική και πολιτική, με στόχο αλλαγές 

στην εκπαιδευτική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητα. 

9. Είναι μια εκπαίδευση που προσφέρει όραμα για ένα αειφόρο μέλλον, το οποίο 

δημιουργείται με συνεργατικό και δημοκρατικό τρόπο από άτομα που έχουν 

αναπτύξει με υπευθυνότητα την ιδιότητα του πολίτη. 

10. Η ΕΠΑ αναπτύσσει και εφαρμόζει διδακτικές στρατηγικές ενεργητικής, 

συνεργατικής και βιωματικής μάθησης σε συνάφεια με τις αρχές και τους στόχους 

της. 

Οι παραπάνω αρχές που διατυπώθηκαν αντλούνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνθήκη 

για μια «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για αειφόρες κοινωνίες και οικουμενική 

υπευθυνότητα» (Council of the Earth, 1993) η  οποία συντάχθηκε συλλογικά από τις  

MnKuO το 1992 στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο 

περιθώριο της διάσκεψης του Ρίο (Φλογαΐτη, 2005, 183). 

Σε παιδαγωγικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2005, 187-188), η ΕΠΑ: 

α. Κατανοεί την αλληλοσύνδεση και αλληλεξάρτηση των εκπαιδευτικών διαστάσεων, 

όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οι εκπαιδευτικές δομές και οι 

προβαλλόμενες αξίες, αλλά και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών και 

γενικότερα όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

β. Επιτυγχάνει μια ολιστική-σφαιρική προσέγγιση, κατά την οποία συνδυάζονται όλα τα 

πεδία της γνώσης και της εμπειρίας (ανθρώπινο και κοινωνικό, λογοτεχνικό, 

γλωσσικό, μαθηματικό, φυσικό, επιστημονικό) 

γ. Προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, τη γνωστική, συναισθηματική, 

ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική. 
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία παρέχει μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το θεσμό της εκπαίδευσης, 

αφού διερευνά και εφαρμόζει καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αυτό σημαίνει, 

ότι με τις νέες προτάσεις που παραθέτει για το σχολείο, αυτόματα επιτάσσει μια 

«ανανέωση της διδακτικής διαδικασίας και της λειτουργίας του σχολείου, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα πραγματικά αειφόρο σχολείο» (Φλογαΐτη, 2005, 188).  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για διεπιστημονικότητα σε όλους τους τομείς 

επομένως και «η εκπαίδευση δε μπορεί να παραμένει αδρανής ως προς αυτή την 

κατεύθυνση» (Ματσαγγούρας, 2003, 35). «Με τον όρο διεπιστημονικότητα (inter- 

disciplinarity) αναφερόμαστε στη θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού 

προγράμματος που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα με τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά τους- 

όπως είναι οι ουσιώδεις γνώσεις, η οριοθέτηση και η αλληλουχία των εννοιών, οι 

συστημικές σχέσεις και οι ίδιες διαδικασίες αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους, τεχνικές 

και προσεγγίσεις να κάνει διασυνδέσεις και συσχετίσεις μεταξύ του περιεχομένου των 

διαφορετικών μαθημάτων, με σκοπό να εξασφαλίσει πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη 

του περιεχομένου των διαφορετικών μαθημάτων. Το είδος της συσχέτισης, ο βαθμός 

διασύνδεσης και ο τρόπος οργάνωσης του γνωστικού περιεχομένου που προκύπτουν 

διαφοροποιούνται από προσέγγιση σε προσέγγιση» (Ματσαγγούρας, 2003, 48). Δηλαδή, 

τα διάφορα προβλήματα και θέματα καλό είναι να αντιμετωπίζονται από τη σκοπιά 

διαφόρων Επιστημών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, «οι μαθητές θα αντλούν από διαφορετικές 

Επιστήμες και θα προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα αυτά, οι οποίες συνάδουν 

ασφαλώς με το αντιληπτικό τους επίπεδο. Έτσι, θα προσεγγίζουν τα προβλήματα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, αποφεύγοντας μονόπλευρες λύσεις» (Θεοφιλίδης, 1997, 15). 

Μια τέτοια στάση προς τα προβλήματα και τα θέματα προς μελέτη, ωφελεί τους 

μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς αφού «για τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών 

υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση, ότι με σχετική ευκολία επιδρούν θετικά στους μαθητές, όσο 

και στους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές κατανοούν, παρατηρούν, μεταφέρουν και 

εφαρμόζουν ευκολότερα τη σχολική γνώση, αποκτούν σφαιρική αντίληψη για την 

πραγματικότητα και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική ικανότητά τους, στοιχεία 

που τους καθιστούν ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις» 

(Ματσαγγούρας, 2003, 41). Αλλά και για τους εκπαιδευτικούς τα οφέλη είναι σημαντικά 

αφού «αποκτούν μια γενικότερη «ευελιξία» που τους επιτρέπει να ενσωματώνουν 

ευκολότερα τις αλλαγές και να εμπεδώνουν ένα πλαίσιο συλλογικότητας, 

συναδελφικότητας και υπευθυνότητας στη σχολική μονάδα, αφού οι διαθεματικές 
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προσεγγίσεις προϋποθέτουν συχνά κοινό προγραμματισμό στο επίπεδο της σχολικής 

μονάδας» (Ματσαγγούρας, 2003, 41). 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται και πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

διεπιστημονικότητα. Αυτό γίνεται αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς, ότι «η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση προτείνει για τις  δραστηριότητές της, τη διεπιστημονική εξέταση θεμάτων, 

γιατί πιστεύει ότι η γνώση είναι ενιαία και χάνει το περιεχόμενό της σε επίπεδο παιδείας 

όταν κατακερματίζεται σε ωριαία, διαφορετικά στεγανά» (Κωστόπουλος, 1989, 56). 

Συνεπώς, όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, θα πρέπει να διαπνέεται από διεπιστημονικότητα και 

διαθεματικότητα για να επιτευχθούν όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω.  

 

1.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή για το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

 

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος (ΜτΠ) αποτελεί βασικό μαθησιακό τομέα για τις τέσσερις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με τον Μπενέκο (1984-1985), 

αντικείμενό της είναι «η σπουδή και η κατανόηση του ανθρώπου και του κοινωνικού και 

βιοφυσικού του περιβάλλοντος». Το 1985, καθιερώθηκε και επίσημα η διδασκαλία της 

Μελέτης του Περιβάλλοντος και ενώ ως τότε πραγματευόταν θέματα αποσπασματικά, μετά 

από επέμβαση μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το μάθημα εκσυγχρονίστηκε και 

θεμελιώθηκαν οι βασικές αρχές του μαθήματος, οι οποίες έμειναν αναλλοίωτες 

(Κουλουμπαρίτση, 2007). Στη σύγχρονη λοιπόν, εκδοχή της, στη Μελέτη Περιβάλλοντος 

μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται σε επιστημονικό επίπεδο και 

αντιμετωπίζεται σε μεθοδολογικό επίπεδο. Ωστόσο, διατηρούνται οι αρχές της ενιαίας 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Κουλουμπαρίτση, 2007). Μελετώντας το 

Πρόγραμμα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος και τα περιεχόμενά του, αντιλαμβάνεται 

κανείς ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις άλλες Επιστήμες όπως : η Ιστορία, τα 

Θρησκευτικά, η Φυσική, η Βιολογία, η Γεωλογία, η Γεωγραφία, η Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και με τα αντικείμενα που αυτές πραγματεύονται. Η 

σύνδεσή της με τις άλλες Επιστήμες, κάθε άλλο παρά υποβιβαστική είναι για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος, αφού σύμφωνα με τον  Ματσαγγούρα (2003, 81), «οι διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις ανάμεσα στους κλάδους δεν καταλύουν το σύστημα των διακριτών κλάδων, αλλά 
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δημιουργούν νέους, βασικό γνώρισμα των οποίων είναι ότι δε συναθροίζουν απλώς, αλλά 

υπερβαίνουν τους κλάδους από τους οποίους προκύπτουν». Αλλά και η Κουλουμπαρίτση 

(2007, 7) υποστηρίζει ότι, «απώτερος σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν το ουσιώδες εννοιολογικό υπόβαθρο στους 

διαφορετικούς τομείς των Επιστημών, καθώς και να αποκτήσουν ένα πολύτιμο σώμα 

πληροφοριών, που να επενδύει τον εννοιολογικό σκελετό και να μετατρέπεται σε γνώση με 

νόημα». 

Η Μελέτη Περιβάλλοντος δεν είναι ένα απλό μάθημα που εξαντλείται στη διδασκαλία 

κάποιων θεμάτων και στην απόκτηση κάποιων γνώσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

του, αλλά είναι ένα μάθημα που διασφαλίζει επιπλέον ευκαιρίες για συμμετοχή σε 

διαδικασίες μάθησης και συλλογική δράση (Κουλουμπαρίτση, 2007). Είναι απόλυτα 

συνυφασμένο με όλες τις Επιστήμες. Στη Μελέτη Περιβάλλοντος, ο μαθητής δεν είναι 

απλός παρατηρητής κατά τη διαδικασία της μάθησης, αλλά συμμετέχει ενεργά παίρνει 

πρωτοβουλίες, γίνεται μικρός ερευνητής και ασχολείται με θέματα που έχουν άμεση 

συνάφεια με την καθημερινότητά του. Το μάθημα αυτό, με βάση  και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, προετοιμάζει τους μαθητές εννοιολογικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 

για να δεχτούν ομαλότερα τις γνώσεις των υπόλοιπων επιστημών. Αποτελεί δηλαδή τον 

«προθάλαμο» και εξοικειώνει τους μαθητές με τον επιστημονικό λόγο (Κουλουμπαρίτση, 

2007). 

Ένας άλλος στόχος της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν «γλωσσικό 

εγγραμματισμό», την ικανότητα τους δηλαδή, να κατανοούν και να παράγουν γραπτό λόγο 

(Κουλουμπαρίτση, 2007). Συγκεκριμένα,  τα πολυτροπικά κείμενα του μαθήματος  (εικόνες, 

σχέδια, σχεδιαγράμματα, πίνακες, ανακεφαλαιωτικά κείμενα) προάγουν αυτόν τον 

γλωσσικό εγγραμματισμό. Η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα μάθημα που όπως 

προαναφέρθηκε, «εισάγει το μαθητή στον επιστημονικό λόγο και τη μεθοδολογία των 

πληροφοριακών γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου» (Κουλουμπαρίτση, 2007, 

23). Δεν ασχολείται μόνο με το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και με την καλλιέργεια 

στάσεων και αξιών και ομαλής συνεργασίας του μαθητικού δυναμικού. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και η Κουλουμπαρίτση (2007, 24), «στη Μελέτη Περιβάλλοντος  

σημαντικός τομέας είναι εξίσου και ο κοινωνικός εγγραμματισμός. Μεθοδολογικά, στον 

κοινωνικό εγγραμματισμό αξιοποιούνται η κριτική ανάλυση, οι αυθεντικές εμπειρίες και η 

μεταφορά γνώσης σε άλλες καταστάσεις και περιβάλλοντα». 

Στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, η Μελέτη Περιβάλλοντος περικλείει όλες τις Φυσικές 

Επιστήμες, και όπως αναγράφεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), 
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περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων το οποίο προσανατολίζεται στα ενδιαφέροντα των 

παιδιών και αφορά τόσο το ανθρωπογενές όσο και το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από 

κατάλληλες δραστηριότητες δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να εξερευνήσουν και να έρθουν 

σε επαφή με τον κόσμο γύρω τους (Δημητρίου, 2013, 356). Σύμφωνα με το ισχύον 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ),  «ο γενικός σκοπός της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, 

που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό 

να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και 

ανθρωπογενούς 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. Η διαδικασία αυτή, αποσκοπεί στη 

δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη 

γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις 

οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή».  
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1.3 Αναλυτικά Προγράμματα και Φυσικές Επιστήμες 

 

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις 

τελευταίες δεκαετίες στον κόσμο, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για αναδόμηση των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες. Πολυεθνικοί οργανισμοί 

προσπαθούν να στρέψουν τις αλλαγές αυτές σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Ζμας, 2007). 

Όπως χαρακτιριστικά αναφέρει και ο Ζμάς (2007, 23), «η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πολιτικό 

μόρφωμα και διακρατικό δίκτυο, εκδηλώνει εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα που υπερβαίνουν τα 

αντίστοιχα των κρατών- μελών της. Ο  εκπαιδευτικός της λόγος συστηματοποιείται μέσα από 

την πολιτική της «συγκλίνουσας στοχοθέτησης», καθώς τα εθνικά συστήματα 

προσανατολίζονται σε κοινούς στόχους, τους οποίους καλούνται να υλοποιήσουν σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα». Επομένως, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση των δύο 

τελευταίων δεκαετιών, σε Ευρωπαϊκές χώρες και άρα και στην Ελλάδα, έχουν αυτή την 

κατεύθυνση. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει και εφαρμόσει τα νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα (Α.Π.). Σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (2008, 358), στα νέα αυτά 

προγράμματα, «διευκρινίζεται αρχικά το είδος του μελλοντικού πολίτη που επιζητείται, τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να εμφανίζονται στην προσωπικότητά του, οι 

ικανότητες, οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι εμπειρίες που πρέπει να τον διακρίνουν και με 

βάση αυτά διατυπώνονται κατόπιν οι στόχοι και επιλέγονται τα αντικείμενα μάθησης και η 

μεθοδολογία της διδασκαλίας».  Τα Α.Π. αποτελούνται από τέσσερα δομικά στοιχεία: α) 

τους διδακτικούς στόχους, β) τα αντικείμενα μάθησης (ύλη), γ) τις μεθοδολογικές οδηγίες 

και δ) τον έλεγχο επιτυχίας των διδακτικών στόχων (αξιολόγηση) (Πυργιωτάκης, 2008). 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές σε τομείς οικονομικούς, τεχνολογικούς, 

κοινωνικούς, πολιτικούς. Το σχολείο, πρέπει να ακολουθεί και να συμβαδίζει με τις αλλαγές 

αυτές. Παράλληλα, και τα Αναλυτικά Προγράμματα, πρέπει συνεχώς να αναδιαρθρώνονται. 

Σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου (2004), οι λόγοι που επιτάσσουν κάτι τέτοιο είναι:  

 Η έκρηξη της γνώσης 

 Το πρόβλημα του ελεύθερου χρόνου 

 Το πρόβλημα της ειρήνης 

 Το πρόβλημα του φυσικού περιβάλλοντος 

 Η πολυπολιτισμικότητα 

 Τα κοινωνικά προβλήματα 

 Ο τρίτος κόσμος 

 Η αναβίωση του φιλελευθερισμού 

 Η δια βίου μάθηση 
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 Η μεταβολή του ρόλου των εκπαιδευτικών 

 Οι παιδαγωγικές αλλαγές 

 Πολυεθνικές και νέες ανάγκες 

 Το πρόβλημα της υγείας 

 Το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας 

 Το παγκόσμιο χωριό  

 

Κρίνεται απαραίτητο τα Αναλυτικά Προγράμματα να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις κάθε 

κοινωνίας. Με βάση τη βιβλιογραφία (Ξωχέλλης (1997), Τερζής (1997), η αναμόρφωση και 

ανασύνταξη των προγραμμάτων διδασκαλίας, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Απαλλαγή από την καθαρά εγκυκλοπαιδική μόρφωση και την τάση για απόκτηση 

περισσότερων γνώσεων σε περισσότερους τομείς και στόχος για μια σφαιρική 

μόρφωση που θα εξασφαλίζει τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών. 

o Το κέντρο βάρους των προγραμμάτων αυτών πρέπει να στραφεί στον μαθητή, τα 

ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις και τις δεξιότητές του, να είναι δηλαδή καθαρά 

μαθητοκεντρικά. 

o Είναι αναγκαίο να δίνεται η ελευθερία στον εκπαιδευτικό να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να αυτενεργεί όσον αφορά το διδακτικό σχεδιασμό του για να μη μπαίνει η όλη 

εκπαιδευτική διαδικασία «σε καλούπια». 

o Συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων (επιστημόνων, εκπαιδευτικών, γονέων, 

μαθητών) προκειμένου να ανασυνταχθούν τα προγράμματα αυτά. 

 

 

Συμπερασματικά, πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (Science Education NOW, 

2007) προτείνουν, ότι η εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών θα πρέπει να βασίζεται στην 

έρευνα (Duschl & Grandy, 2008) των φαινομένων και καταστάσεων που σχετίζονται άμεσα 

με την καθημερινή ζωή, και όχι στην απομνημόνευση των γεγονότων και των εννοιών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές, θα πρέπει να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιούν διδακτικό 

υλικό που βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη 

διερεύνηση προβλημάτων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο περιβάλλον (Kariotoglou 

P., Papadopoulou P., Koledinis N. & Strangas A., 2013). Η εκπαιδευτική διαδικασία 

χαρακτηρίζεται επιτυχημένη και ευχάριστη όταν το περιβάλλον μάθησης είναι 

εμπλουτισμένο με δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο να καλύψουν μια 

ποικιλία ψυχολογικών αναγκών των μαθητών (Kariotoglou P., Papadopoulou P., Koledinis 
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N., & Strangas A., 2013). Γι’ αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να 

εκπαιδεύονται κατάλληλα και να μάθουν να συμβουλεύονται το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

προκειμένου να οργανώνουν ποιοτικά τα σχέδια μαθημάτων τους, να τα εμπλουτίζουν και 

να τα διευρύνουν. 

 

1.4 Αναλυτικά Προγράμματα και Μελέτη Περιβάλλοντος 

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των στόχων της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της πραγματικότητας, αφού παρατηρείται 

αποσπασματικότητα στην ύλη. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003, 23, 24) «η 

αποσπασματικότητα στην ύλη, το χρόνο, τις δραστηριότητες και την εν γένει σχολική ζωή, που 

επιβάλλει το παραδοσιακό αναλυτικό  και ωριαίο πρόγραμμα, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου, διότι οι μαθητές δυσκολεύονται να συλλάβουν ενιαία το 

φυσικό και κοινωνικό κόσμο, αλλά τον αντιλαμβάνονται διαιρεμένο, αποσπασματικό και 

διασπασμένο. Επιπλέον, πρέπει να προσθέσουμε ότι η αυτονομία και η έλλειψη επικοινωνίας 

μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων στρέφει την εκπαίδευση σε αυστηρώς ακαδημαϊκούς 

προσανατολισμούς, που προωθούν τις ακαδημαϊκές επιδιώξεις επιμέρους κλάδων, αλλά δε 

συμβάλλουν στην πραγμάτωση των παιδαγωγικών σκοπών της εκπαίδευσης».  Παράλληλα, τα 

αναλυτικά προγράμματα δεν  συνάδουν με τις ραγδαίες εξελίξεις, ενώ το αντικείμενο και τα 

περιεχόμενα της Μελέτης Περιβάλλοντος δε βοηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

ανάπτυξη σφαιρικής οικολογικής συνείδησης από την πλευρά του μαθητή 

(Κωνσταντινόπουλος, 2004). Επομένως, τόσο στην πρωτοβάθμια αλλά όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, δίνει κυρίως 

αποσπασματικές γνώσεις και επικεντρώνεται σε ορισμένα θέματα, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, η Μελέτη του Περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, 

αλλά «πρέπει να είναι διαποτισμένη με όλα τα μαθήματα με τρόπο ισοδύναμο ως μια 

εκπαιδευτική αρχή» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 753). 

Παράλληλα, το σχολείο θα πρέπει να δίνει στους μαθητές την ώθηση να παρατηρούν 

ενεργητικά τα πράγματα γύρω τους και τα φυσικά φαινόμενα από τον κόσμο της ζωής τους. 

Αυτό σημαίνει, ότι είναι αναγκαίο το σχολείο να δίνει στους μαθητές του την ευκαιρία να 

αποκτούν  διάφορες εμπειρίες. Είναι λοιπόν απαραίτητο στα πλαίσια της διδασκαλίας της 

Μελέτης Περιβάλλοντος «οι μαθητές να βλέπουν, να νιώθουν το περιβάλλον και την ομορφιά 

του και να ικανοποιούνται από αυτή. Άλλωστε τα παιδιά μπορούν άνετα με αυτόν τον τρόπο 

να εκφράσουν την ενεργητικότητά τους, ανακαλύπτοντας κάτι πρωτόγνωρο για αυτά κάθε 

μέρα, σε κάθε διδακτική ώρα» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 767). Αυτή η εξερεύνηση του 
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φυσικού κόσμου ενθαρρύνει τα παιδιά να καλλιεργήσουν μια θετική στάση απέναντι στο 

περιβάλλον και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ένα 

μάθημα που μπορεί εύκολα να εμφυσήσει αυτή τη στάση στους μαθητές.  

Το 2011 έγινε μια προσπάθεια να ανανεωθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, για να αποκοπεί 

από τυχόν συντηρητισμούς που ίσχυαν ως τότε στα Προγράμματα Σπουδών αλλά και να 

συνάδει το περιεχόμενο των μαθημάτων με τις εξελίξεις της κοινωνίας και τις καινοτομίες. 

Έτσι, δημοσιεύθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένας Οδηγός Εκπαιδευτικού για όλα τα 

μαθήματα στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Σπουδών - Νέο Σχολείο 21
ου

 αιώνα. Με 

βάση αυτόν τον Οδηγό Εκπαιδευτικού (2011), και ειδικότερα για το μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, πρωταρχικός σκοπός της είναι «να βοηθήσει τους μαθητές, μέσα από 

συνεργατική διερεύνηση, να κατακτήσουν το θεμελιώδες και ουσιώδες εννοιολογικό υπόβαθρο 

σε αυτούς τους διαφορετικούς τομείς των επιστημών, καθώς και να αποκτήσουν ένα πολύτιμο 

σώμα πληροφοριών που να επενδύει τον εννοιολογικό σκελετό και να μετατρέπεται στο μυαλό 

των μαθητών σε γνώση με νόημα. Η Μελέτη Περιβάλλοντος συνυφαίνεται και οικοδομείται με 

βάση τις αρχές ανάπτυξης εννοιοκεντρικών αναλυτικών προγραμμάτων και διδασκαλίας που 

υποστηρίζουν τη μάθηση με συνεργατικό τρόπο, όπως κάνει και το Πρόγραμμα Σπουδών για 

το ‘’Νέο Σχολείο’’». Παράλληλα, αναφέρεται ότι «το περιεχόμενο της Μελέτης 

Περιβάλλοντος είναι οργανωμένο σε θέματα και ζητήματα που αφορούν στον σύγχρονο βίο, 

άρα από τη φύση της η Μελέτη Περιβάλλοντος διασυνδέεται με την κοινότητα και τη ζωή σ’ 

αυτήν, γι’ αυτό και υποστηρίζει την αυθεντική μάθηση (authentic learning)» (Οδηγός 

Εκπαιδευτικού, 2011, 1-2). 

 

1.5 Καινοτομίες των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων  

 

Με βάση τον Οδηγό για τον εκπαιδευτικό του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές 

Επιστήμες (2011, 3), οι καινοτομίες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων κλιμακώνονται 

σε πολλαπλά επίπεδα, όπως:  

- στη δικτύωση των εννοιών  

- στην προσπάθεια δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης  

- στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήματος  

- στην εγκόλπωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως 

αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών  

- στο άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και τον πολιτισμό  

- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 

και το μετασχηματισμό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη.  
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Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ενθαρρυντική κίνηση εκ μέρους των ερευνητών και των 

εκπαιδευτικών που συνέγραψαν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και στην παρούσα εργασία η 

διδακτική παρέμβαση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις καινοτομίες που προτείνει ο 

προαναφερθείς Οδηγός Εκπαιδευτικού (2011). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, 

«τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα που συντάχθηκαν σε περίοδο κρίσης στη χώρα μας, έχουν 

ως βαθύτερο στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν επιστημονικό εγγραμματισμό για μια πιο 

βιώσιμη κοινωνία» (Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, K., Kalogiannaki, M., Malandrakis, 

G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, J., Piliouras, P. & Kolios, N., 2011, 12).  

 

1.6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

 

Όλες οι παραπάνω καινοτομίες, που είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται πλέον στις σχολικές 

τάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στις κοινωνίες, απαιτούν ικανό 

εκπαιδευτικό δυναμικό. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτή η ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στο νέο αυτό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 Κατά καιρούς έχει τονιστεί ιδιαίτερα, ότι στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς τα πρώτα 

χρόνια άσκησης του επαγγέλματος αναδεικνύεται όλη η εκπαίδευση και κατάρτιση που 

έχουν λάβει,  εφόσον πλέον έρχονται αντιμέτωποι με τον ίδιο το ρόλο τους στα πλαίσια του 

σχολείου, σε συνδυασμό με τους μαθητές, τους άλλους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά 

και την εξουσία. (Μαυρογιώργος, 2000). Σύμφωνα με την βιβλιογραφία «ο νεοδιόριστος 

εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής του ενσωμάτωσης υιοθετεί τη 

στρατηγική της συμμόρφωσης» (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 2000, 107). Παράλληλα, «το 

θεσμικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων, το περιεχόμενο σπουδών και η καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία στα Πανεπιστήμια είναι ασφαλείς δείκτες του γεγονότος ότι ο 

βασικός στόχος της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι η ένταξη του νεοδιόριστου στη 

λογική του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος» (Γκότοβος & Μαυρογιώργος,  2000, 

107). Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση για μια ομαλή 

και επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Επειδή λοιπόν, στη χώρα μας θεωρείται από 

πολλούς ελλιπής η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, δόθηκε η αφορμή για την ενασχόληση με 

τον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την ανανέωσή του (Ξωχέλλης, 2006,  

Χατζηδήμου, 2007). 
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Γενικότερα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 

περισσότερες χώρες, κατά το 19
ο
 αιώνα έως τα μέσα τουλάχιστον του 20

ου
 αιώνα, δεν 

εντασσόταν στο Πανεπιστήμιο και αφορούσε κυρίως στις δεξιότητες που ήταν απαραίτητες 

για να διδάξουν τα μαθήματα του πρωτοβάθμιου σχολείου (Wolhuter, 2012). Στην Ελλάδα, 

η χρονική διάρκεια των σπουδών έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, καθώς παλιότερα 

υπήρχε το Διδασκαλείο, έπειτα οι Ακαδημίες (2
ετούς 

φοίτησης) και τέλος τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4
ετούς 

φοίτησης) (Αντωνίου, 2012). Ωστόσο, σύμφωνα με 

τον Ξωχέλλη (1989, 34), «στόχος του Ελληνικού Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του το 1836 

ως το 1982 ήταν πρωτίστως η γενική μόρφωση μέσω της επιστήμης και σε δεύτερη μοίρα η 

επαγγελματική εκπαίδευση των φοιτητών». Σήμερα, όμως, τα περιεχόμενα των σπουδών και 

τα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στην 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική προετοιμασία τους για την ανάληψη του ρόλου τους, ενώ η 

πρακτική άσκηση μπορεί να εντάσσεται στο προπτυχιακό επίπεδο ή να ακολουθεί, μετά την 

ολοκλήρωσή του -μονοφασικό και διφασικό μοντέλο αντιστοίχως- (Ανδρεαδάκης, 2012,  

Χατζηδήμου, 2012).
 

Κατά γενικότερη ομολογία παλαιότερα, κυριαρχούσε η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας 

από τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή η απλή μεταφορά της γνώσης από το δάσκαλο στους 

μαθητές. Δεν υπήρχε καμία προσπάθεια εμβάθυνσης από τη μεριά των εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια αποδέσμευσης από το 

παραδοσιακό μοντέλο και επαναπροσανατολισμός προς το σύγχρονο, αυτό της 

διερευνητικής προσέγγισης, το οποίο αποσκοπεί στη διαμόρφωση του στοχαζόμενου 

εκπαιδευτικού, που ασκεί το έργο του με βάση τους μαθητές και τις μαθήτριές του και το 

αναπροσαρμόζει, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες (Ξωχέλλης, 2006, Αντωνίου, 

2012). Η προσπάθεια αυτή για εφαρμογή του διερευνητικού μοντέλου προσέγγισης δίνει 

την ευελιξία στον εκπαιδευτικό να γίνει πιο δημιουργικός και παραγωγικός στην 

εκπαιδευτική πράξη. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, «για να λειτουργήσει δημιουργικά ο 

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η επίσημη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 

οφείλει να ακολουθήσει μια σθεναρή πορεία προς την πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση όλων 

ανεξαρτήτως των Ελλήνων εκπαιδευτικών» (Αντωνίου, 2008, 7). Αυτό σημαίνει ότι οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα σε επιστημονικό επίπεδο και 

κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους να τους παρέχεται η παιδαγωγική 

κατάρτιση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη 

η επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας τους (Αντωνίου, 2008). 
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 Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

προκειμένου να εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που θα έχουν ως κέντρο 

βάρους το μαθητή και τις ανάγκες του. Με τον όρο ‘’μέθοδο διδασκαλίας’’ εννοούνται οι 

«τυπικές και επαναλαμβανόμενες μορφές συμπεριφοράς του δασκάλου, οι οποίες 

εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων» (Καψάλης & Νημά, 2008, 77). 

Πιο συγκεκριμένα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι διδακτικές μέθοδοι είναι 

απαραίτητο να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην 

επεξεργασία πληροφοριών και στην οικοδόμηση της γνώσης. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

επιβεβλημένο να επιλέγονται «μεθοδικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν γνωστικά, 

συναισθηματικά και πραξιακά τους μαθητές στη διερεύνηση των θεμάτων και ενθαρρύνουν 

την πολυτροπικότητα στις μορφές έκφρασης της νέας γνώσης» (Ματσαγγούρας, 2003, 27-28). 

Επομένως, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οφείλει να στρέψει την προσοχή της σε μεθόδους 

αλλά και διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών, τους ενεργοποιούν και τους κάνουν πιο δημιουργικούς (Κωνσταντινόπουλος, 

2004). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επιλέγει προσεκτικά τις μεθόδους που θα 

προσεγγίσει τα διάφορα θέματα στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Παλιότερα, «ο 

δάσκαλος, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες παιδαγωγικές θεωρίες, έπρεπε να κάνει αισθητή την 

παρουσία του και φρόντιζε να τονίζει τις ανισότητες» (Πυργιωτάκης, 2000, 289). Πλέον, «ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται κυρίως στο συμβουλευτικό και υποβοηθητικό των 

μαθητών» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 954). Δηλαδή ο δάσκαλος, είναι συντονιστής και 

συνεργάτης των μαθητών, τους υποβοηθά και τους διευκολύνει, αλληλεπιδρά με τους 

μαθητές του και μαθαίνει από αυτούς. Η μεταβολή αυτή είναι απόρροια των εξελίξεων που 

διέπουν την κοινωνία, τις οποίες εξελίξεις ο εκπαιδευτικός «δεν είναι σε θέση να αγνοήσει 

ούτε να αντιπαρατεθεί με ολόκληρο κόσμο προκειμένου να διατηρήσει ένα κεκτημένο 

παιδαγωγικής αυτάρκειας που πλέον εκ των πραγμάτων δε διαθέτει» (Κωνσταντινόπουλος, 

2004, 954). 

Το επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας πλέον θα πρέπει να είναι  ο μαθητής, οι 

δυνατότητές του και τα ενδιαφέροντα του, με σκοπό την «ατομική αλλά και κοινωνική του 

αφύπνιση» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 956). Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος δίνει 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώνει το μάθημά του από κοινού με τους μαθητές οι 

οποίοι πάντα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον  Πυργιωτάκη, «ο 

παιδαγωγός πρέπει να σέβεται την ελευθερία του παιδιού, να υποβοηθά την αυτενέργειά του, 
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να διευκολύνει την ανάληψη της δικής του πρωτοβουλίας» (Πυργιωτάκης, 2000, 291). Έτσι, 

«η διδασκαλία παίρνει τη μορφή μιας συμμετοχικής διαδικασίας» (Κωνσταντινόπουλος, 

2004, 956), κατά την οποία δάσκαλος και μαθητές βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους.  

Όπως σε όλα τα μαθήματα, έτσι και στη Μελέτη Περιβάλλοντος ο δάσκαλος οφείλει να 

οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και να κάνει χρήση κατάλληλων μεθόδων αλλά και να 

αξιοποιεί το τοπικό περιβάλλον για προβληματισμό, εξερεύνηση και μάθηση 

(Κωνσταντινόπουλος, 2004). Γίνεται αντιληπτό, ότι όλα τα παραπάνω συνδράμουν στην 

εξύψωση του μαθητή, από ένα δάσκαλο που εμψυχώνει και διευκολύνει το μαθητή, τον 

σέβεται και διαπραγματεύεται μαζί του. Με λίγα λόγια, όλη η φιλοσοφία της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στρέφεται στο μαθητή και τις ανάγκες του αλλά και στην 

απαλλαγή του από την παθητικότητα (Κωνσταντινόπουλος, 2004). Όλες οι μέθοδοι που 

προτείνονται για τη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος στοχεύουν κατά κύριο λόγο 

στην καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή να κατανοεί και να λύνει περιβαλλοντικά 

προβλήματα αλλά και να αναπτύσσεται μια προστατευτική στάση απέναντι στο περιβάλλον 

του. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται και να είναι ευέλικτος 

(Κωνσταντινόπουλος, 2004). 

Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω ο εκπαιδευτικός οφείλει να παροτρύνει τους 

μαθητές να προσαρμόζονται στο μαθησιακό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

διάφορες στρατηγικές, που καλούν το μαθητή να είναι παρατηρητής, ερευνητής αλλά και 

ερμηνευτής διάφορων φαινομένων, να αναλύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει 

συλλέξει (Κωνσταντινόπουλος, 2004). Η ομαδική εργασία είναι μια στρατηγική που μπορεί 

να προάγει όλα τα παραπάνω. Χαρακτηριστικά, οι μαθητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας και να μεταφέρουν τις πληροφορίες 

που έχουν συγκεντρώσει, η κάθε ομάδα ξεχωριστά, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 

απόψεις, με σκοπό να επωφεληθούν όλοι από τη γνώση των άλλων. Με αυτό τον τρόπο η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιδιώκει να αναπτύξει «ένα πολυδύναμο άτομο το οποίο 

συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της διδασκαλίας» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 959 ). 

Σύμφωνα με μελέτες των τελευταίων ετών οι εκπαιδευτικοί δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό το «φιλοσοφικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

(Κωνσταντινόπουλος, 2004, 959). Γενικότερα, στην πλειοψηφία τους υποτιμούν αυτή την 

Επιστήμη, δε γνωρίζουν τη σχέση που έχει με όλες τις υπόλοιπες Επιστήμες και αυτό έχει 

άσχημες συνέπειες στους μαθητές. 
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Βασική προϋπόθεση  για την επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι 

«να κατέχει ο εκπαιδευτικός το αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει» (Κωνσταντινόπουλος, 

2004, 959) αλλά και να εφαρμόσει τις κατάλληλες μεθόδους με τις οποίες θα προσεγγίσει το 

διδακτικό αντικείμενο. Έτσι, το κλειδί για την επιτυχή διδασκαλία του συγκεκριμένου 

μαθήματος είναι η θετική στάση του εκπαιδευτικού προς το περιβάλλον γενικότερα αλλά 

και η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτισή του. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 

«αναβάθμιση του επιστημονικού επιπέδου των βασικών σπουδών του δασκάλου σε ότι αφορά 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Κωνσταντινόπουλος, 2004, 960). Ο εκπαιδευτικός ήδη 

από τα προπτυχιακά του χρόνια επιβάλλεται να αποκτά διδακτικές εμπειρίες στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα προκειμένου βιωματικά να εξελιχθεί και να αποδίδει όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Άλλωστε, «η διδακτική γνώση και εμπειρία κατακτάται με πολύπλευρες, 

μακροχρόνιες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από τον καθένα 

χωριστά» (Ράπτης, 2001, 209).  

Ο δάσκαλος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι απαραίτητο  να αναπτύξει τις 

δεξιότητες των μαθητών, να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, να τους προβληματίσει 

σχετικά με το περιβάλλον και την κρίση του, να τους ωθεί να αναζητούν, να ερευνούν, να 

είναι δημιουργικοί και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Κωνσταντινόπουλος, 2004).  

Συνοψίζοντας, για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η επαρκής 

κατάρτιση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, παράγοντες που προάγουν την 

ικανότητα του «να φέρει μεθοδικά το μαθητή σε επαφή με το διδακτικό αντικείμενο, να μάθει 

δηλαδή ο μαθητής, πώς να σκέφτεται, πώς να μαθαίνει, πώς να προσεγγίζει, να αναλύει, να 

συνθέτει και να κρίνει γνώσεις, προβλήματα και καταστάσεις» (Κοσσυβάκη, 1998, 178). 

Ειδικά στην εποχή που διανύουμε στη χώρα μας, ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης των 

Φυσικών Επιστημών, μέρος των οποίων αποτελεί και η Μελέτη Περιβάλλοντος, είναι να 

εμφυσήσει στους εκπαιδευτικούς το σεβασμό και την εκτίμηση προς τις Φυσικές Επιστήμες 

και την Τεχνολογία (Plakitsi K., Spyrtou A., Klonari K., Kalogiannaki M. Malandrakis G., 

Papadopoulou P., Stamoulis E., Soulios J., Piliouras P. & Kolios N., 2011). Εάν ο 

εκπαιδευτικός σέβεται το αντικείμενο που διδάσκει γίνεται αυτόματα πιο αποδοτικός κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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1.7 Πολυγραμματισμοί στη Μελέτη Περιβάλλοντος 

 

Είναι αποδεκτό, ότι υπάρχουν διάφορα μέσα προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν το 

λόγο τους και την ικανότητά τους να επικοινωνούν καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών 

ωρών, σε όλα τα μαθήματα με γραπτό και προφορικό λόγο σε συνδυασμό με τεχνολογικά 

μέσα. Όπως γίνεται και στο μάθημα της Γλώσσας, το κατ’ εξοχήν γλωσσικό αντικείμενο, 

έτσι και στη Μελέτη Περιβάλλοντος, η ανάδειξη της επικοινωνιακής ικανότητας των 

μαθητών μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους. Για να αναδειχθούν τέτοιες ικανότητες 

αξιοποιείται στα διδακτέα μαθήματα η έννοια των «πολυγραμματισμών». Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, η έννοια πολυγραμματισμοί (multiliteracies) εστιάζεται τόσο στο γλωσσικό 

εγγραμματισμό, την ικανότητα δηλαδή των μαθητών να επεξεργάζονται ποικίλα και 

διαφορετικά είδη κειμένων όσο και στην ικανότητά τους να επικοινωνούν με βάση την 

Τεχνολογία. Γι’ αυτό το λόγο, οι ειδικοί κατέληξαν πως δεν υπάρχει ένα είδος γλωσσικού 

εγγραμματισμού αλλά πολυγραμματισμοί (Κουλουμπαρίτση, 2011, Kalantzis & Cope, 

2001). Σύμφωνα με τη θεωρία των πολυγραμματισμών, «οι δίαυλοι και τα μέσα 

επικοινωνίας δεν έχουν μόνο έντυπη μορφή αλλά επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά, ακουστικά, 

συνδυαστικά μέσα» (Κουλουμπαρίτση, 2011, 88). Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν τη 

γλώσσα όταν μελετούν, επεξεργάζονται και αναλύουν πολυτροπικά κείμενα τα οποία είναι 

διαμορφωμένα με βάση τέσσερις διδακτικές προσεγγίσεις: « α) αυθεντικά περιβάλλοντα 

μάθησης (situated practice), β) άμεση διδασκαλία δεξιοτήτων ανάλυσης και κατανόησης 

κειμένων (overt instruction), γ) κριτική ανάλυση κειμένων (critical framing) και δ) μεταφορά 

γνώσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και άλλες καταστάσεις (transformed practice), με στόχο 

να διασφαλιστεί η κατανόηση» (Kalantzis & Cope, 2001, 28-29).  

Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή μεταφέρεται και αξιοποιείται στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος. Με βάση την Α.Χ. Κουλουμπαρίτση (2011),  ο γλωσσικός εγγραμματισμός 

αξιοποιείται στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος με ποικίλα κείμενα (αναφοράς ή 

ανακεφαλαιωτικά), με εικόνες, σχέδια, χάρτες, σχεδιαγράμματα, πίνακες και λογισμικό. 

Όλα αυτά πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με άμεσες και έμμεσες μεθόδους διδασκαλίας 

(διάλογος, συμμετοχικές διαδικασίες, καθοδηγούμενη διερεύνηση), των οποίων κέντρο 

βάρους είναι ο μαθητής. Η Μελέτη Περιβάλλοντος αποτελεί, όπως αναφέρθηκε ξανά, τον 

προθάλαμο για τη μεθοδολογία των πληροφοριακών γνωστικών αντικειμένων του 

Δημοτικού Σχολείου (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή), συνεπώς και τον επιστημονικό εγγραμματισμό (Κουλουμπαρίτση, 2011, 

105). Με τον τρόπο αυτό «δίνεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο στο μαθητή η 
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δυνατότητα να μεταβεί από τον αφηγηματικό λόγο σύντομων αφηγημάτων στον επιστημονικό 

λόγο με τη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας» (Κουλουμπαρίτση, 2011, 105).  

Σύμφωνα με το Vygotsky (1978, 57), προϋπόθεση της μάθησης είναι η κοινωνικοποίηση: 

«Κάθε λειτουργία κατά την πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζεται δυο φορές: 

πρώτα στο κοινωνικό επίπεδο, και στη συνέχεια στο ατομικό επίπεδο. Δηλαδή αρχικά 

ανάμεσα σε συνανθρώπους  του (δια- ψυχολογικά) και στη συνέχεια στο ίδιο το παιδί (ενδο-

ψυχολογικά). Αυτό αφορά εξίσου λειτουργίες όπως η εθελοντική προσοχή, η λογική μνήμη και 

η διαμόρφωση εννοιών. Όλες οι ανώτερες λειτουργίες έχουν  την αφετηρία τους σε διαδράσεις 

μεταξύ των ατόμων». 

Η οργάνωση και το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος προάγουν τέτοιου είδους 

μάθηση και συνεργασία. Ωστόσο, ο ρόλος του σχολείου δεν  είναι μόνο η μάθηση. Εκτός 

από αυτή, οι μαθητές πρέπει να εφοδιαστούν με στάσεις και αξίες, προκειμένου να 

αναπτυχθούν συναισθηματικά και κοινωνικά και αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε μεγάλο 

βαθμό στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος χάρη στη θεματολογία και την οργάνωσή 

του (Κουλουμπαρίτση, 2011, 106). 

Είναι σημαντική η αξιοποίηση της θεωρίας των πολυγραμματισμών στα διδακτικά 

αντικείμενα, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται πρακτικά σε δραστηριότητες στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα αλλά και στα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικότερα, οι πολυγραμματισμοί στη 

Μελέτη Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Κουλουμπαρίτση (2011, 107-108) «δε 

λειτουργούν σε παιδαγωγικό κενό», καθώς το μάθημα αυτό προάγει τις εξής παιδαγωγικές 

αξίες: 

 Ενεργητική μάθηση: δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 

να αυτενεργήσουν και να οικοδομήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. 

 Συμμετοχική μάθηση: ομαδική εργασία των μαθητών με εμψύχωση και καθοδήγηση 

από τον εκπαιδευτικό. 

 Αυθεντική διδασκαλία και αξιολόγηση: πρόκειται για ένα παιδαγωγικό κίνημα το 

οποίο έχει σημείο αναφοράς τις διδακτικο-μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται 

άμεσα με την καθημερινή ζωή. 

 

Επί πρόσθετα, η Μελέτη Περιβάλλοντος, αξιοποιεί στα σχολικά εγχειρίδια τη μεθοδολογία 

έρευνας. Συγκεκριμένα, υιοθετεί τη διερευνητική μάθηση και μάλιστα την καθοδηγούμενη 

διερεύνηση, μεθοδολογία (Κουλουμπαρίτση, 2005). Τα στάδια που ακολουθούνται είναι: 1) 

αυθεντικό ερώτημα ή προβληματισμός, 2) δραστηριότητες κριτικής επεξεργασίας 

δεδομένων σχετικών με το θέμα, 3) συμπέρασμα-καταληκτικό κείμενο (Κουλουμπαρίτση, 

2011, 111). Η θεματολογία και η οργάνωση της Μελέτης Περιβάλλοντος δίνουν την 
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ελευθερία στο δάσκαλο και στο μαθητή να επιλέξουν θέματα προς διερεύνηση, που τους 

ενδιαφέρουν περισσότερο και να εμβαθύνουν σε αυτά αλλά και να τα μελετήσουν με 

διάφορες μεθόδους, όπως τα σχέδια εργασίας -projects- (Κουλουμπαρίτση, 2011). Ρίχνοντας 

μια ματιά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) αντιλαμβάνεται κανείς, πως η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι 

ένα κατ’ εξοχήν διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο που δίνει τη δυνατότητα και την 

ελευθερία στο δάσκαλο αλλά και στο μαθητικό δυναμικό να αναλάβει πρωτοβουλίες και να 

‘’ξεφύγει’’ από το συμβατικό πρόγραμμα.  

 

Συνοψίζοντας, η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι από τη φύση του ένα υβριδικό θεματικό 

γνωστικό αντικείμενο και αποτελεί τόπο συνάντησης των διαφόρων Επιστημών. Είναι 

οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής γίνεται δέκτης πληροφοριών ή συλλέκτης 

πληροφοριών, τις οποίες επεξεργάζεται, αναλύει, τις συσχετίζει με άλλες και καταλήγει σε 

γενικεύσεις. Τέτοιου είδους διαδικασία αποτελεί τον επιστημονικό εγγραμματισμό στη 

Μελέτη Περιβάλλοντος, που ολοκληρώνεται με την εξοικείωση του μαθητή με αυτόν τον 

ερευνητικό τρόπο εργασίας και με την επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιείται 

(Κουλουμπαρίτση, 2011). Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι με βάση το Αναλυτικό και 

ωρολόγιο πρόγραμμα η διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος σε 6/θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο είναι υποχρεωτική για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, (4 διδακτικές 

ώρες ανά εβδομάδα), ενώ μετά τη σκυτάλη παίρνει η Ευέλικτη Ζώνη που ενδείκνυται για 

διαθεματικές δραστηριότητες τόσο στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος αλλά και στα 

υπόλοιπα μαθήματα (ΥΠΕΠΘ, ΦΕΚ: 1366, τ. Β' 18-10-2001 / 1373, τ. Β', 18-10-20011374, 

τ. Β', 18-10-2001 / 1375, τ. Β', 18-10-2001 / 1375, τ. Β', 18-10-2001 / 1376, τ. Β', 18-10-

2001). Παράλληλα, γίνεται φανερό, ότι με βάση την κατανομή των ωρών για το μάθημα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος από τους συντάκτες του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος 

υπάρχει μεγάλη ευελιξία, καθώς οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι 

πολύ περισσότερες από τις ώρες που μπορεί να καλύψει η διδασκαλία με αποκλειστική 

χρήση του σχολικού εγχειριδίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει, ότι απελευθερώνεται χρόνος, ο 

οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα για διερευνητικές δραστηριότητες και 

δημιουργική εργασία εκτός του σχολικού βιβλίου (Κουλουμπαρίτση, 2011, 120). Το 

βιβλιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ουσιαστικά εγκλωβίζει τον 

εκπαιδευτικό και τον παροτρύνει να έχει την αντίληψη ότι «εγγραμματισμός σε ένα γνωστικό 

αντικείμενο σημαίνει εγγραμματισμός σε ένα σχολικό εγχειρίδιο» (Κουλουμπαρίτση, 2011). 

Έτσι, η Μελέτη Περιβάλλοντος με τον τρόπο που έχει οργανωθεί παροτρύνει τον 

εκπαιδευτικό να απεγκλωβιστεί από τα σχολικά βιβλία με τις διάφορες δραστηριότητες που 
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προτείνονται σε αυτά. Με αυτή την καινοτομία, τα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης 

Περιβάλλοντος προσφέρουν πρωτοποριακές ιδέες, προκειμένου να εφαρμοστούν 

εναλλακτικοί τρόποι αυθεντικοποίησης των εργασιών του δασκάλου και των μαθητών και 

να πάρουν προσωπικό χαρακτήρα (Κουλουμπαρίτση, 2011). Μια τέτοια ιδέα καθιστά το 

σχολικό εγχειρίδιο έναν οδηγό τον οποίο ο δάσκαλος αξιοποιεί παρεμβαίνοντας και ο ίδιος 

προσωπικά. Διαφορετικά, «το σχολικό βιβλίο είναι ένα ακόμα τεχνούργημα» 

(Κουλουμπαρίτση, 2011). Ο δάσκαλος, δηλαδή, μπορεί να έχει ως οδηγό του το σχολικό 

εγχειρίδιο αλλά και το Αναλυτικό Πρόγραμμα και να εμβαθύνει χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως προτείνονται και στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών προκειμένου η Μελέτη Περιβάλλοντος να μην υποβιβαστεί σε ένα 

μάθημα ρουτίνας, όπως συνηθίζεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά να αναδιπλωθεί 

και  να αναδειχθεί όπως πρέπει και όπως ορίζει το ΔΕΠΠΣ. Άλλωστε, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι «ο εκπαιδευτικός δεν είναι και ούτε πρέπει να είναι απλός εκτελεστής του 

Αναλυτικού Προγράμματος» (Καψάλης & Νημά, 2008, 275). 

 

 

1.8 Διδακτικός Σχεδιασμός/ σχεδιασμός μιας διδασκαλίας (instructional design) 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία καταγράφονται διάφοροι ορισμοί για το διδακτικό σχεδιασμό. 

Παραθέτονται παρακάτω δυο από αυτούς. 

 «Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι μια σειρά από λογικές και μελετημένες ενέργειες του 

εκπαιδευτικού με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης 

των μαθητών» (Καψάλης & Νημά, 2008, 272).  

 

       «Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι μια εμπρόθετη ορθολογική δραστηριότητα που επιδιώκει 

το σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών και το σχεδιασμό της διδασκαλίας (οργάνωση, 

διεξαγωγή, αξιολόγηση) ως συστήματος σκόπιμης δράσης. Ο διδακτικός σχεδιασμός έχει 

δυο διαστάσεις, τη λειτουργική/ εργαλειακή και την επικοινωνιακή» (Σαλβάρα & 

Σαλβάρας, 2011, 33).  

 

Όσον αφορά τις δυο διαστάσεις του διδακτικού σχεδιασμού τα όρια είναι διακριτά. 

Συγκεκριμένα, η επικοινωνιακή διάσταση σχετίζεται με την επικοινωνία δασκάλου-μαθητή 

και αφορά στην αλληλεξάρτησή τους , ενώ η λειτουργική διάσταση αφορά στην επιτυχία 

της διδασκαλίας και στις στρατηγικές που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκειά της (Λάμνιας, 

1996, Παπαδημητρίου, 2002). Η άρρηκτη σχέση των δύο διαστάσεων, όπως είναι φυσικό, 
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εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής δασκάλου-μαθητών στη λήψη αποφάσεων αλλά και 

στο διδακτικό σχεδιασμό (Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011).  

Ο διδακτικός σχεδιασμός σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διακρίνεται σε μακροπρόθεσμο και 

σε βραχυπρόθεσμο. Ο μακροπρόθεσμος έχει να κάνει με τη σύνταξη και την εφαρμογή του 

Προγράμματος Σπουδών αλλά και με τη χρήση διδακτικού υλικού (για ένα διδακτικό έτος), 

ενώ ο βραχυπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός αφορά το σχέδιο/πλάνο ενός μαθήματος 

(Σαλβάρα & Σαλβάρας, 2011). Όπως είναι φυσικό, τα δύο είδη διδακτικού σχεδιασμού δεν 

είναι ανεξάρτητα, αλλά το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Για αυτό το λόγο, είναι 

απαραίτητος ο μεταξύ τους συντονισμός (Woolfolk, 2007).  

 

 

1.8.1 Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο μακροπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός αφορά τη σύνταξη και 

οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών αλλά και το υλικό που πρόκειται να διδαχθεί. 

Υποχρέωση του κάθε εκπαιδευτικού είναι να μελετήσει προσεκτικά τον τρόπο οργάνωσης 

του Προγράμματος Σπουδών (ενιαίο και αναλυτικό πλαίσιο) και παραγωγής του Διδακτικού 

υλικού(βιβλία μαθητή και δασκάλου), προκειμένου να μπορεί να σχεδιάσει το ετήσιο ή 

τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα της διδασκαλίας του (Σαλβάρας & Σαλβάρα, 2011). Από την 

άλλη μεριά ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός αφορά στο διδακτικό σχεδιασμό ενός 

μαθήματος, το λεγόμενο σχέδιο μαθήματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι διδακτικοί στόχοι, 

το περιεχόμενο του μαθήματος η μεθόδευση της διδασκαλίας και η αξιολόγηση (Σαλβάρας 

& Σαλβάρα, 2011).  

 

Κατά γενική ομολογία, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα και 

διαφοροποιημένα από τους άλλους τη σχολική πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί, 

«όλοι οι εκπαιδευτικοί, κάθε βαθμίδας, εκπαιδεύονται και εργάζονται ως λειτουργοί της 

αγωγής και της εκπαίδευσης και ως επαγγελματίες της διδασκαλίας και της μάθησης» 

(Καψάλης & Νημά, 2008, 256). Ο εκπαιδευτικός, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών, οφείλει να είναι ακόμη πιο προσεκτικός και 

οργανωμένος προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν με αξιόλογο τρόπο τις 

γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις έτσι ώστε να διαμορφωθούν σε καλλιεργημένα αλλά και 

ηθικά άτομα. Αυτό προϋποθέτει προθυμία, ενασχόληση και συνεχή επιμόρφωση του 

δασκάλου και καλή οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου.  Βάσει βιβλιογραφίας, είναι 

γνωστό ότι οι τρεις βασικές περιοχές εργασίας του εκπαιδευτικού είναι α. ο σχεδιασμός β. η 
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εκτέλεση και γ. η αξιολόγηση της διδασκαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες πιο έμμεσες 

περιοχές, όπως οι σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς, η συνεργασία με συναδέλφους 

και προϊσταμένους κ.ά. (Καψάλης & Νημά, 2008).  

 

Ο σχεδιασμός, αφορά τις διδακτικές αποφάσεις που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός πριν από την 

εκτέλεση της διδασκαλίας. Συμπεριλαμβάνονται εδώ τα περιεχόμενα, οι στόχοι, οι 

δραστηριότητες, η βαθμολογία, η πειθαρχία κλπ.  Η διδασκαλία είναι μια πολύ «προσωπική 

και ιδιοσυγκρασιακή διαδικασία και ο σχεδιασμός επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει 

κατά τον εντελώς προσωπικό τρόπο το αναλυτικό πρόγραμμα και να το κάνει το δικό του 

πρόγραμμα διδασκαλίας» (Καψάλης & Νημά, 2008, 258-259). Αυτό είναι κομβικό σημείο 

στην εξέλιξη της διδακτικής διαδικασίας, καθώς τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη 

προσπάθεια ο εκπαιδευτικός να μάθει να αποκόπτεται από το «καλούπι» στο οποίο τον 

έχουν βάλει και να πάψει πλέον να είναι περιορισμένος στα σχολικά βιβλία βήμα προς 

βήμα. Οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και να έχει μελετήσει καλά το 

γνωστικό αντικείμενο, αλλά να μην περιορίζεται στα σχολικά εγχειρίδια, να σχεδιάζει τη 

διδασκαλία του με βάση και άλλες πηγές πληροφόρησης, να είναι δημιουργικός και 

πρωτοποριακός σε ιδέες και δραστηριότητες που θα εφαρμόζει, έχοντας πάντα γνώμονα το 

μαθητικό δυναμικό. Είναι αποδεκτό ότι «η διδακτική πράξη είναι μια ενιαία διαδικασία 

σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, ότι ο εκπαιδευτικός 

εκείνος ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα του σχεδιασμού και της αξιολόγησης της 

διδασκαλίας, βελτιώνει αυτομάτως και την ποιότητα εκτέλεσής της» (Καψάλης & Νημά, 

2008, 260).  Άλλωστε, ο εκπαιδευτικός που προετοιμάζεται επαρκώς και  μεθοδικά για τη 

διδασκαλία του είναι σπάνιο να αποτύχει στην εκτέλεσή της.  
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1.8.2 Τα είδη του διδακτικού σχεδιασμού 

 

Κατά κύριο λόγο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δίνεται μεγαλύτερη βάση στον 

βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, δηλαδή στο σχεδιασμό μεμονωμένων διδακτικών ενοτήτων 

μιας ή το πολύ δύο ωρών (Καψάλης & Νημά, 2008). Ωστόσο, είναι βασικό να κατανοήσει ο 

εκπαιδευτικός ότι ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας καλό είναι να ξεκινά πολύ 

νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος εκπαιδευτικός σχεδιάζει  τη διδακτική πράξη 

συνολικά, συλλέγει παιδαγωγικό υλικό και έπειτα το προσαρμόζει στις ιδιαίτερες συνθήκες 

και στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός και αποτελεί ένα προσωπικό πρόγραμμα που σχεδιάζει ο κάθε εκπαιδευτικός, 

αλλά επικαλύπτεται τις περισσότερες φορές από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα (Καψάλης 

& Νημά, 2008). Αυτό που ιδανικά θα έπρεπε να ισχύει είναι, ο εκπαιδευτικός να έχει ένα 

δικό του προσωπικό πρόγραμμα σχεδιασμού διδασκαλίας και παράλληλα να συμβουλεύεται 

και το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα. Δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα αλλά 

ακολουθούν πιστά τα σχολικά εγχειρίδια. 

Ένα άλλο είδος σχεδιασμού είναι ο «μεσοπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός» που αφορά 

μερικές εβδομάδες μέχρι ένα ολόκληρο διδακτικό έτος. «Κατά τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό ο 

εκπαιδευτικός επισκοπεί τις διαθέσιμες πηγές (εγκυκλίους, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά 

εγχειρίδια, βοηθήματα κλπ) και με βάση το προσωπικό του ημερολόγιο διαγράφει αδρομερώς 

τον σχεδιασμό της διδασκαλίας μιας σχολικής χρονιάς ή μιας μεγάλης περιόδου της σχολικής 

χρονιάς» (Καψάλης & Νημά, 2008, 264).  Σίγουρα, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός πρέπει να 

είναι σε θέση να πραγματοποιεί και τα τρία είδη διδακτικού σχεδιασμού επαρκώς, παρόλα 

αυτά «το επίκεντρο της Σύγχρονης Διδακτικής επικεντρώνεται συνήθως στην πρόθεσής της να 

εξασφαλίσει στον υποψήφιο εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να προετοιμάζει την 

διδασκαλία σε βραχυπρόθεσμη κυρίως προοπτική» (Καψάλης & Νημά, 2008, 265). Αυτό 

ωστόσο δε σημαίνει ότι η ωριαία ή δίωρη προετοιμασία μιας διδακτικής ενότητας θα γίνεται 

πρόχειρα. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάζει ολόκληρη τη διδασκαλία, με 

σαφώς διατυπωμένους στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Επομένως, «κατά τη διάρκεια του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού της διδακτικής 

ενότητας ενός ωριαίου μαθήματος ο εκπαιδευτικός μεταφράζει τα αδρά διαγράμματα του 

μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού σε συγκεκριμένα και αλληλοσχετιζόμενα 

θέματα διδασκαλίας» (Καψάλης & Νημά, 2008, 266).  
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Μια άρτια προετοιμασμένη και υπεύθυνα σχεδιασμένη διδασκαλία έχει θετικό αντίκτυπο 

στους μαθητές, οι οποίοι σχετίζονται και αυτοί άμεσα με το διδακτικό σχεδιασμό. Μερικοί 

διδακτικολόγοι, σύμφωνα με τον Καψάλη και την Νημά (2008), υποστηρίζουν ότι ο 

διδακτικός σχεδιασμός είναι απολύτως απαραίτητος αλλά και άρρηκτα συνδεδεμένος με το 

μαθητή. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή, πρέπει να  λαμβάνει υπόψη του το μαθητή και να αφήνει 

περιθώρια συμμετοχής του στο διδακτικό σχεδιασμό και άρα «περιθώρια αναπροσαρμογής 

του αρχικού του σχεδιασμού» (Καψάλης & Νημά, 2008, 270).  

 

 

1.8.3 Η σημασία των σκοπών και των στόχων στο διδακτικό σχεδιασμό 

 

Με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε διδακτική ενότητα διέπεται από βασικούς 

σκοπούς, τους οποίους ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του στο διδακτικό 

σχεδιασμό. Έτσι, όταν ο εκπαιδευτικός ξεκινά να σχεδιάζει και να προετοιμάζει τη 

διδασκαλία του, πρώτα πρέπει να αναζητήσει και να μελετήσει τους σκοπούς στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Καψάλης & Νημά, 2008). Έπειτα, πρέπει να προσδιορίσει ο 

εκπαιδευτικός τους στόχους που θα επιδιώξει με τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας 

(Καψάλης & Νημά, 2008). Είναι σημαντικό οι στόχοι που θα θέσει ο εκπαιδευτικός να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, να είναι δηλαδή «επιτεύξιμοι» (Καψάλης & Νημά, 

2008). Οι μαθητές με βάση τους στόχους πρέπει να μάθουν, να εμπεδώσουν, να 

βελτιώσουν, να ερμηνεύσουν, να εφαρμόσουν κ.ά. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

λάβει υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες των μαθητών του και να περιμένει διαφορετικά 

αποτελέσματα για τον καθένα. Σύμφωνα με τους Καψάλη και Νημά (2008, 282), «είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο ο δάσκαλος να επιδιώκει κάποιους στόχους διδασκαλίας, οι οποίοι 

συμβάλλουν στην επίτευξη ενός γενικού σκοπού της αγωγής, που είναι η κοινωνικοποίηση του 

παιδιού». Γι’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός, πρέπει να προετοιμάζει ομαδικές εργασίες για 

τους μαθητές του και διάφορες άλλες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας (πχ διάλογος 

μεταξύ των μαθητών κλπ).  

 

Οι στόχοι που θα θέσει ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικοί τόσο για την οργάνωση του 

διδακτικού του σχεδιασμού, όσο και για τον έλεγχο επιτυχίας της διδασκαλίας του. Η 

στοχοθεσία αποτελεί «βασικό κριτήριο ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και 

βοηθά τον εκπαιδευτικό να προχωρεί συστηματικά και μεθοδικά με συγκεκριμένα βήματα και 

ενέργειες κατά τη διδακτική πράξη» (Καψάλης & Νημά, 2008, 282). Με άλλα λόγια, η 

στοχοθεσία σε ένα διδακτικό σχεδιασμό αποτελεί το θεμέλιο για την (αυτό) αξιολόγηση του 
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έργου του εκπαιδευτικού. Αυτό δεν προϋποθέτει πάντα την επίτευξη όλων των στόχων που 

θέτει γιατί υπάρχουν παράγοντες όπως για παράδειγμα ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος που 

μπορεί να αλλάξουν τα αρχικά σχέδια του εκπαιδευτικού.  

Για να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να θέσει στόχους πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

χαρακτηριστικά όλης της τάξης του αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά για να μπορέσει 

να εφαρμόσει τη λεγόμενη εξατομικευμένη διδασκαλία, που βασίζεται στις διαφορετικές 

ανάγκες, κλίσεις και δυνατότητες του κάθε μαθητή. Εξάλλου, «αν ο δάσκαλος καταφέρει και 

προσαρμόσει τις διδακτικές του ενέργειες στις προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών, τότε είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα πετύχει η διδασκαλία του» (Καψάλης & Νημά, 2008, 284).  

 

Συμπερασματικά, η όλη πορεία ενός διδακτικού σχεδιασμού δεν είναι μια απλή διαδικασία, 

απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσοχή από τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στο μαθητικό δυναμικό. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή, οφείλει να μπει στη θέση του μαθητή και 

να διαπιστώσει πως αισθάνεται κατά το διδακτικό σχεδιασμό (Καψάλης & Νημά, 2008). 

Για αυτό το λόγο, με βάση τη Σύγχρονη Διδακτική, «ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τις προϋποθέσεις μάθησης, τα περιεχόμενα διδασκαλίας και τους στόχους μάθησης, 

τις συνθήκες διδασκαλίας κ.α. και να καταλήγει κάθε φορά σε μια κατάλληλη πορεία και 

άρθρωση για τη συγκεκριμένη διδασκαλία» (Καψάλης & Νημά, 2008, 292). Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός έχοντας σχεδιάσει τη διδασκαλία του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

κινείται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά τη διδακτική πράξη, είναι πιο σίγουρος για τον 

εαυτό του και για τη διδασκαλία που θα πραγματοποιήσει. Μπορεί, κατά κάποιο τρόπο, «να 

προβλέπει την πορεία που θα ακολουθήσει η διδασκαλία και να λαμβάνει υπόψη τυχόν 

αποκλίσεις» (Ματσαγγούρας, 2006, 168). Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο διδακτικός 

σχεδιασμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εκπαιδευτική πράξη και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της. 

 

 

 

1.9 Ομαδικός διδακτικός σχεδιασμός (team-working) 

 

«Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καλύτερα όταν ανταλλάσουν ιδέες, όταν σχεδιάζουν 

συνεργατικά, όταν ασκούν κριτική στις ιδέες και τις εμπειρίες άλλων εκπαιδευτικών» (O ‘Hair 

&Veugelers, 2005). Αυτή η παραδοχή κάνει επιτακτική την ανάγκη για  μια καινοτόμα 

μέθοδο σχεδιασμού διδασκαλίας, την ομαδική ή εταιρική (team teaching/working), της 

οποίας ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει παραπάνω από έναν εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, η 
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εταιρική διδασκαλία (team teaching) αποτελεί έντονη απαίτηση των καιρών, διότι επιδρά 

θετικά σε όλη την ατμόσφαιρα του σχολείου και έχει αξία για όλους τους συμμετέχοντες 

(Καψάλης & Νημά, 2008). Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία μιας εταιρικής 

διδασκαλίας, «τότε πρέπει να αποτελεί επαγγελματική υποχρέωση ο από κοινού σχεδιασμός 

της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς παράλληλων τμημάτων μας τάξης, τους 

εκπαιδευτικούς ενός σχολείου ή και από εκπαιδευτικούς διάφορων σχολείων» (Καψάλης & 

Νημά, 2008, 271). Θετικά στοιχεία της πρακτικής αυτής δεν είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

εξασκούνται μόνο στην ομαδική διδασκαλία, αλλά συζητούν διδακτικά προβλήματα, και 

θεμελιώνουν ορθολογικά και επιστημονικά τις διδακτικές επιλογές τους (Καψάλης & Νημά, 

2008), καθώς και ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες μεταξύ τους και μορφώνονται ο ένας από 

τον άλλο. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ομαδική διδασκαλία (team-working) (Sandholtz, 

2000, Welch & Sheridan, 1995) και συνδιδασκαλία (Cook & Friend, 1996, Walther- 

Thomas, Bryant, & Land, 1996) «θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να 

προσδιορίσουν μια τάξη με δύο ή περισσότερους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που 

ανταλλάσουν ιδέες για τον σχεδιασμό του μαθήματος, οργανώνουν συνεργατικά τη διδασκαλία 

τους και την αξιολόγηση των ευθυνών που έχει ο καθένας» (Jang, 2008, 647). Αυτό 

συμβαίνει γιατί ο ομαδικός σχεδιασμός  μιας διδασκαλίας  δίνει στους υποψήφιους  

εκπαιδευτικούς  την ευκαιρία αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και τους εφοδιάζει με μια νέα 

μορφή κοινωνικής δραστηριότητας (Jang, 2008). Η συνεργασία μεταξύ των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών αποτελεί και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας 

team-working,  αφού δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν  για την 

εμπειρία τους σχετικά με τους άλλους, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τη διδασκαλία 

τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους (Siry, 2011). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Siry & Lang (2010, 93), : «… η μέθοδος του ομαδικού 

σχεδιασμού των διδακτικών σχεδιασμών και ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών  

δημιουργεί μια δομή που επιτρέπει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν και να 

δημιουργήσουν θεωρίες διδασκαλίας και  μάθησης της επιστήμης στην πράξη». Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να αποδομήσουν τα γεγονότα στην 

τάξη από κοινού, προκειμένου να εξάγουν κοινά συμπεράσματα (Siry, 2011). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας τονίζει την ανάγκη για πιο 

εκτεταμένη έρευνα για τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που συνιστούν τις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών, και το πώς αυτές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 
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1.10 Ο διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση 

 

Επιστημονική γνώση και διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

 

Η σχολική γνώση διαμορφώνεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων συνθηκών, που δεν έχουν 

καμία σχέση με τη διαμόρφωση της επιστημονικής γνώσης και εντοπίζεται, από τη μία στα 

Αναλυτικά Προγράμματα, σε σχολικά εγχειρίδια ή σε κάποιον οδηγό εκπαιδευτικών για τις 

Φυσικές Επιστήμες, και από την άλλη στην ίδια τη γνώση για τις Φυσικές Επιστήμες, η 

οποία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού, μαθητή και εκπαιδευτικού 

υλικού (Κολιόπουλος,  2006α). Σύμφωνα με τα παραπάνω,  ο εκπαιδευτικός πρέπει όχι μόνο 

να κατέχει το γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει στους μαθητές του, αλλά και 

είναι σε θέση με κατάλληλες δραστηριότητες, μέσα και μεθόδους διδασκαλίας να 

μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε γνώση οικεία προς τους μαθητές, συνδέοντάς την, 

με καθημερινά βιώματα των παιδιών. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση με την καθημερινή ζωή και 

η απλοποίηση της επιστημονικής γνώσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζει το 

γνωστικό αντικείμενο ή να μεταλλάσσει το νόημα του. Η σχολική γνώση, δηλαδή, δεν είναι 

μόνο απλοποίηση, αλλά αποτελεί ένα βαθύτερο μετασχηματισμό της φυσικο-επιστημονικής 

γνώσης. «Η απλοποίηση για τις ανάγκες της διδασκαλίας της επιστημονικής γνώσης δεν 

υποδηλώνει αλλαγές στην ουσία ενός αντικειμένου και περιλαμβάνει: (α) την απλοποίηση του 

νοήματος των επιστημονικών όρων (εννοιολογικό πεδίο), (β) τον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου με παραδείγματα τα οποία στηρίζονται στην εμπειρία του μαθητή, δηλαδή είναι 

οικεία στους μαθητές και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους (μεθοδολογικό πεδίο), (γ) τη 

συνάρτηση της επιστημονικής γνώσης με τον καθημερινό κόσμο (πολιτισμικό πεδίο)» 

(Κουλαϊδής, 2001α). 

Ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση, γίνεται πιο κατανοητή με 

την έννοια της αναπλαισίωσης, για την οποία μίλησε ο Bernstein. Έτσι, κατά τη διαδικασία 

της αναπλαισίωσης η επιστημονική γνώση που έχει επιλεγεί, έχει υποστεί απλούστευση, 

συμπύκνωση και επεξεργασία (Bernstein, 1989, 231), ώστε να είναι προσιτή στους μαθητές.. 

Σύμφωνα με τον Bernstein (1989, 231),  «φορείς αναπλαισίωσης είναι τα Παιδαγωγικά 

τμήματα Πανεπιστήμιων, εξιδικευμένα μαζικά μέσα εκπαίδευσης, Ερευνητικά κέντρα, 

Εκπαιδευτικά συμβούλια». Παραδείγματα διδακτικού μετασχηματισμού της εννοιολογικής 

συνιστώσας της επιστημονικής γνώσης προς την κατεύθυνση των ποιοτικών εννοιολογικών 

πλαισίων, κάνουν την εμφάνισή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα, αποτελούν οι εργασίες των Καμίδου, Σπύρτου και Καριώτογλου (2007), 

Κολιόπουλος και Αργυροπούλου (2010), Colonnese et al (2012) όπου μαθητές /τριες που 
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φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να μπορούν να κατασκευάζουν ποιοτικά 

εξηγητικά μοντέλα για την ενέργεια. 

 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε σχολική, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατέχει το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξει. Άρτια 

προετοιμασία του αντικειμένου διδασκαλίας, αποτελεί η ικανότητα του εκπαιδευτικού «να 

αντιμετωπίζει το αντικείμενο διδασκαλίας όχι μόνο ως μανθάνων, όπως όταν ενημερώνεται 

απλώς για αυτό από τη βιβλιογραφία αλλά ως διδάσκων, ως διαμεσολαβητής των 

συγκεκριμένων γνώσεων ανάμεσα στην επιστήμη και στο παιδί» (Καψάλης & Νημά, 2008, 

279). Μελετά, δηλαδή, πολύ προσεκτικά το αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει, αλλά 

πάντα σκέφτεται ότι θα το φέρει σε επαφή με τους μαθητές. Για αυτό το λόγο, πρέπει πάντα 

να είναι σε θέση «να κρίνει εάν με αυτή τη διδακτική αναγωγή, δηλαδή τη μετατροπή της 

επιστημονικής γνώσης σε σχολική, το γνωστικό αντικείμενο υφίσταται κάποια αλλοίωση ή 

στρέβλωση» (Καψάλης & Νημά, 2008, 279). 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, έρευνες των 

τελευταίων ετών έδειξαν, ότι όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται, 

ότι εκτός από τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου απαραίτητα είναι και τα μέσα που έχει 

ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει στρατηγικές που θα του επιτρέπουν να μετασχηματίζει 

το γνωστικό αντικείμενο σε κατανοητή δραστηριότητα για τα παιδιά στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης  (Δημητρίου, 2013). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές άλλες 

χώρες, είναι η μεταφορά γνώσης από το δάσκαλο στους μαθητές.  Επίσης, κοινό τόπο 

αποτελεί για τους δασκάλους να ακολουθούν με ακρίβεια το βιβλίο, χωρίς να λαμβάνουν 

υπόψη, ούτε τις ανάγκες των μαθητών πριν από τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, αλλά 

ούτε και τις τρέχουσες προτάσεις της βιβλιογραφίας (Science Education NOW, 2007). 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι για να λειτουργεί ομαλά μια 

σχολική τάξη και η διδασκαλία να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα από τους μαθητές, 

πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει τα κατάλληλα εφόδια κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο),  να είναι σε θέση να εφαρμόζουν 

όσα έμαθαν στη διδακτική πράξη (διδακτικός σχεδιασμός), τα Αναλυτικά Προγράμματα και 

τα Προγράμματα Σπουδών να αναδιαμορφωθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

εξελίξεις της εποχής και να προάγουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, έχοντας πάντα ως 

στόχο τους μαθητές και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
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1.11 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα θεωρείται κατά βάση 

παραδοσιακό και στο μεγαλύτερο κομμάτι του αναχρονιστικό, η παρούσα εργασία 

αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης ενός εξαμηνιαίου μαθήματος στην εκπαίδευση 

προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν στη διδασκαλία του συγκεκριμένου 

μαθήματος τα καινοτομικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παροτρύνθηκαν να απαλλαγούν από το 

επίσημο διδακτικό εγχειρίδιο, δηλαδή το σχολικό βιβλίο και να σχεδιάζουν διδασκαλίες όσο 

το δυνατόν περισσότερο βασισμένες στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Παράλληλα, οι 

συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διδάξουν μια ολόκληρη διδακτική ενότητα (6-12 

διδακτικές ώρες) και όχι απλά ένα κεφάλαιο (1 διδακτική ώρα), ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία 

να σχεδιάζουν ομαδικά τις διδασκαλίες τους (team working/ planning). Στόχος μας ήταν να 

δούμε κατά πόσο αυτή η ομαδική μέθοδος σχεδιασμού βοήθησε στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ των υποψήφιων εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να 

ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

παροτρύνθηκαν να πραγματοποιούν τις διδασκαλίες τους σε αυθεντικά περιβάλλοντα 

μάθησης, βασισμένες σε βιωματικές καταστάσεις, έτσι ώστε οι μαθητές να αισθάνονται 

οικεία. Τέλος, η διαφοροποίηση στην έρευνά μας είναι ότι, τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς καθοδηγούσε και επόπτευε ο ίδιος ο διδάσκων και όχι κάποιος μέντορας ή 

αποσπασμένος εκπαιδευτικός. 

Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης είναι τα εξής: 

 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν το διδακτικό σχεδιασμό τους μετά 

από συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση; 

 Ποια καινοτομικά χαρακτηριστικά υιοθετούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

στη διδασκαλία τους μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση; 

 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να 

υιοθετήσουν τα καινοτομικά χαρακτηριστικά; 

 Συμβάλλει ο ομαδικός διδακτικός σχεδιασμός (team working/ teaching) στη 

βελτίωση του διδακτικού σχεδιασμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών; 
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1.12 Η διδακτική παρέμβαση για τον διδακτικό σχεδιασμό στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα παρακολούθησαν το μάθημα «Διδακτική της Μελέτης 

Περιβάλλοντος», κατά τη διάρκεια ενός εαρινού εξαμήνου, το όποιο περιελάμβανε 

δεκατρείς (13) τρίωρες συναντήσεις με το διδάσκοντα στο χώρο του Πανεπιστημίου 

(απόγευμα) και επτά εβδομάδες διδασκαλίας σε πραγματικές τάξεις (πρωί). Κατά τη 

διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες, εκ 

των οποίων κάθε μια είχε αναλάβει από κοινού μια ενότητα για την οποία οργάνωνε 

συνεργατικά το διδακτικό σχεδιασμό (team working). Κάποια από τα  θέματα των 

διαλέξεων, (φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 1), ήταν η εξοικείωση των υποψήφιων 

φοιτητών στο διδακτικό σχεδιασμό ενοτήτων στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος με 

βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις καινοτομίες του,  η διδασκαλία χωρίς σχολικά 

εγχειρίδια κλπ. Κάθε ομάδα φοιτητών/φοιτητριών αναλάμβανε από κοινού μια ενότητα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος για την οποία έκανε το σχεδιασμό διδασκαλίας, ανέπτυσσε 

δραστηριότητες και στη συνέχεια εφάρμοζε τη διδασκαλία αυτή σε πραγματική τάξη. Στις 

απογευματινές συναντήσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου γινόταν αναστοχασμός και 

αξιολόγηση της διδασκαλίας. Μετά τη λήξη του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

δώσουν συνεντεύξεις, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και εξήχθησαν αποτελέσματα, 

όπως αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 

 

Πίνακας 1. Οργάνωση και κύρια χαρακτηριστικά της διδακτικής 

παρέμβασης 

 

Συνεδρίες 

(3X45' η 

καθεμία) 

Περιεχόμενα Κύριες Δραστηριότητες 

Σ
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ρ
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το
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1.    -Καλωσόρισμα, ενημέρωση 

σχετικά με τα περιεχόμενα, 

υποχρεώσεις, τρόπος 

διεξαγωγής, τρόπος εργασίας, 

αξιολόγηση 

 Διαλέξεις 

 Ερωτήματα φοιτητών 

2. - Εξοικείωση με το διδακτικό 

υλικό της Μελέτης 

Περιβάλλοντος και το 

 Διαλέξεις 

 Ερωτήματα φοιτητών 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα 

- Αρχές μιας διδασκαλίας 

βασισμένης στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και σε μελέτες για 

την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση.  

3. -Βασικά στοιχεία της 

διδακτικής μεθοδολογίας 

(εποικοδομητική διδασκαλία, 

θεωρίες μάθησης, διδακτικές 

πρακτικές) 

 Διαλέξεις 

 Σύντομα παραδείγματα διδακτικών 

καινοτομιών από τα Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος  

4.   Εξοικείωση με τη λεκτική 

αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής 

πρακτικής 

 Επανεξέταση αναλύσεων παλαιότερων 

φοιτητών σχετικών με θέματα και απορίες 

τους από τις διδακτικές πρακτικές 

5. Εξοικείωση με:  

- ‘’Ενότητες που λειτουργούν 

1’’ 

- Παραδείγματα για 

δραστηριότητες που 

προτείνονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

 Προσομοίωση μιας διδασκαλίας 

βασισμένης στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας 

χάρτες εννοιών. Θέμα: ‘’Μηχανές, 

συσκευές και πηγές ενέργειας’’. 

 

6. Εξοικείωση με:  

- ‘’Ενότητες που λειτουργούν 

2’’ 

- Παραδείγματα για 

δραστηριότητες που 

προτείνονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

 Εφαρμογή της προτεινόμενης στα 

Αναλυτικό Πρόγραμμα μεθόδου, 

το ‘’παιχνίδι ρόλων’’. Θέμα: ‘’Το 

ζήτημα των αστικών αποβλήτων’’  
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7. Απόκτηση της διδακτικής 

εμπειρίας, εξοικείωση  με την 

αξιολόγηση και την 

ανατροφοδότηση 

 

 Ο κάθε φοιτητής πραγματοποίησε μία 

διδακτική ώρα πρακτικής άσκησης σε 

πραγματική τάξη. Ο καθένας έπρεπε:  

- Να οργανώσει το διδακτικό σχεδιασμό με 

βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

- Να μην χρησιμοποιεί το σχολικό 

εγχειρίδιο στη διδασκαλία 

- Να προετοιμάσει ένα σχέδιο μαθήματος 

για την πρώτη ενότητα (pre) και ένα 

σχέδιο μαθήματος μετά τη λήξη των 

συνεδριών (post) 

- Να προετοιμάσει το διδακτικό υλικό με 

βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών  

- Να συζητήσει το διδακτικό σχεδιασμό του 

με άλλους φοιτητές (team working) 

- Να αναπτύξει  σε βάθος τις μεθόδους 

αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία 

- Να προετοιμάσει μια αυτοαξιολόγηση της 

διδασκαλίας του 

- Να παρατηρήσει διδασκαλίες άλλων 

φοιτητών (3-5 φοιτητές ανά ομάδα) 

-  Να συμπληρώσει ένα πρωτόκολλο 

παρατήρησης για την κάθε διδασκαλία 

 Ο παιδαγωγός (teacher educator) κρατά 

σημειώσεις για κάθε διδασκαλία που 

παρακολουθεί 

- Αξιολόγηση των διδασκαλιών από: 

- τους άλλους φοιτητές 

- τον διδάσκοντα ( teacher educator) 

-Ανάλυση των άλλων διδασκαλιών ( 30-35' 

η καθεμία) 
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2. Μεθοδολογία 

 

2.1 Πλαίσιο της έρευνας  

 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα της έρευνας παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1. Ερευνητικός σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα έρευνας. 

 

 

 

2.2 Συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι δεκαεπτά (17) τριτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριες 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, εκ των οποίων δώδεκα (12) γυναίκες και πέντε (5) άνδρες. Ο μέσος όρος 

ηλικίας τους ήταν 21 έτη, ενώ είχαν ελάχιστη διδακτική εμπειρία η οποία κυμαίνονταν από 

μία έως δύο διδακτικές ώρες.  

 

Διδακτική 
παρέμβαση 

13 τρίωρες 
συναντήσεις με 
το διδάσκοντα 

1.Ατομικός 
διδακτικός 
σχεδιασμός 

2.Τίτλος ενότητας: 
Ο προσανατο-

λισμός 

 3. Διάρκεια 4-5 
διδακτικές ώρες 

4.Τάξη: Β’ 

δημοτικού  

-Συνεντεύξεις 

1.Ατομικός 
διδακτικός 
σχεδιασμός 

2.Τίτλος 
ενότητας: Το 

νερό. 

3. Διάρκεια: 4-5 
διδακτικές ώρες  

 

4.Τάξη: Β’ 

δημοτικού  

Σύνολο συμμετεχόντων: 17 άτομα 

        ΠΡΙΝ         ΜΕΤΑ 
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2.3  Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Το πρώτο ερευνητικό εργαλείο από το οποίο αντλήσαμε τα δεδομένα μας, ήταν ο ατομικός 

διδακτικός σχεδιασμός -διδακτικό πλάνο, σχέδιο μαθήματος- μιας ενότητας στην αρχή (pre- 

«Ο κύκλος του νερού», Β’ Δημοτικού, 4-5 διδακτικές ώρες) και ο διδακτικός σχεδιασμός 

μιας ενότητας στη λήξη του εξαμήνου (post- «Ο προσανατολισμός», Β’ Δημοτικού, 4-5 

διδακτικές ώρες). Επίσης, για μια πιο ποιοτική προσέγγιση των ικανοτήτων των 

φοιτητών/τριών στο διδακτικό σχεδιασμό ακολούθησε αναστοχαστική συζήτηση με όλους 

τους συμμετέχοντες μετά τη λήξη του μαθήματος στο χώρο του Πανεπιστημίου. Οι 

συναντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο χώρο αυτό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 

αποτέλεσαν τη διδακτική παρέμβαση της έρευνας. Σε αυτές τις συναντήσεις οι 

συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με θέματα, όπως οι καινοτομίες των Νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, χάρτες εννοιών, η λεκτική αλληλεπίδραση, διδασκαλία βασισμένη στα 

Αναλυτικά Προγράμματα (curriculum-based-teaching) κλπ.  

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, αποτέλεσαν οι ομαδικές συνεντεύξεις οι 

οποίες ελήφθησαν στο τέλος του εξαμήνου, στο χώρο του Πανεπιστημίου, από κάθε ομάδα 

διδασκαλίας στην οποία συμμετείχαν 2-3 άτομα. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν να γίνει 

πιο ενδελεχής διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν τους εκπαιδευτικούς στο 

σχεδιασμό μαθήματος (βλ. Παράρτημα Α’, Ερευνητικά εργαλεία- Πρωτόκολλο συνέντευξης). 

Η διάρκεια της κάθε μιας ομαδικής συνέντευξης ήταν 25-30’. 

 

 

2.4 Μέθοδος Ανάλυσης 

 

Τα διδακτικά πλάνα των υποψήφιων εκπαιδευτικών (pre – post) στην ενότητα «Το Νερό» 

και στην ενότητα «Ο Προσανατολισμός», αφού συγκεντρώθηκαν όλα, μελετήθηκαν 

προσεκτικά και με βάση τις απαντήσεις των υποψήφιων δημιουργήθηκαν κατηγορίες 

απαντήσεων για κάθε άξονα. Μονάδα ανάλυσης ήταν η μονάδα νοήματος από τους 

διδακτικούς σχεδιασμούς των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν 

προκαθορισμένοι άξονες ανάλυσης, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2 (top-down approach), 

μέσα σε καθέναν από τους οποίους αναπτύχθηκαν κατηγορίες απαντήσεων (bottom-up 

analysis).Το συνολικό πλαίσιο της ανάλυσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Προκειμένου 

να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των κατηγοριών, αυτές διασταυρώθηκαν και  ελέγχθηκαν και 

από έναν ακόμη ερευνητή. 
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Οι κατηγορίες ανάλυσης και η αντίστοιχη κωδικοποίηση που προέκυψαν μέσα σε κάθε 

άξονα (βλ. Πίνακα 2), είναι οι εξής: 

Α’ ομάδα αξόνων -Περιεχόμενα: 

1
ος

 άξονας: Επιστημονικό περιεχόμενο:  μη επαρκές (1) ή επαρκές (2).  

2
ος 

άξονας: Διδακτικός μετασχηματισμός: μέσος όρος για κάθε συμμετέχοντα. 

3
ος

 άξονας: Προϋπάρχουσες γνώσεις: Όχι (1), Ναι (2). 

Β’ ομάδα αξόνων -Καινοτομίες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων: 

4
ος

 άξονας: Διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης: Όχι (1), Ναι (2) 

5
ος

 άξονας: Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος : Όχι (1), Ναι (2) 

6
ος

 άξονας: α. Ύπαρξη ΤΠΕ στη διδασκαλία: Όχι (1), Ναι (2) 

                   β. Μορφές ΤΠΕ στη διδασκαλία: Όχι (1), Ναι (2) 

Άξονες 

Α' ομάδα αξόνων ως 
προς το περιεχόμενο 

1ος άξονας: 
Επιστημονικό 
περιεχόμενο  

2ος άξονας: 
Διδακτικός 

μετασχηματισμός. 

3ος άξονας: 
Προϋπάρχουσες 

γνώσεις. 

Β' ομάδα αξόνων ως 
προς τις καινοτομίες 

των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων 

4ος άξονας: διδασκαλία σε 
αυθεντικά περιβάλλοντα 

μάθησης.  

5ος άξονας: καλλιέργεια 
γλώσσας και επιχειρήματος. 

 6ος άξονας: α. ύπαρξη ΤΠΕ 
στη διδασκαλία, β.μορφές ΤΠΕ 

στη διδασκαλία,γ. βαθμός 
εμπλοκής μαθητών στη χρήση 

ΤΠΕ, δ. διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ 
στη διδασκαλία. 

7ος άξονας: άνοιγμα στον 
πολιτισμο 

8ος άξονας: ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Γ' ομάδα αξόνων ως 
προς τη διδακτική 

μεθοδολογία 

9ος άξονας: 
Προσδοκώμενα 

μαθησιακά 
αποτελέσματα/ στόχοι 

10ος άξονας: α. 
πλήθος 

δραστηριοτήτων β. 
μορφές 

δραστηριοτήτων 

11ος άξονας: μέθοδοι 
και μορφές 

διδασκαλίας 

12ος άξονας: 
αξιολόγηση 

13ος άξονας: μορφές 
οργάνωσης της τάξης 

Γράφημα 2. Κατηγορίες αξόνων ανάλυσης. 
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                   γ. Βαθμός εμπλοκής των μαθητών στη χρήση ΤΠΕ: Λίγο (1), Πολύ (2) 

                   δ. Διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ στη διδασκαλία: (1) σε μια δραστηριότητα  (2) σε 

παραπάνω από μια, (3) καθ' όλη τη διάρκεια (στις κύριες φάσεις της 

διδασκαλίας) 

7
ος

 άξονας: Άνοιγμα στον πολιτισμό- επισκέψεις πεδίου: Όχι (1), Ναι (2) 

8
ος

 άξονας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων(σε ποιο βαθμό συμμετέχουν οι μαθητές): Λίγο (1), Πολύ 

(2) 

Γ’ ομάδα αξόνων - Διδακτική μεθοδολογία:  

9
ος

 άξονας: Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, Στόχοι: ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (1), Βιβλίο 

Δασκάλου (2), και τα δύο (3) 

10
ος

 άξονας: α. Πλήθος δραστηριοτήτων στις κύριες φάσεις της διδασκαλίας 

                     β. Μορφές δραστηριοτήτων (ατομικές, ομαδικές, σύνολο της τάξης επίδειξη, 

παιχνίδι ρόλων). Για κάθε ένα από αυτά η κωδικοποίηση ήταν : Όχι (1), Ναι 

(2) 

11
ος

 άξονας: Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας (ελεύθερος διάλογος, ομαδοσυνεργατική 

μάθηση, παρουσίαση). Για κάθε ένα από αυτά η κωδικοποίηση ήταν: Όχι (1), 

Ναι (2) 

12
ος 

 άξονας: Αξιολόγηση: αρχική/διαγνωστική (1), διαμορφωτική/συνεχής (2), 

τελική/αθροιστική (3), καμία μορφή αξιολόγησης (4) 

13
ος

 άξονας: Μορφές οργάνωσης της τάξης: (1) μετωπική, (2) σε σχήμα πι (3) σε μικρές 

ομάδες, (4) μεικτοί τρόποι 
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2.4.1 Μέθοδος ανάλυσης Α’ ομάδας αξόνων ως προς το περιεχόμενο 

 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι εξής άξονες: 

 1
ος

 άξονας: επάρκεια στο επιστημονικό περιεχόμενο 

 2
ος

 άξονας: διδακτικός μετασχηματισμός 

 3
ος 

άξονας: προϋπάρχουσες γνώσεις 

 

 

 

1ος άξονας: Επιστημονικό περιεχόμενο 

Όσον αφορά τον 1
ο
 άξονα δηλαδή, το επιστημονικό περιεχόμενο στον 1

ο
 και 2

ο
 διδακτικό 

σχεδιασμό (pre και post αντίστοιχα), οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βαθμολογήθηκαν με μια 

μονάδα (1), όταν το επιστημονικό περιεχόμενό τους δεν ήταν επαρκές και με δύο μονάδες 

(2) όταν το επιστημονικό περιεχόμενο  ήταν επαρκές.  

Για τον πρώτο διδακτικό σχεδιασμό (pre), ως επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο (2 

μονάδες) βαθμολογήθηκε κάθε διδακτικός σχεδιασμός, ο οποίος συμπεριελάμβανε 

δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στα τρία επιμέρους κεφάλαια, της ενότητας «Το 

νερό», δηλαδή: α) «Νερό παντού», β) «Ο κύκλος του νερού» γ) «Το νερό στην καθημερινή 

ζωή». Παράδειγμα επαρκούς επιστημονικού περιεχομένου για τον 1
ο
  διδακτικό σχεδιασμό, 

είναι το εξής:  

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α2 αναφέρει στο διδακτικό σχεδιασμό του: 

« …δείχνουμε μια υδρόγειο σφαίρα στους μαθητές για να παρατηρήσουν ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της γης καλύπτεται από νερό... συζητάμε με τα παιδιά για το γλυκό και αλμυρό νερό… » 

(α. «Νερό παντού»).  

«…Με αφορμή ένα παραμύθι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον κύκλο του νερού. Συζητάμε 

με τους μαθητές για το ταξίδι του Σταγονούλη και τις διάφορες μορφές του …» (β. «Ο κύκλος 

του νερού»). 

«…μοιράζονται  φωτογραφίες στους μαθητές με διάφορες εικόνες που απεικονίζουν τη χρήση 

του νερού στην καθημερινή ζωή μας… Έπειτα, για να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδρομή 

του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο και έπειτα στα σπίτια μας, δείχνουμε μια μακέτα στα 
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παιδιά που περιλαμβάνει (υδραγωγείο- σπίτια- υπονόμους- κέντρα βιολογικού καθαρισμού- 

φύση» (γ. «Το νερό στην καθημερινή ζωή»).  

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος εκπαιδευτικός (Α2) εδώ βαθμολογήθηκε με δύο (2) μονάδες 

αφού στο σχεδιασμό του περιελάμβανε θέματα και από τα 3 επιμέρους κεφάλαια της 

ενότητας νερό. 

Για το δεύτερο διδακτικό σχεδιασμό (post), ως επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο (2 

μονάδες) βαθμολογήθηκε κάθε διδακτικός σχεδιασμός, ο οποίος συμπεριελάμβανε 

δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στην ενότητα «Ο προσανατολισμός» α) «Μαθαίνω 

να προσανατολίζομαι». Παράδειγμα επαρκούς επιστημονικού περιεχομένου για τον 2
ο
 

διδακτικό σχεδιασμό είναι το εξής:  

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α7 αναφέρει:  

«…Δείχνουμε ένα χάρτη και εστιάζουμε στο σήμα που δείχνει το Βορρά,  το Νότο, την 

Ανατολή και τη Δύση, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα…. Βγαίνουμε με τα παιδιά στην αυλή 

του σχολείου το πρωί παρατηρούμε τη θέση του ήλιου (ανατολή) και με το σώμα μας 

δείχνουμε τα υπόλοιπα σημεία του ορίζοντα… χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και τους 

δίνουμε πυξίδες, εξηγούμε τη θέση μας στο χάρτη ( είμαστε στην Φλώρινα) και τη χρήση της 

πυξίδας και έπειτα ζητάμε από τους μαθητές να βρουν μια πόλη Νότια της Φλώρινας» , (α. 

«Μαθαίνω να προσανατολίζομαι»). 

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος εκπαιδευτικός (Α7) εδώ βαθμολογήθηκε με δύο (2) μονάδες 

αφού στο σχεδιασμό του κάλυψε τα περιεχόμενα της ενότητας «Προσανατολίζομαι»: 

α.«Μαθαίνω να προσανατολίζομαι». 

 

 Και για τους δυο διδακτικούς σχεδιασμούς (pre & post), κάθε άλλη απάντηση που δεν 

χαρακτηριζόταν ως επαρκής, ταξινομούνταν ως μη επαρκής (1 μονάδα). Παράδειγμα μη 

επαρκούς επιστημονικού περιεχομένου για τον 1
ο
 διδακτικό σχεδιασμό είναι το εξής:  

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α7 αναφέρει: 

«…δίνεται στους μαθητές ανά ομάδα ένα φύλλο,  το παρατηρούν  και έπειτα κάποιοι 

τοποθετούν το φύλλο αυτό σε ένα δοχείο με νερό και κάποιοι το αφήνουν εκτός δοχείου… 

παρατηρούμε μετά από 1-2 ημέρες τις μεταβολές στο φύλλο…  τις καταγράφουν οι μαθητές 

και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα κατανοούν τη σημασία του νερού για τα φυτά και τον 
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άνθρωπο» (ελλιπής απάντηση για την ενότητα α. «Νερό παντού», δεν αναφέρεται στο 

γλυκό-αλμυρό νερό).  

«… οι μαθητές θα μάθουν τον κύκλο του νερού δίνοντας σε κάθε ομάδα εικόνες που 

απεικονίζουν τον κύκλο που κάνει μια σταγόνα νερού… συζητάμε με τους μαθητές για τις 

διάφορες μορφές του νερού, όπως εξάτμιση, υδρατμός βροχή χιόνι χαλάζι.» (β. «Ο κύκλος 

του νερού»-επαρκές ως προς αυτό το κεφάλαιο). 

«…μοιράζονται εικόνες στις οποίες φαίνονται διάφορες ασχολίες από τη ζωή ενός παιδιού 

που χρησιμοποιεί το νερό, πχ. Ένα παιδί που ποτίζει τα λουλούδια με το ποτιστήρι, πλένει τα 

δόντια του, καθαρίζει το ποδήλατό του με το λάστιχο κλπ….» (ελλιπής απάντηση για την 

ενότητα γ. «Το νερό στην καθημερινή ζωή-καμία αναφορά στα: υδραγωγείο/ ύδρευση/ 

αποχέτευση/ βιολογικός καθαρισμός»). 

Στον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πέτυχαν επαρκές 

επιστημονικό περιεχόμενο. 

 

2
ος 

άξονας: Διδακτικός μετασχηματισμός 

Για τον διδακτικό μετασχηματισμό που επετεύχθη, όπως διαφαίνεται από τον 1
ο
 και 2

ο
  

διδακτικό σχεδιασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών, ο υψηλότερος βαθμός που θα 

μπορούσε να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός στον άξονα αυτό, ήταν πέντε (5) 

μονάδες.  Ο διδακτικός μετασχηματισμός στην παρούσα μελέτη, αφορά την μετατροπή της 

επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση, απλουστευμένη και κατανοητή από τους 

μαθητές. Η ενότητα «Το νερό», όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αποτελείται από τρεις 

υποενότητες «Το νερό παντού», «Ο κύκλος του νερού» και «Το νερό στην καθημερινή 

ζωή», ενώ η ενότητα ο «Προσανατολισμός», από την υποενότητα «Μαθαίνω να 

προσανατολίζομαι». Η κάθε υποενότητα έχει διδακτικούς στόχους, με βάση το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και το βιβλίο δασκάλου, Περιγραφή φαινομένου με βάση τα Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Κλείδα ανάλυσης διδακτικού σχεδιασμού για το διδακτικό μετασχηματισμό. 

 

 

 

Αναλυτικότερα, για την υποενότητα «Το νερό παντού», βασικός στόχος θεωρήθηκε η 

σημασία του νερού στη ζωή μας και βαθμολογήθηκε με μια (1) μονάδα. Οι δυο επιμέρους 

στόχοι : το νερό παντού γύρω μας και το γλυκό και αλμυρό νερό βαθμολογήθηκαν 

αντίστοιχα με 0,5 μονάδες ο καθένας.  

Για παράδειγμα, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α6 αναφέρει: «…θα επισκεφθούμε κάποιον 

υδάτινο χώρο με τους μαθητές ώστε να παρατηρήσουν ότι η ζωή στο χώρο αυτό εξαρτάται 

από το νερό. Θα ζητήσουμε από τους μαθητές να καταγράψουν παρατηρήσεις και απορίες 

τους και έπειτα θα προσκαλέσουμε έναν ειδικό μαζί μας, για να συζητήσει με τα παιδιά για τη 

σημασία του νερού για τη ζωή μας…» (η σημασία του νερού στη ζωή μας- 1 μονάδα) 

Για παράδειγμα, ο Α15 υποψήφιος εκπαιδευτικός αναφέρει: «… έχουμε δυο μπουκάλια το 

ένα με γλυκό πόσιμο νερό και το άλλο με θαλασσινό. Ζητάμε από τα παιδιά να δοκιμάσουν 

λίγο από κάθε μπουκάλι και να σχολιάσουν το νερό που γεύτηκαν… οι μαθητές από μόνοι 

τους κατηγοριοποιούν το νερό σε γλυκό και αλμυρό». (γλυκό και αλμυρό νερό- μονάδες: 0,5) 
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Για τη 2
η
 υποενότητα «Ο κύκλος του νερού», οι δυο βασικοί στόχοι: μεταβολές φυσικής 

κατάστασης του νερού (υδρατμοί- εξάτμιση- χιόνι- πάγος κλπ) και η αναλυτική περιγραφή 

του κύκλου του νερού, βαθμολογήθηκαν με μια (1) μονάδα, αντίστοιχα. 

Για παράδειγμα, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α16 αναφέρει: «…με πείραμα στην τάξη 

αδειάζουμε παγάκια σε μια κατσαρόλα, βράζουμε το νερό και με τη βοήθεια ενός καθρέφτη τα 

σταγονίδια των υδρατμών υγροποιούνται και πέφτουν πάλι στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια, 

τοποθετούμε το νερό στην παγοθήκη και το βάζουμε στην κατάψυξη. Τέλος, συγκρίνουμε τα 

στάδια του νερού με το πείραμα που κάναμε στην τάξη (βρασμός, εξάτμιση, υγροποίηση, 

πήξη), με τα στάδια του κύκλου του νερού στη φύση…» (μεταβολές φυσικής κατάστασης του 

νερού - μονάδα: 1 και αναλυτική περιγραφή του κύκλου του νερού: μονάδα 1/ Σύνολο: 2 

μονάδες). 

 

Τέλος, για την 3
η
 υποενότητα «Το νερό στην καθημερινή ζωή», οι δυο επιμέρους στόχοι : το 

ταξίδι του νερού (υδραγωγείο, ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός) και η 

ορθολογική χρήση του νερού βαθμολογήθηκαν με 0,5 μονάδες, αντίστοιχα. 

Παράδειγμα του υποψήφιου εκπαιδευτικού Α16: « …χρησιμοποιώ το παιχνίδι ρόλων: 

κάποια παιδιά έχουν το ρόλο του νερού, κάποια παιδιά είναι το υδραγωγείο, κάποια σωλήνες 

ύδρευσης, κάποια σωλήνες αποχέτευσης, κάποια σπίτια και κάποια είναι το κέντρο βιολογικού 

καθαρισμού. Τα παιδιά που αναπαριστούν το νερό καλούνται να κάνουν τη σωστή διαδρομή 

που δείχνει το ταξίδι του νερού. Οι ομάδες εναλλάσσονται και αλλάζουν ρόλους» (το ταξίδι 

του νερού: υδραγωγείο- ύδρευση- αποχέτευση- βιολογικός καθαρισμός, μονάδες: 0,5) και 

«…θα γίνει συζήτηση με τους μαθητές για το θέμα της έλλειψης του νερού. Ακολουθούν 

ερωτήσεις που αφορούν τις πράξεις και ενέργειες των παιδιών σχετικά με τη χρήση του νερού. 

Θα δείξω στα παιδιά εικόνες περιοχών όπου το νερό θεωρείται πολυτέλεια και θα βγάλουν 

μόνα τους συμπεράσματα για την ορθολογική του χρήση…» (ορθολογική χρήση του νερού-

μονάδες 0,5). 

 

Η ενότητα «Ο προσανατολισμός», περιλαμβάνει την υποενότητα «Μαθαίνω να 

προσανατολίζομαι» και οι στόχοι: Ορίζοντας/ Ανατολή/ Δύση/ Βορράς/ Νότος, 

Προσανατολισμός στο χώρο με βάση τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ορισμός της θέσης 

των μαθητών σε σχέση με την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, χρήση πυξίδας για 
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προσανατολισμό και χρήση χάρτη για προσανατολισμό, βαθμολογήθηκαν αντίστοιχα με μία 

(1) μονάδα.  

Παράδειγμα διδακτικού μετασχηματισμού για τον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό είναι το εξής: 

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α14 αναφέρει:  

«…μεταφορά των παιδιών στο προαύλιο του σχολείου για να παρατηρήσουμε το περιβάλλον 

(…). Αξιοποιώντας όσα μας είπαν τα παιδιά και το εξωτερικό μας περιβάλλον κάνουμε λόγο 

για τον ορίζοντα, την κίνηση του ηλίου, τα 4 σημεία του ορίζοντα» 1 μονάδα (Ορίζοντας, 

Ανατολή/ Δύση/ Βορράς/ Νότος), «κάνοντας μια αναπαράσταση με τα παιδιά συνδέουμε την 

ανατολή του ηλίου με την Ανατολή και τη Δύση με τη δύση του ηλίου» 1 μονάδα (ορισμός 

θέσης σε σχέση με την Ανατολή και τη Δύση του ήλιου), «τους σηκώνω εναλλάξ και τους 

στριφογυρίζω ρωτώντας τους κάθε φορά που είναι κάθε σημείο του ορίζοντα»1 μονάδα 

(προσανατολισμός στο χώρο με βάση τα 4 σημεία του ορίζοντα), «μοιράζουμε πυξίδες στα 

παιδιά και δείχνουμε πως δουλεύουν» 1 μονάδα (χρήση πυξίδας), «δείχνουμε ένα χάρτη στα 

παιδιά»1 μονάδα (χρήση χάρτη για προσανατολισμό). Σύνολο: 5 μονάδες. 

Παράδειγμα ελλιπούς διδακτικού μετασχηματισμού για τον 1
ο
 διδακτικό σχεδιασμό είναι το 

εξής: 

Ο εκπαιδευτικός Α10 αναφέρει: «Για να αναγνωρίζουν ότι το νερό είναι παντού, γίνεται 

παρατήρηση γαλάζιου στην υδρόγειο σφαίρα και σε μια οθόνη μέσω του Google Earth. 

Μέτρηση του νερού που περιέχεται στο σώμα κάθε μαθητή με μια εξελιγμένη ζυγαριά» 0.5 

μονάδες (το νερό παντού),  «Πειράματα με νερό (..) Αναπαράσταση του κύκλου του νερού- 

ζωγραφιές- έτσι όπως τον έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Δείχνω στους μαθητές πως γίνεται 

ο κύκλος του νερού στον Η/Υ με λογισμικό και το cod - national geographic-kidepedia- 

μαθαίνω τον κόσμο μέσα από τον η/υ περιβάλλον και πλανήτης, Τόμος ΙΙ» 1 μονάδα (ο 

κύκλος του νερού), «Συζήτηση για το πώς φτάνει το νερό στο σπίτι μας, παρατήρηση μιας 

εικόνας στον Η/Υ που δείχνει το ταξίδι του νερού μέχρι να φτάσει σε μας, δημιουργία ομάδων 

για την οργάνωση ερωτήσεων που θα κάνουμε στην επίσκεψη στο υδραγωγείο της πόλης, 

ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και να κατανοήσουν το πόσο πολύτιμο μας είναι το 

νερό να ευαισθητοποιηθούν για την ορθολογική χρήση του» 0,5 μονάδες (το ταξίδι του 

νερού) και 0.5 μονάδες (ορθολογική χρήση του νερού). Σύνολο: 2,5 μονάδες. 

Στον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πέτυχαν διδακτικό 

μετασχηματισμό. 
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3
ος 

άξονας: Προϋπάρχουσες γνώσεις μαθητών 

 

Για τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, μελετήθηκε το κατά πόσο οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί έλαβαν υπόψη  τους τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών τους σχετικά 

με τις ενότητες που δίδαξαν, όπως φαίνεται στο διδακτικό σχεδιασμό τους. Έτσι, όσοι από 

αυτούς δεν αναφέρουν στα πλάνα τους τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών (ΟΧΙ) 

κωδικοποιήθηκαν με '1', ενώ όσοι τις αναφέρουν (ΝΑΙ) κωδικοποιήθηκαν με '2'. Στη 

συνέχεια, καταμετρήθηκε το σύνολο των θετικών και των αρνητικών απαντήσεων τόσο στις 

pre όσο και στις post διδασκαλίες και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα σύνολα.  

Παράδειγμα υποψήφιου εκπαιδευτικού που έλαβε υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μαθητών στον 1
ο
 διδακτικό σχεδιασμό (υποψήφιος Α5) : « Ρωτώ τα παιδιά τι τους έρχεται 

στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη νερό... Διερευνώ την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και 

με συζήτηση θα σημειώσω στον πίνακα λέξεις κλειδιά και φράσεις που λένε τα παιδιά…» 

(Κωδικοποίηση: ΝΑΙ = 2) 

Παράδειγμα υποψήφιου εκπαιδευτικού που έλαβε υπόψη στον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών (υποψήφιος Α9): «Η διδασκαλία θα ξεκινήσει με 

διάφορες ερωτήσεις στους μαθητές για να γίνει έλεγχος αν γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με το 

θέμα και στη συνέχεια θα γίνει προβολή εικόνων με τον ήλιο και τη θέση του και θα πρέπει να 

σχολιαστεί από τους μαθητές και να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως από πού βγαίνει ο ήλιος, 

που πηγαίνει κ.τ.λ.» (Κωδικοποίηση: ΝΑΙ=2) 

 

 

 

2.4.2 Μέθοδος ανάλυσης Β’ ομάδας αξόνων ως προς τις καινοτομίες των Νέων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων 

 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι εξής άξονες:  

 4
ος

άξονας: Διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, 

 5
ος

 άξονας: Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος,  

 6
ος

 άξονας: Εγκόλπωση ΤΠΕ στη διδασκαλία (6α. ύπαρξη ΤΠΕ στη διδασκαλία, 6β. 

μορφές ΤΠΕ στη διδασκαλία, 6γ. βαθμός εμπλοκής μαθητών στη χρήση ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, 6δ. διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ στη διδασκαλία),  
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 7
ος

 άξονας: Άνοιγμα στον πολιτισμό- επισκέψεις πεδίου 

 8
ος

 άξονας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων(βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των 

μαθητών. 

4
ος

 άξονας: Διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Για τη διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

σχεδίασαν τα διδακτικά πλάνα σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα μάθησης και χρησιμοποίησαν δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στην 

καθημερινή ζωή των μαθητών κωδικοποιήθηκαν με '2'=ΝΑΙ, ενώ οι υπόλοιποι με '1'=ΟΧΙ. 

Στη συνέχεια, έγινε καταμέτρηση του συνόλου των απαντήσεων των υποψήφιων.  

 

Παράδειγμα διδασκαλίας σε αυθεντικά περιβάλλοντας μάθησης στον 1
ο
 διδακτικό 

σχεδιασμό από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό Α13 : «…η τάξη επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης για να δει από κοντά το ταξίδι του νερού προς και από 

τα σπίτια μας…» (Κωδικοποίηση: ΝΑΙ=2) 

 

Παράδειγμα διδασκαλίας σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης στον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό 

από τον Α5 υποψήφιο εκπαιδευτικό: «Για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον 

προσανατολισμό στο χώρο με βάση τα 4 σημεία του ορίζοντα και με τον προσανατολισμό με 

την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, η διδασκαλία θα γίνει σε μη τυπικό περιβάλλον μάθησης. 

Τα παιδιά με τη συνοδεία του δασκάλου και ίσως κάποιων εθελοντών γονιών, θα βγουν βόλτα 

στην πόλη. Θα κληθούν να έχουν μαζί τους φωτογραφικές μηχανές (όσοι θέλουν), και 

σημειωματάρια. Θα φωτογραφίσουν τον ορίζοντα σε όποια σημεία της πόλης είναι αυτό 

δυνατό. Επιπλέον μπορούμε να πάμε σε εκκλησίες και να διαπιστώσουν από μόνα τους τα 

παιδιά, ότι το ιερό βλέπει πάντα προς ανατολή (με τη βοήθεια της πυξίδας). Μπορούμε να 

επισκεφτούμε τα σημεία της πόλης όπου θα υπάρχει αναρτημένος χάρτης της πόλης και να 

παρατηρήσουμε, να φωτογραφίσουμε και να σχεδιάσουμε στο σημειωματάριό μας τη θέση 

μας». (Κωδικοποίηση: ΝΑΙ=2) 

 

 

5
ος

 άξονας: Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος. 

 

Σχετικά με την «Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος», μελετήθηκε εάν στο διδακτικό 

σχεδιασμό τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμπεριέλαβαν ερωτήσεις που προήγαγαν την 

κριτική σκέψη και έδιναν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα. Έτσι, 
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κάθε φορά που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμπεριελάμβαναν τέτοιου είδους ερωτήσεις, οι 

απαντήσεις τους κωδικοποιήθηκαν με ‘2’ =ΝΑΙ ,ενώ όταν δεν περιελάμβαναν 

κωδικοποιήθηκαν με ‘1’=ΟΧΙ. Κατόπιν, καταμετρήθηκε το πλήθος των θετικών και 

αρνητικών απαντήσεων για κάθε διδασκαλία ξεχωριστά (pre, post). 

 

Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος (pre) όπου προάγεται η καλλιέργεια της γλώσσας και του 

επιχειρήματος από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό Α12: «…ζητάμε από τους μαθητές να 

υποθέσουν ότι είναι δέντρα ή φυτά και να καταγράψουν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα εάν 

ξέσπαγε μπόρα, εάν υπήρχε ξηρασία για καιρό κλπ….»  

 

Παράδειγμα διδακτικού σχεδιασμού (post) όπου προάγεται η καλλιέργεια της γλώσσας και 

του επιχειρήματος από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό Α11: «….ζητείται από τους μαθητές ο 

σχεδιασμός ενός σχολικού χάρτη. Τα παιδιά έχουν για εργαλείο την πυξίδα τους. Μετά τους 

διανέμεται ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις: α) ποια είναι τα σημεία του ορίζοντα; β) που 

χρησιμεύει η γνώση τους; γ) ποια μέθοδο προσανατολισμού θα χρησιμοποιούσες; δ) θεωρείς 

πως είναι σημαντική η γνώση τους και γιατί; Οι απαντήσεις τους συζητούνται ανοιχτά στην 

τάξη. Γίνεται συζήτηση, αξιοποιούνται τα όποια λάθη». (Κωδικοποίηση : 2=ΝΑΙ, οι μαθητές 

στο φύλλο εργασίας καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και έπειτα οργανώνεται μια 

συζήτηση στην οποία οι μαθητές έχουν το λόγο και συζητούν ανοιχτά τις παρατηρήσεις και 

τις απορίες τους- εκφράζονται ελεύθερα). 

 

6
ος

 άξονας: Εγκόλπωση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

α. Ύπαρξη ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Για τον άξονα αυτό, όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν συμπεριέλαβαν ΤΠΕ στον διδακτικό 

σχεδιασμό τους (ΟΧΙ), κωδικοποιήθηκαν με `1`, ενώ όσοι  τις συμπεριέλαβαν (ΝΑΙ), 

κωδικοποιήθηκαν με `2`.  

 

Παράδειγμα χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία, από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό Α15: «…Χρήση 

οπτικοακουστικού μέσου (βίντεο) με το οποίο θα γίνει η παρουσίαση της νέας γνώσης (Ο 

κύκλος του νερού)». (Κωδικοποίηση: 2=ΝΑΙ) 
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β. Μορφές ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Σχετικά με τις μορφές των ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία αυτές 

κωδικοποιήθηκαν με βάση τη εφαρμογή της καθεμιάς από αυτές στη διδασκαλία (ΝΑΙ), '1' 

ή όχι με '2'. Οι μορφές ΤΠΕ που αναφέρονται στα πλάνα από τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς είναι: (1) ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, (2) το Διαδίκτυο, (3) ο 

Διαδραστικός Πίνακας, (4) ο ηλεκτρονικός προβολέας, (5) το ψηφιακό παραμύθι ή (6) 

κάποιο άλλο λογισμικό (π.χ. Google Earth). Κάθε κατηγορία καταμετρήθηκε χωριστά  για 

τις pre και post διδασκαλίες.  

 

Παράδειγμα του Α10 υποψήφιου: «Συζήτηση με τα παιδιά για το πώς φτάνει το νερό στο 

σπίτι μας, παρατήρηση μιας εικόνας στον Η/Υ που δείχνει το ταξίδι του νερού μέχρι να φτάσει 

σε μας». (Κωδικοποίηση: ‘1’- ηλεκτρονικός υπολογιστής) 

 

 

γ. Βαθμός εμπλοκής μαθητών στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Σχετικά με το βαθμό που εμπλέκονται οι μαθητές στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, 

σύμφωνα με το διδακτικό σχεδιασμό τον υποψηφίων, κωδικοποιήθηκαν με `1` (ΛΙΓΟ) όσοι 

αναφέρουν ότι οι μαθητές απλώς παρακολουθούν (για παράδειγμα ένα βίντεο που δείχνει ο 

δάσκαλος), ενώ με `2`(ΠΟΛΥ), όσοι αναφέρουν ότι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη 

χρήση ΤΠΕ (π.χ. αναζητούν πληροφορίες σε κάποιον Η/Υ, ή χρησιμοποιούν κάποιο 

λογισμικό). 

 

Για παράδειγμα, στον 1
ο
 διδακτικό σχεδιασμό ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α3 αναφέρει: 

«Εισαγωγή στη νέα γνώση (ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση, στον 

βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα). Δείχνω στον προτζέκτορα την φωτογραφία που 

υπάρχει στο βιβλίο του μαθητή στο κεφάλαιο 9.2 και περιγράφω με λόγια τι ακριβώς 

συμβαίνει στο ταξίδι του νερού» (μικρός βαθμός εμπλοκής μαθητών- άρα κωδικοποιήθηκε 

με ‘1’-ΛΙΓΟ). 

 

Για τον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό ο υποψήφιος  εκπαιδευτικός Α8 αναφέρει: «…για 

περισσότερη εξάσκηση πάνω στον προσανατολισμό μπαίνουν τα παιδιά στην παρακάτω 

ιστοσελίδα (….) Θα πρέπει να τοποθετήσουν τα κουμπιά στη σωστή θέση πάνω στις γραμμές, 
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στην πυξίδα, ώστε να εμφανίζονται σωστά τα σημεία του ορίζοντα» (μεγάλος βαθμός 

εμπλοκής- άρα κωδικοποιήθηκε με ‘2’). 

 

δ. Διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

Σχετικά με τη διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ στη διδασκαλία βαθμολογήθηκαν με μια μονάδα (1), 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν στο διδακτικό σχεδιασμό τους τη χρήση ΤΠΕ σε 

μία δραστηριότητα, με δυο μονάδες (2) όσοι αναφέρουν τη χρήση ΤΠΕ σε περισσότερες 

από μια δραστηριότητες και με τρεις (3) μονάδες όσοι χρησιμοποιούν ΤΠΕ σε όλες τις 

δραστηριότητες. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων καταμετρήθηκε το πλήθος των 

απαντήσεων για κάθε μια κατηγορία ξεχωριστά.  

 

7
ος

 άξονας: Άνοιγμα στον πολιτισμό- επισκέψεις πεδίου 

 

Σχετικά με το άνοιγμα στον πολιτισμό, κωδικοποιήθηκαν με `1` όσοι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί δεν συμπεριέλαβαν επισκέψεις πεδίου στο διδακτικό σχεδιασμό τους (ΟΧΙ), 

ενώ με `2` όσοι συμπεριέλαβαν (ΝΑΙ).  

 

Για παράδειγμα, στον 1
ο
 διδακτικό σχεδιασμό  για το άνοιγμα στον πολιτισμό (επισκέψεις 

πεδίου) ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α13 αναφέρει: «Η τάξη επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης για να δει από κοντά το ταξίδι του νερού προς και από 

τα σπίτια μας. Ενημερώνεται για τις περιόδους λειψυδρίας και θέτει ερωτήματα τα οποία 

έχουν προαποφασισθεί». (Κωδικοποίηση: 2=ΝΑΙ, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις ύδρευσης 

και αποχέτευσης) 

Για παράδειγμα, στον 2
ο
 διδακτικό σχεδιασμό  για το άνοιγμα στον πολιτισμό (επισκέψεις 

πεδίου)  ο υποψήφιος εκπαιδευτικός Α12 αναφέρει : « …ακολουθεί επίσκεψη σε μια 

εκκλησία της πόλης, ώστε τα παιδιά να δουν το ιερό της εκκλησίας χτισμένο στα ανατολικά, το 

ίδιο και τα κοιμητήρια». (Κωδικοποίηση: 2=ΝΑΙ, επίσκεψη σε εκκλησία της πόλης) 
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8
ος

 άξονας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων (βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των 

μαθητών) 

 

Ο βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών κωδικοποιήθηκε ως εξής: οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βαθμολογήθηκαν με '1' που αντιστοιχεί σε λίγο, όταν στα 

διδακτικά πλάνα τους αναφέρουν πως οι μαθητές απλά παρακολουθούσαν τη διδασκαλία, 

ενώ με '2' όταν αναφέρουν πως οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά (πολύ). 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμμετέχοντα που επιτυγχάνει μεγάλο βαθμό αυτενέργειας και 

δημιουργικότητας των μαθητών, είναι ο υποψήφιος Α1,ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Για να κατανοήσουν οι μαθητές την ιδιαίτερη σημασία του νερού για τους φυτικούς και 

ζωικούς οργανισμούς, καθώς και για τον άνθρωπο, θα δώσω σε κάθε ομάδα της τάξης ένα 

φύλλο από ένα φυτό, η κάθε ομάδα θα καταγράψει τις παρατηρήσεις της και έπειτα θα το 

αφήσουν 1-2 μέρες και  μετά θα ξαναγράψουν τι παρατηρούν. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουν 

τα φύλλα τους  η κάθε ομάδα σε ένα δοχείο με νερό και θα κάνουν και πάλι τις παρατηρήσεις 

τους. Έπειτα θα τις ανακοινώσουν στην τάξη και στη συνέχεια θα τους θέσω διάφορα 

ερωτήματα, όπως: «γιατί ξεράθηκαν τα φύλλα;» «πως τρέφονται, μόνο αυτά χρειάζονται 

νερό;» (Κωδικοποίηση: 2= ΠΟΛΥ, οι μαθητές καταγράφουν παρατηρήσεις, 

πειραματίζονται, ερευνούν, ανακοινώνουν στην τάξη) 

 

2.4.3 Μέθοδος ανάλυσης της Γ’  ομάδας αξόνων ως προς τη Διδακτική Μεθοδολογία  

 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους εξής άξονες: 

 

 9
ος

 άξονας: Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ)/ Διδακτικοί στόχοι 

 10
ος 

άξονας: α. Πλήθος δραστηριοτήτων β. Μορφές δραστηριοτήτων. 

 11
ος 

άξονας: Μέθοδοι  και μορφές διδασκαλίας. 

 12
ος 

άξονας: Αξιολόγηση. 

 13
ος 

άξονας: Μορφή οργάνωσης της τάξης. 

 

 

  



58 

9
ος

 άξονας: Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ)/ Διδακτικοί στόχοι 

 

Σχετικά με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα-διδακτικοί στόχοι και την προέλευσή 

τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν στα διδακτικά πλάνα τους το 

ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ για τους στόχους κωδικοποιήθηκαν με '3', όσοι χρησιμοποίησαν και το βιβλίο 

δασκάλου  και το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ με '2', ενώ όσοι χρησιμοποίησαν μόνο το βιβλίο δασκάλου, 

με '1'. 

 

Παράδειγμα υποψήφιου  εκπαιδευτικού, που χρησιμοποιεί το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, αλλά και το 

βιβλίο δασκάλου όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους είναι ο Α13 που αναφέρει: 

«…Αναζήτησα στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου το διδακτικό πακέτο της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Β΄ Δημοτικού, καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες 

που προτείνονται διαμορφώθηκαν με βάση τους στόχους της ενότητας. Ορισμένες ιδέες 

αντλήθηκαν από το βιβλίο του δασκάλου …» (Κωδικοποίηση: 3= ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και βιβλίο 

δασκάλου, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός αναφέρει ότι σμβουλεύτηκε το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ αλλά 

και το βιβλίο δασκάλου) 

 

10
ος 

άξονας: α. Πλήθος δραστηριοτήτων 

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με το πλήθος δραστηριοτήτων για 

τις κύριες φάσεις των pre και post διδασκαλιών τους, όπως αυτές φαίνονται στο διδακτικό 

τους σχεδιασμό (τρεις δραστηριότητες:`3` μονάδες). Έπειτα, για τον άξονα αυτό, 

καταμετρήθηκε ο αριθμός των δραστηριοτήτων κάθε υποψήφιου εκπαιδευτικού, και 

κατόπιν εξήχθη ο μέσος όρος. 

 

10
ος

 άξονας: β. Μορφές δραστηριοτήτων. 

Στον παρόν άξονα, οι μορφές δραστηριοτήτων με βάση τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι 

υποψήφιοι είναι οι εξής: (1) ατομικές δραστηριότητες, (2) ομαδικές δραστηριότητες, (3) 

δραστηριότητες για το σύνολο της τάξης, (4) δραστηριότητες επίδειξης από τον εκπαιδευτικό 

και (5) παιχνίδι ρόλων. Ξεχωριστά για κάθε μια μορφή δραστηριότητας, όσοι δεν 

χρησιμοποιούν την εκάστοτε μορφή δραστηριότητας (1-5)  κωδικοποιήθηκαν με `1`, ενώ 

όσοι χρησιμοποιούν την εκάστοτε μορφή κωδικοποιήθηκαν με `2`.  
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Παράδειγμα μιας μορφής δραστηριότητας (παιχνίδι ρόλων), από τον υποψήφιο 

εκπαιδευτικό Α2: «..παίζουν το ομαδικό παιχνίδι ρόλων με τα σημεία του ορίζοντα, η τάξη 

χωρίζεται σε ομάδες των τεσσάρων παιδιών. Κάθε παιδί πρέπει να διαλέξει μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση (πχ το πρώτο παιδί διαλέγει να είναι η ανατολή, το δεύτερο βορράς κλπ)» 

(Κωδικοποίηση για το (5) παιχνίδι ρόλων= ΝΑΙ=2) 

 

11
ος 

άξονας: Μέθοδοι  και μορφές διδασκαλίας. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που βαθμολογήθηκαν ήταν (1) η παρουσίαση, (2) ο ελεύθερος 

διάλογος-συζήτηση και (3) η ομαδοσυνεργατική μάθηση. Έτσι, σε κάθε μια από τις 

παραπάνω μεθόδους διδασκαλίας κάθε απάντηση στην οποία δε γινόταν χρήση της 

εκάστοτε μεθόδου βαθμολογήθηκε με μια μονάδα ‘1’ και κάθε  φορά που 

χρησιμοποιούνταν με ‘2’ μονάδες.  

 

12
ος 

άξονας: Αξιολόγηση. 

Για τον άξονα αυτό οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βαθμολογήθηκαν με μια μονάδα, `1` εάν 

σχεδίαζαν να κάνουν αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση, με δυο μονάδες, `2` αν η αξιολόγησή 

τους είναι συνεχής / διαμορφωτική, με τρεις μονάδες,`3` αν η αξιολόγηση ήταν τελική / 

αθροιστική και με τέσσερις,`4` μονάδες, αν δεν προέβλεπαν καμιά μορφή αξιολόγησης στο 

διδακτικό σχεδιασμό τους. Κατόπιν, καταμετρήθηκαν οι απαντήσεις χωριστά για κάθε 

κατηγορία. 

 

13
ος 

άξονας: Μορφή οργάνωσης της τάξης. 

Όσον αφορά στις μορφές οργάνωσης της τάξης που αναφέρονται στα διδακτικά πλάνα των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών, με μια μονάδα `1`, βαθμολογήθηκε η μετωπική οργάνωση, με 

δυο μονάδες `2`, το σχήμα πι, με τρεις μονάδες `3`, ο χωρισμός των παιδιών σε μικρές 

ομάδες και με τέσσερις μονάδες `4`, οι μεικτοί τρόποι οργάνωσης. Και στις δυο διδασκαλίες 

(pre & post), καταμετρήθηκε το πλήθος των απαντήσεων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 
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2.5 Μέθοδος ανάλυσης συνεντεύξεων 

 

Όσον αφορά στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, αφού απομαγνητοφωνήθηκαν 

αυτολεξί, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία σε όλες τις ερωτήσεις, εκτός από την 5
η
 

ερώτηση. Η απάντηση του κάθε υποψήφιου εκπαιδευτικού σε κάθε ερώτηση ταξινομήθηκε 

με βάση τις Μονάδες Νοήματος. Κατόπιν, επιλέχθηκαν οι κοινές Μονάδες Νοήματος που 

εμφανίζονται πάνω από δύο φορές στις απαντήσεις όλων των υποψήφιων εκπαιδευτικών και 

έπειτα έγινε η περιγραφή της κάθε κατηγορίας. Έτσι στο τέλος, για κάθε ερώτηση έχουμε 

κατηγορίες απαντήσεων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω, σε ξεχωριστό 

γράφημα για την κάθε ερώτηση. Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός παίρνει μία μονάδα (1), 

όταν η απάντηση που έχει δώσει ανήκει σε κάποια κατηγορία. Στη συνέχεια, 

καταμετρήθηκε το πλήθος των απαντήσεων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Η ερώτηση 5 

αφορά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του ομαδικού σχεδιασμού της διδασκαλίας και στον 

Πίνακα  4 (βλ. σελ. 77) γίνεται η καταγραφή των απαντήσεων  των ομάδων. 

 

3. Αποτελέσματα 

 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων καταμετρήθηκε το πλήθος των απαντήσεων για κάθε 

μια κατηγορία ξεχωριστά με βάση το διδακτικό σχεδιασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

(για τις pre & post διδασκαλίες). Για κάθε έναν από τους άξονες βγήκαν τα συνολικά 

αποτελέσματα ανάλογα με τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα Γραφήματα για κάθε έναν 

από τους υπό μελέτη άξονες.  

 

3.1 Αποτελέσματα για την Α’ ομάδα αξόνων ως προς το περιεχόμενο 

1
ος 

άξονας: Επιστημονικό περιεχόμενο 

Αναφορικά, στην πρώτη διδασκαλία καταμετρήθηκαν επτά (7) υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με 

επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο, ενώ στη δεύτερη διδασκαλία και οι δεκαεπτά (17) 
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συμμετέχοντες είχαν επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο στο διδακτικό σχεδιασμό τους 

(Γράφημα 3). 

Γράφημα 3. Επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο 

 

 

 

2
ος 

άξονας: Διδακτικός μετασχηματισμός  

 

Για  να εξαχθούν τα αποτελέσματα στον δεύτερο άξονα, αθροίστηκαν οι μονάδες που 

συγκέντρωσαν όλοι οι φοιτητές και εξήχθηκε μέσος όρος. Αναφορικά, ο μέσος όρος που 

εξήχθη για τις αρχικές διδασκαλίες ήταν 3,1 ενώ μετά τη διδακτική παρέμβαση αυξήθηκε 

στις 4,5 μονάδες (Γράφημα 4). 

Γράφημα 4. Μέσος όρος επίτευξης διδακτικού μετασχηματισμού 
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3
ος 

άξονας: Προϋπάρχουσες γνώσεις μαθητών 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 5, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που έλαβαν υπόψη τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών ήταν εννιά (9) στις πρώτες διδασκαλίες και δώδεκα 

(12) στις δεύτερες διδασκαλίες. 

 

Γράφημα 5. Προϋπάρχουσες γνώσεις μαθητών 

 

 

3.2 Αποτελέσματα για την Β’ ομάδα αξόνων ως  προς τις καινοτομίες των Νέων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων 

 

4
ος

 άξονας: Διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Αναφορικά, στις αρχικές διδασκαλίες ο αριθμός των  υποψήφιων εκπαιδευτικών που 

συμπεριέλαβαν στο σχεδιασμό τους αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης ήταν έντεκα (11). 

Στις τελικές διδασκαλίες, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (δεκαεπτά), δίδαξαν σε 

αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (Γράφημα 6). 
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Γράφημα 6. Διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης 

 

 

 

5
ος

 άξονας: Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος. 

 

Αναφορικά, στον αρχικό διδακτικό σχεδιασμό των υποψηφίων η καλλιέργεια της γλώσσας 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας επιτεύχθηκε από δεκαέξι (16) φοιτητές, ενώ στον τελικό 

σχεδιασμό από δεκατρείς (13) συμμετέχοντες (Γράφημα 7). 

 

Γράφημα 7. Καλλιέργεια γλώσσας και επιχειρήματος 

 

 

  

11 

17 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
υ

π
ο

ψ
η

φ
ίω

ν 
εκ

π
α

ιδ
ευ

τι
κώ

ν 

pre

post

16 

13 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

υ
π

ο
ψ

η
φ

ίω
ν 

εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κώ
ν 

     Pre           Post 



64 

6
ος

 άξονας 

 

α. Ύπαρξη ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Η διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ έγινε από δεκαπέντε (15) υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

στους αρχικούς σχεδιασμούς, ενώ στους τελικούς έγινε από έντεκα (11) συμμετέχοντες 

(Γράφημα 8). 

Γράφημα 8.Ύπαρξη ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

 

 

 

 

β. Μορφές ΤΠΕ στη διδασκαλία 

 

Αναφορικά, και στους δυο διδακτικούς σχεδιασμούς (pre, post), ο Η/Υ χρησιμοποιήθηκε 

από δεκατέσσερις (14) συμμετέχοντες και έντεκα (11) αντίστοιχα, το διαδίκτυο από δώδεκα 

(12) συμμετέχοντες και εννέα (9) αντίστοιχα, ο προτζέκτορας από εννέα (9) συμμετέχοντες 

και πέντε (5) αντίστοιχα, και η χρήση άλλου λογισμικού από  τρεις (3) συμμετέχοντες και 

έξι (6) αντίστοιχα. Ο διαδραστικός πίνακας και το ψηφιακό παραμύθι χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο στις pre διδασκαλίες από 2 υποψήφιους εκπαιδευτικούς και για τις δύο μορφές 

(Γράφημα 9). 
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Γράφημα 9. Σύγκριση μορφών ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν στις διδασκαλίες pre και 

post.

 

 

 

γ. Βαθμός εμπλοκής μαθητών στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία 

Αναφορικά, κατά το σχεδιασμό της πρώτης διδασκαλίας (pre) ο αριθμός των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών που ανέφεραν στα διδακτικά πλάνα, ότι οι μαθητές τους εμπλέκονται στη 

χρήση ΤΠΕ σε μικρό βαθμό (λίγο) ήταν δέκα (10), ενώ κατά το σχεδιασμό της δεύτερης 

(post) το ανέφεραν τρεις (3). Σε μεγάλο βαθμό (πολύ), αναφέρουν εμπλοκή μαθητών στη 

χρήση ΤΠΕ πέντε (5) υποψήφιοι εκπαιδευτικοί  στις pre και  οκτώ (8) στις  post διδασκαλίες 

(Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10. Βαθμός εμπλοκής μαθητών στη χρήση ΤΠΕ 
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δ. Διάρκεια ύπαρξης ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

Όσο αφορά στα αποτελέσματα για τη διάρκεια  χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας είναι (αρχικός σχεδιασμός διδασκαλιών): η χρήση ΤΠΕ  σε μια δραστηριότητα 

έγινε από τρεις(3) συμμετέχοντες, σε περισσότερες από μία από έξι (6) συμμετέχοντες και η 

χρήση ΤΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες από έξι (6) συμμετέχοντες, ενώ για τον τελικό 

σχεδιασμό διδασκαλιών: χρήση ΤΠΕ σε μια δραστηριότητα από έξι (6) συμμετέχοντες, 

χρήση ΤΠΕ σε πάνω από μία δραστηριότητες τέσσερις (4) συμμετέχοντες και χρήση ΤΠΕ 

σε όλες τις δραστηριότητες αναφέρει μόλις ένας (1) συμμετέχων (Γράφημα 11). 

Γράφημα 11. Διάρκεια  ύπαρξης ΤΠΕ στη Διδασκαλία 

 

 

 

7
ος

 άξονας: Άνοιγμα στον πολιτισμό- επισκέψεις πεδίου 

 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι επισκέψεις πεδίου (άνοιγμα στον πολιτισμό) 

πραγματοποίησαν έξι (6) υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στις αρχικές διδασκαλίες, ενώ στις 

τελικές, επισκέψεις πεδίου (άνοιγμα στον πολιτισμό) έγιναν από τέσσερις (4) υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς (Γράφημα 12).  
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Γράφημα 12. Άνοιγμα στον πολιτισμό/ επισκέψεις πεδίου 

 

 

8
ος

 άξονας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων (βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των 

μαθητών) 

 

Αναφορικά στα αποτελέσματα, ο βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών 

ήταν σχετικά μικρός στις πρώτες διδασκαλίες, εφόσον ήταν δώδεκα (12) οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί που βαθμολογήθηκαν με «λίγο» και πέντε (5) αυτοί που βαθμολογήθηκαν με 

«πολύ». Αντίθετα στις δεύτερες  διδασκαλίες όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

βαθμολογήθηκαν με 2 μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει αύξηση στο βαθμό αυτενέργειας 

και δημιουργικότητας των μαθητών κατά τη διδασκαλία (Γράφημα 13). 

 

Γράφημα 13. Βαθμός συμμετοχής μαθητών σε δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία 
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3.3 Αποτελέσματα για την Γ’ ομάδα αξόνων ως προς τη Διδακτική Μεθοδολογία 

 

9
ος

 άξονας: Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ)/ Διδακτικοί στόχοι 

 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν, ότι στις πρώτες διδασκαλίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

μόλις ένας εκπαιδευτικός συμβουλεύτηκε μόνο το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ για το διδακτικό 

σχεδιασμό του, δώδεκα υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμβουλεύτηκαν μόνο το βιβλίο 

δασκάλου, ενώ τέσσερις υποψήφιοι συμβουλεύτηκαν και τα δυο προκειμένου να 

σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους. Αντίθετα, στις δεύτερες διδασκαλίες όλοι οι συμμετέχοντες 

συμβουλεύτηκαν και το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ και το βιβλίο δασκάλου προκειμένου να σχεδιάσουν 

τη διδασκαλία τους (Γράφημα 14). 

Γράφημα 14. Προέλευση διδακτικών στόχων 

 

10
ος 

άξονας: α. Πλήθος δραστηριοτήτων 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι ο μέσος όρος δραστηριοτήτων είναι 4,5 για τις πρώτες 

διδασκαλίες και 5,6 για τις δεύτερες (Γράφημα 15). 

Γράφημα 15. Μέσος όρος δραστηριοτήτων 
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10
ος

 άξονας: β. Μορφές δραστηριοτήτων. 

Στο Γράφημα 16 παρουσιάζονται αναλυτικά, όλες οι μορφές δραστηριοτήτων που φαίνεται 

να χρησιμοποιήθηκαν από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά, ατομικές 

δραστηριότητες αναφέρουν πως χρησιμοποίησαν τέσσερις (4) συμμετέχοντες και στις 

πρώτες και στις δεύτερες διδασκαλίες, οι ομαδικές προτιμήθηκαν από δεκατρείς (13) 

συμμετέχοντες στις πρώτες διδασκαλίες και δεκαεπτά (17) στις δεύτερες διδασκαλίες, οι 

δραστηριότητες με συμμετοχή το σύνολο της τάξης αναφέρθηκαν από δεκαέξι (16) 

συμμετέχοντες στις πρώτες διδασκαλίες και δεκατέσσερις (14) στις δεύτερες διδασκαλίες, 

ενώ επίδειξη από τον δάσκαλο έγινε σύμφωνα με τα διδακτικά πλάνα από εννέα (9) 

συμμετέχοντες στις πρώτες διδασκαλίες και μόλις από έναν συμμετέχοντα στις δεύτερες 

διδασκαλίες. Τέλος, το παιχνίδι ρόλων φαίνεται να χρησιμοποίησαν στο διδακτικό 

σχεδιασμό τους δυο υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στις πρώτες διδασκαλίες και πέντε υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί στις δεύτερες διδασκαλίες (Γράφημα 16). 

Γράφημα 16. Σύγκριση διαφόρων μορφών δραστηριοτήτων  που χρησιμοποιήθηκαν στις 

pre και στις post διδασκαλίες 

 

 

11
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την  ομαδοσυνεργατική μάθηση δεκαέξι (16) συμμετέχοντες. Στις δεύτερες διδασκαλίες τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν: «παρουσίαση» πέντε υποψήφιοι (5), ενώ η ο ελεύθερος 

διάλογος/συζήτηση και η συνεργατική μάθηση αναφέρθηκε και από τους δεκαεπτά 

συμμετέχοντες (Γράφημα 17). 

Γράφημα 17. Μέθοδοι διδασκαλίας 

 

12
ος 

άξονας: Αξιολόγηση. 

Τα αποτελέσματα για τους τρόπους που έγινε η αξιολόγηση από τους φοιτητές κατά την 

πρώτη διδασκαλία (pre) κατέδειξαν ότι: η διαγνωστική αξιολόγηση αναφέρθηκε από δυο 

συμμετέχοντες, η συνεχής αξιολόγηση αναφέρθηκε από εννέα (9) συμμετέχοντες, ενώ η 

τελική αξιολόγηση αναφέρθηκε από τρεις (3) συμμετέχοντες. Τέλος, τρεις υποψήφιοι δεν 

ανέφεραν στο διδακτικό σχεδιασμό τους καμία μορφή αξιολόγησης. Κατά τη δεύτερη 

διδασκαλία (post), η διαγνωστική  αξιολόγηση αναφέρθηκε από έναν υποψήφιο 

εκπαιδευτικό, η συνεχής αξιολόγηση από εννέα υποψηφίους, ενώ η τελική αξιολόγηση από 

επτά υποψηφίους. Όλοι οι φοιτητές στις post αξιολόγησαν την διδασκαλία τους (Γράφημα 

18). 

Γράφημα 18. Μέθοδοι αξιολόγησης στις pre και post διδασκαλίες 
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13
ος 

άξονας: Μορφή οργάνωσης της τάξης 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι κατά την πρώτη διδασκαλία (pre), οι μορφές οργάνωσης 

της τάξης που αναφέρθηκαν στα διδακτικά πλάνα ήταν: μετωπική από έναν συμμετέχοντα, 

σχήμα Πι από τρεις (3) συμμετέχοντες, μικρές ομάδες από πέντε (5) συμμετέχοντες και 

μεικτοί τρόποι από οκτώ (8) συμμετέχοντες. Κατά τη δεύτερη διδασκαλία (post), 

αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο δυο μορφές οργάνωσης της τάξης, «οι μικρές ομάδες» από 

εννέα (9) συμμετέχοντες και «οι  μεικτοί τρόποι» από οκτώ (8) συμμετέχοντες (Γράφημα 

19). 

Γράφημα 19. Πλήθος μορφών οργάνωσης της τάξης 
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3.4 Αποτελέσματα ως προς του παράγοντες που επηρεάζουν το διδακτικό σχεδιασμό 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 τα αποτελέσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

κατέδειξαν ότι αυτό που άρεσε περισσότερο στουςυποψήφιους εκπαιδευτικούςαπό το 

μάθημα Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος,  είναι: «οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας» που 

διδάχθηκαν  (επιλέχθηκε από επτά (7)  συμμετέχοντες), «το μάθημα αποτέλεσε πρότυπο για 

τις διδασκαλίες τους»αναφέρθηκε από επτά (7) συμμετέχοντες, τους άρεσε το γεγονός ότι 

«δίδαξαν πάνω από μία φορά» και «δούλεψαν ομαδικά» (πέντε (5) συμμετέχοντες για την 

κάθε κατηγορία), «η ευελιξία που είχαν στη Διδασκαλία» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες), αλλά 

και «οι νέες γνώσεις που απόκτησαν» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες). Την κατηγορία «ωραίο 

μάθημα και απαιτητικό» επέλεξαν τρεις (3) συμμετέχοντες, ενώ οι κατηγορίες 

«Διαθεματικότητα του μαθήματος», «πρωτότυπος τρόπος διδασκαλίας», «ολιγομελές τμήμα 

και άμεση συνεργασία με τον καθηγητή» και η «ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

φοιτητών», αναφέρθηκαν από δυο (2) συμμετέχοντες η κάθε μία (Γράφημα 20). 

Σύμφωνα με τον Γράφημα 20 τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι αυτό που άρεσε 

περισσότερο στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς από το μάθημα Διδακτική της Μελέτης 

Περιβάλλοντος,  είναι: «οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας» που διδάχθηκαν  (επιλέχθηκε από 

επτά (7) συμμετέχοντες), «το μάθημα αποτέλεσε πρότυπο για τις διδασκαλίες τους» 

αναφέρθηκε από επτά (7) συμμετέχοντες, τους άρεσε το γεγονός ότι «δίδαξαν πάνω από μία 

φορά» και «δούλεψαν ομαδικά» (πέντε (5) συμμετέχοντες για την κάθε κατηγορία), «η 

ευελιξία που είχαν στη Διδασκαλία» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες), αλλά και «οι νέες γνώσεις 

που απόκτησαν» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες). Την κατηγορία «ωραίο μάθημα και 

απαιτητικό» επέλεξαν τρεις (3) συμμετέχοντες, ενώ οι κατηγορίες «Διαθεματικότητα του 

μαθήματος», «πρωτότυπος τρόπος διδασκαλίας», «ολιγομελές τμήμα και άμεση συνεργασία με 

τον καθηγητή» και η «ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φοιτητών», αναφέρθηκαν από δυο 

(2) συμμετέχοντες η κάθε μία (Γράφημα 20). 
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Γράφημα 20. Τι άρεσε στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, από τη Διδασκαλία του 

μαθήματος Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος; 

 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα, σύμφωνα μ το Γράφημα 21 για το τι καινούριο έμαθαν οι  

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από τη Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος, η κατηγορία 

«εναλλακτικοί τρόποι Διδασκαλίας» επιλέχτηκε από έντεκα (11) συμμετέχοντες,  ενώ η 

«διδασκαλία χωρίς βιβλίο»  και η «ευελιξία στη διδασκαλία» αναφέρθηκε από έξι (6) 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς η κάθε μία. Η κατηγορία «απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τη 

Διδασκαλία» αναφέρθηκε από πέντε (5) συμμετέχοντες, ενώ τέσσερις (4) υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν την κατηγορία «πρότυπο για τη διδασκαλία ήταν το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών» και τρεις (3) συμμετέχοντες έμαθαν τη «χρήση της πυξίδας». Από 

δύο (2) επιλογές αντίστοιχα είχαν οι κατηγορίες: «το παιχνίδι βοηθάει στη μάθηση», «στις 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες τα παιδιά συμμετέχουν στο μάθημα» και «συνεργασία με άλλα 

άτομα που ήταν στην ομάδα», ως κάτι καινούριο που έμαθαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

από το συγκεκριμένο μάθημα (Γράφημα 21). 
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Γράφημα 21. Οι γνώσεις που θεωρούν ότι απέκτησαν οι  υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος 

 

Τα αποτελέσματα στο Γράφημα 22 μας δείχνουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

σχεδιάζοντας μία διδασκαλία με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έμαθαν να 

διαβάζουν τους στόχους του μαθήματος (πέντε συμμετέχοντες), «έμαθα να χρησιμοποιώ το 

ΑΠ» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες),  «το Αναλυτικό Πρόγραμμα διευρύνει  τους ορίζοντες και 

τις δυνατότητες» (τέσσερις (4) συμμετέχοντες), «μου άρεσε η διδασκαλία χωρίς βιβλίο» 

(τέσσερις (4) συμμετέχοντες). Η κατηγορία «η Διδασκαλία με το Α.Π. κινεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών» επιλέχτηκε από τρεις (3) συμμετέχοντες, ενώ οι κατηγορίες «το βιβλίο δεν 

είναι αυθεντία», «τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με το ΑΠ είναι καλύτερα», «η διδασκαλία  

γίνεται με παιχνίδια ή άλλες δραστηριότητες» επιλέχτηκαν από δύο (2) υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς η κάθε μία (Γράφημα 22). 

Γράφημα 22. Σχεδιασμός διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
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Σύμφωνα με τον Γράφημα 23 τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι δεκαέξι (16) υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί έκαναν αλλαγές στο σχεδιασμό των δυο διδασκαλιών που πραγματοποίησαν. 

Παιχνίδι στη δεύτερη διδασκαλία έβαλαν επτά (7) από αυτούς, ενώ πέντε (5) επέλεξαν 

άλλες δραστηριότητες. Επίσης, έξι (6) υποψήφιοι εκπαιδευτικοί άλλαξαν τις 

δραστηριότητες τους από την 1
η
 στη 2

η
 διδασκαλία τους, προκειμένου να διαχειριστούν 

καλύτερα την τάξη τους, ενώ τέσσερις (4) έκαναν αλλαγές γιατί ήθελαν να δώσουν κίνητρα 

στα παιδιά. Τέλος, τρεις (3) συμμετέχοντες έκανα αλλαγές γιατί επηρεάστηκαν από την 

ομάδα και από τους άλλους συναδέλφους τους (Γράφημα 23). 

Γράφημα 23. Αλλαγές που έγιναν στο σχεδιασμό των διδασκαλιών από τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς μετά τη διδασκαλία του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. 

 

 

Πίνακας 4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον τρόπο που εργάστηκαν οι ομάδες κατά 

των σχεδιασμό των διδασκαλιών. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ομαδικού σχεδιασμού 

της διδασκαλίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 όλες οι ομάδες συναντήθηκαν αρχικά και 

μοίρασαν τις ενότητες, ενώ πριν από κάθε διδασκαλία συναντιόταν οι πέντε (5) από τις έξι 

(6) ομάδες και δύο (2) ομάδες δήλωσαν, ότι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με e-mail και 

Facebook. Επίσης, την ενότητα που θα δίδασκαν την έβλεπαν από το βιβλίο (δύο  ομάδες) 

και για τους στόχους ενημερώνονταν από το βιβλίο δασκάλου και το Αναλυτικό 
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Πρόγραμμα σπουδών (πέντε ομάδες). Οι τρεις (3) από τις έξι (6) ομάδες σχεδίαζαν και 

οργάνωναν ομαδικά και συνεργατικά τις διδασκαλίες τους, ενώ άλλες δυο (2) ατομικά. 

Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν η αλληλεπίδραση που υπήρξε μεταξύ των μελών της 

ομάδας (τέσσερις (4) συμμετέχοντες), ενώ μία ομάδα δήλωσε, ότι πριν από τη διδασκαλία 

μπορεί και να πρόσθετε κάτι άλλο. Καλή συνεργασία δήλωσαν, ότι είχαν τρεις (3) ομάδες 

και συνεργασία με προβλήματα μία (1) ομάδα. 
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Πίνακας 4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ομαδικού διδακτικού σχεδιασμού. 
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Τα αποτελέσματα σύμφωνα με το Γράφημα 24 δείχνουν, ότι ο ομαδικός σχεδιασμός των 

διδασκαλιών βοήθησε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους (δεκατέσσερις (14) συμμετέχοντες). Υπήρξε αλληλεπίδραση 

μεταξύ της ομάδας (τέσσερις (4) συμμετέχοντες), και έμαθαν να συνεργάζονται με άλλους 

(δυο (2) συμμετέχοντες) (Γράφημα 24). 

Γράφημα 24. Οφέλη από τον ομαδικό σχεδιασμό των διδασκαλιών. 

 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα για το αν έγιναν αλλαγές στον ομαδικό σχεδιασμό των 

διδασκαλιών επτά (7) συμμετέχοντες δήλωσαν, ότι έκαναν αλλαγές ενώ τρεις (3) ότι δεν 

έκαναν αλλαγές (Γράφημα 25). Από τους συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι έκαναν 

αλλαγές, οι έξι (6) δήλωσαν ότι πρόσθεσαν παιχνίδι στις δραστηριότητές τους και άλλοι 

τρεις (3) δήλωσαν, ότι επηρεάστηκαν από άλλες διδασκαλίες και έκαναν αλλαγές στον 

ομαδικό σχεδιασμό (Γράφημα 25). 

Γράφημα 25. Αλλαγές στον ομαδικό σχεδιασμό της διδασκαλίας 
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Σύμφωνα με τον Γράφημα 26 οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για 

τον σχεδιασμό της δεύτερης διδασκαλίας (εννέα (9) συμμετέχοντες). Οι τρεις (3) από 

αυτούς χρειάστηκαν 5 ώρες, ενώ άλλοι τρεις (3) μισή ώρα (Γράφημα 26). 

Γράφημα 26. Χρόνος που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό των διδασκαλιών 
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4. Συζήτηση – Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και 

η συνεχής επιμόρφωση, αποτελεί τη βάση προκειμένου να διεξαχθεί μια επιτυχημένη 

διδασκαλία στην οποία πρωταγωνιστές θα είναι οι μαθητές. Για το λόγο αυτό οι 

εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να μορφώνονται κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιούν το 

Πρόγραμμα Σπουδών και να το εντάσσουν αρχικά στο διδακτικό σχεδιασμό τους και έπειτα 

στη διδακτική πράξη. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες 

αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, άρα και στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να εφαρμόσουν ποικίλες καινοτομίες, 

ώστε να συνάδουν με τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Στην παρούσα εργασία, υλοποιήθηκε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων 

εκπαιδευτικών προκειμένου να παρατηρηθεί, εάν υπήρξε βελτίωση στο διδακτικό 

σχεδιασμό τους, μετά τη διδακτική παρέμβαση αλλά και να αναδειχθούν παράγοντες που 

τον επηρεάζουν. Η διδακτική παρέμβαση αξιολογήθηκε ποσοτικά με το διδακτικό 

σχεδιασμό των συμμετεχόντων, για τις pre και τις post διδασκαλίες αλλά και ποιοτικά με τις 

συνεντεύξεις των υποψηφίων. Με βάση τους άξονες και τα αποτελέσματα, που 

παρατέθηκαν παραπάνω και όπως φαίνεται συμφωνούν με τις βιβλιογραφικές αναφορές, 

συμπεραίνεται ότι,  όσον αφορά το 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα, η διδακτική παρέμβαση 

βελτίωσε σημαντικά τις ικανότητες των προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό 

σχεδιασμό.  Επίσης, ως προς το 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα, στον 2

ο
 διδακτικό σχεδιασμό τους 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υιοθετούν εμφανώς περισσότερα καινοτομικά χαρακτηριστικά, 

όπως: 

 

o αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών 

o στοχοθεσία από το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και όχι μόνο από το βιβλίο δασκάλου 

o διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης 

o εναλλακτικές μεθόδους και μορφές διδασκαλίας 

o ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών 

o συνεχής αξιολόγηση  

o επισκέψεις πεδίου - άνοιγμα στον πολιτισμό 

o ανάπτυξη δεξιοτήτων (βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών) 

o ποικίλες μορφές οργάνωσης της τάξης. 
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Όσον αφορά το 3
ο
 ερευνητικό ερώτημα της έρευνας σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρέασαν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν καινοτομικά χαρακτηριστικά 

στο διδακτικό σχεδιασμό τους, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ήταν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων το μάθημα της Διδακτικής της Μελέτης Περιβάλλοντος, 

το οποίο παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και το οποίο αποτελεί τη 

διδακτική παρέμβαση της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι υπογραμμίζουν 

στις συνεντεύξεις τους ότι έμαθαν καινούργια πράγματα για το διδακτικό σχεδιασμό, τα 

οποία δεν γνώριζαν, όπως οι εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και η χρήση του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τονίζουν ότι έμαθαν μέσα από το μάθημα 

στο Πανεπιστήμιο να διαβάζουν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, καταδεικνύουν επιτακτική την ανάγκη οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύονται επαρκώς και να εξοπλίζονται με τα κατάλληλα 

εφόδια, έτσι ώστε να ενσωματώνουν τα Αναλυτικά Προγράμματα στο σχεδιασμό των 

διδασκαλιών τους και να στοχεύουν σε καινοτόμες διδασκαλίες (Jang 2006a). Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να αποδεσμευτούν από την στείρα χρήση μόνο των σχολικών 

εγχειριδίων και να εστιάζουν στα νέα αναδομημένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Το 

συμπέρασμα αυτό εκτός από τις συνεντεύξεις, επιβεβαιώνεται και από τα ποσοτικά 

αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την προέλευση των διδακτικών στόχων. Έτσι,  πριν 

τη διδακτική παρέμβαση μόλις ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους στόχους  στο σχεδιασμό διδασκαλίας, ενώ μετά την 

διδακτική παρέμβαση όλοι οι συμμετέχοντες συμβουλεύονται το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

αλλά και το βιβλίο δασκάλου. Παράλληλα, όπως τονίζουν στις συνεντεύξεις τους αυτό τους 

φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και έκανε τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική, αφού τους 

δόθηκε η δυνατότητα να ξεφύγουν από την πιστή χρήση των σχολικών εγχειριδίων και να 

είναι πιο ευέλικτοι κατά την εκτέλεση της διδασκαλίας τους. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί 

ότι η προέλευση των διδακτικών στόχων των υποψήφιων εκπαιδευτικών είναι συνδεδεμένη 

και με την επάρκεια στο επιστημονικό περιεχόμενο. Εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες μετά τη 

διδακτική παρέμβαση (στις post διδασκαλίες) συμβουλεύονται και το βιβλίο δασκάλου 

αλλά και το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τους στόχους της ενότητας, αυτόματα όλοι 

πετυχαίνουν επαρκές επιστημονικό περιεχόμενο. 

Έτσι, τόσο ο ομαδικός σχεδιασμός των διδασκαλιών, η άμεση συνεργασία των 

συμμετεχόντων (δεκαεπτά υποψήφιοι εκπαιδευτικοί), το μάθημα που παρακολούθησαν 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο χώρο του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτέλεσε τη 

διδακτική παρέμβαση της έρευνας, φαίνεται να είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

το διδακτικό σχεδιασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 
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Καινοτόμο χαρακτηριστικό στην έρευνα αυτή, όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, ήταν 

ότι ζητήθηκε από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν το σχέδιο μαθήματος 

συνεργατικά. Από τη μια, είναι αποδεκτό, ότι η ατομική προετοιμασία απαιτεί από τον 

εκπαιδευτικό απόλυτη συγκέντρωση στο διδακτικό του πλάνο και ίσως δεν είναι 

χρονοβόρα, καθώς υπάρχει αυτονομία. Από την άλλη όμως, είναι πολύ δημιουργική η 

ανταλλαγή απόψεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία  υπογραμμίζεται, ότι ο από κοινού σχεδιασμός των διδασκαλιών 

(team-working/ planning) από υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τους καθιστά ικανούς να 

ενσωματώνουν νέες στρατηγικές μάθησης και τους κάνει πρόθυμους να βοηθήσουν ο ένας 

τον άλλον κατά το διδακτικό σχεδιασμό (Jang 2006b, Bullough et. al 2003). Όπως 

επανειλημμένα σημειώνουν οι ερευνητές, το μοντέλο του ομαδικού διδακτικού σχεδιασμού 

ενισχύει την ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης (Mitchell 2003, Schaverien, 2003). Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω, αφού ο ομαδικός σχεδιασμός των διδασκαλιών αποτέλεσε βασικό παράγοντα 

διευκόλυνσης του διδακτικού σχεδιασμού των συμμετεχόντων, τους βοήθησε στην 

πλειοψηφία τους να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 

και στις ικανότητές τους αλλά και τους έμαθε να συνεργάζονται και να επιλέγουν από 

κοινού δραστηριότητες με τους συναδέλφους τους. Έτσι, ως προς το 4
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

της έρευνας (σχετικά με τη συμβολή του ομαδικού σχεδιασμού), οι συμμετέχοντες τονίζουν 

στις συνεντεύξεις τους, το πόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη τους φάνηκε η διαδικασία του 

ομαδικού σχεδιασμού, καθώς μπορούσαν να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις μεταξύ τους. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρει ότι ο ομαδικός σχεδιασμός  -όπως 

και το μάθημα που παρακολούθησαν στο Πανεπιστήμιο- τους βοήθησε να κάνουν και 

πολλές αλλαγές και να βελτιώσουν το διδακτικό σχεδιασμό τους. Για παράδειγμα, στις post 

διδασκαλίες παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες αναφέρουν στις συνεντεύξεις τους 

ότι πρόσθεσαν κάποιο είδος παιχνιδιού στο διδακτικό σχεδιασμό τους. 

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές, στρέφουν την προσοχή τους στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών και τη σημασία τους. Πρόσφατες μελέτες, καταδεικνύουν ότι κατά το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας, είναι σημαντικό «να λαμβάνονται υπόψη τα είδη των εμπειρικά 

βασισμένων αναπαραστάσεων του φυσικού και κοινωνικού κόσμου, τα οποία έχουν 

οικοδομήσει οι μαθητές. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, διότι οι αναπαραστάσεις αυτές είναι το 

σημείο όπου οι καινούργιες πληροφορίες αφομοιώνονται στο γνωσιακό σύστημα» 

(Βοσνιάδου, 2004, 352). Στην παραπάνω μελέτη, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που 

διερευνούν στο διδακτικό σχεδιασμό τους τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, 

αυξάνονται μετά τη διδακτική παρέμβαση. 
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Βασικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αλλάξουν τις υπάρχουσες 

γνώσεις τους και να πετύχουν μεταεννοιολογική επίγνωση με ποικίλους τρόπους, είναι τα 

περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται στην τεχνολογία. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν στην 

εκπαίδευση με σκοπό να στηρίζουν και να προάγουν τις προσπάθειες των μαθητών να 

κατανοήσουν τη νέα γνώση και όχι απλά να την απομνημονεύουν (Βοσνιάδου, 2004). Αυτό, 

έχει ως απώτερο στόχο «την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής στους μαθητές, ώστε να 

γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο 

σχολείο και αυτών που είναι αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες» (Βοσνιάδου, 2004, 

345). Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι «οι υπολογιστές -και κάθε είδος εκπαιδευτικής  

τεχνολογίας- έχουν αφομοιωθεί στις τρέχουσες πρακτικές αντί να έχουν καταστεί η δύναμη για 

την μεταποίηση αυτών των πρακτικών, όπως αρκετοί ερευνητές είχαν αρχικά εντοπίσει» (πχ 

Becker, 1991, 346). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις υπάρχουσες μελέτες είναι φανερό ότι αν 

θέλουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις πρόσφατες τεχνολογικές προόδους στην 

εκπαίδευση, «θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό όραμα του τι πρέπει να είναι 

αυτό το νέο σχολικό περιβάλλον» (Βοσνιάδου, 2004, 346). Αρκετοί ερευνητές στο χώρο της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια να εφαρμόσουν τα ευρήματα 

της γνωσιακής επιστήμης προκειμένου να σχεδιάσουν ανανεωτικά περιβάλλοντα μάθησης. 

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα που μπορούν να επηρεάσουν στο σχεδιασμό 

εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα 

με τη Βοσνιάδου (2004), είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν σημασία για το μαθητή. 

Πρόσφατες αναλύσεις της διαδικασίας μάθησης έχουν αμφισβητήσει την παραδοσιακή 

υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι γνώσεις αποτελούνται από έννοιες που έχουν 

αποδεσμευθεί από το κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο και μπορούν, μέσω της 

αφηρημένης και λεκτικής διδασκαλίας, να εμφυτευθούν στον κάθε μαθητή (Brown, Collins 

& Duguid, 1989, The cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1990, 346). Τα 

τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι «οποιαδήποτε γνώση δε μπορεί να διαχωριστεί από τη 

διαδικασία της μάθησης, και το «οτιδήποτε μαθαίνουμε», αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

τρόπου με τον οποίο το μαθαίνουμε αλλά και το εφαρμόζουμε σε καταστάσεις πραγματικές. 

Τέτοιες προσεγγίσεις, που είναι γνωστές ως θεωρίες της εγκαθιδρυμένης νόησης, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη να κατασκευαστούν μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία ωθούν τους 

μαθητές σε δραστηριότητες που σημαίνουν κάτι για αυτούς και είναι αυθεντικές και κοινωνικά 

σκόπιμες» (Βοσνιάδου, 2004, 346-347). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθώς τονίζεται από τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς- συμμετέχοντες αυτής της μελέτης ότι η διδασκαλία σε αυθεντικά 
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περιβάλλοντα μάθησης αλλά και η χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση στάθηκαν αρωγοί στο 

διδακτικό σχεδιασμό τους και στην εκπαιδευτική πρακτική. Για παράδειγμα, μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στο διδακτικό σχεδιασμό τους 

συμπεριέλαβαν δραστηριότητες σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Όσον αφορά τις 

ΤΠΕ, αξίζει να σημειωθεί ότι στις pre διδασκαλίες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

συμπεριλαμβάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό κάποια μορφή ΤΠΕ (Η/Υ, λογισμικό κλπ), σε 

σχέση με τις post διδασκαλίες τους. Αυτό οφείλεται στη φύση της διδακτέας ενότητας στις 

pre διδασκαλίες, «Ο κύκλος του νερού», που ενδείκνυται ίσως περισσότερο για τη χρήση 

ΤΠΕ σε σχέση με την ενότητα «Ο προσανατολισμός», των post διδασκαλιών. 

Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, επικρατεί η τάση οι εκπαιδευτικοί να μην δίνουν 

ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες κατά τη σχολική 

πρακτική. Ωστόσο, οι τεχνολογίες και όλες οι μορφές ΤΠΕ μπορούν να γεφυρώσουν το 

χάσμα μεταξύ δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί «οι 

νέες τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν μαθησιακές καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν 

αυτό που συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο με τρόπο που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην 

τάξη ενός παραδοσιακού σχολείου» (Βοσνιάδου, 2004, 347) και δίνουν στους μαθητές τη 

δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά στη διδακτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση 

αυξήθηκε ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στη χρήση ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και οι υποψήφιοι αποφεύγουν την απλή επίδειξη κάποιου βίντεο ή την 

προσωπική χρήση κάποιας μορφής ΤΠΕ. 

Εξίσου σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διάταξη των θρανίων, «καθώς η 

γενικότερη αισθητική της τάξης είναι από τα στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος, τα οποία ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και 

αντιλήψεις του για το είδος της επικοινωνίας και τον ρόλο των μαθητών κατά τη διεξαγωγή 

της διδασκαλίας» (Καψάλης & Νημά, 2008, 251). Έτσι, ανάλογα με τις δραστηριότητες που 

εμπεριέχει ο διδακτικός σχεδιασμός, ο εκπαιδευτικός κάνει προσεκτική επιλογή σχετικά με 

το πώς θα είναι τα θρανία μέσα στην τάξη (κατά σειρές-μετωπικά, κατά μικρές ομάδες, σε 

σχήμα Π ή διάφοροι μεικτοί τρόποι). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναλύθηκαν 

παραπάνω οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο στο 

διδακτικό σχεδιασμό τους και στις pre και στις post  διδασκαλίες, μεικτούς τρόπους 

διάταξης των θρανίων, ανάλογα με την μορφή της εκάστοτε δραστηριότητας. Αξίζει, 

ωστόσο, να σημειωθεί ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση (στις post διδασκαλίες) 

περισσότεροι συμμετέχοντες(σε σχέση με τις pre διδασκαλίες) επιλέγουν τις μικρές ομάδες 

για να συνεργάζονται περισσότερο οι μαθητές μεταξύ τους. 
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Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την απλή 

παρουσίαση της νέας γνώσης, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να την 

ανακαλύψουν και να τη διερευνήσουν μόνοι τους. Βιβλιογραφικά, «η παρουσίαση ως 

μέθοδος διδασκαλίας συγκροτείται από πρακτικές διδασκαλίας όπως δόμηση, αποσαφήνιση 

περιεχομένου, επεξήγηση, σύνοψη κλπ, από τη μεριά του εκπαιδευτικού» (Ματσαγγούρας, 

2006, 152, Καψάλης & Νημά, 2008, 101). Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που 

καταγράφηκαν παραπάνω, αφού πριν τη διδακτική παρέμβαση στην πλειοψηφία τους οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στο διδακτικό σχεδιασμό τους τη μέθοδο της 

παρουσίασης. Ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση το ποσοστό αυτό μειώνεται 

συντριπτικά και οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν ελεύθερο διάλογο/συζήτηση και 

ομαδοσυνεργατική μάθηση στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους. 

Διαλέγοντας τις παραπάνω μεθόδους κατά τη διδασκαλία, αυτόματα αυξάνεται και ο 

βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών στη διδακτική πράξη. Σύμφωνα 

με τους Καψάλη & Νημά (2008, 106), «πλέον το κέντρο βάρους από τον εκπαιδευτικό 

μετατοπίζεται στον μαθητή και από δασκαλοκεντρικό που ήταν επί αιώνες το μάθημα, αποκτά 

χαρακτήρα μαθητοκεντρικό». Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματά μας, αφού πριν 

τη διδακτική παρέμβαση ο βαθμός αυτενέργειας και δημιουργικότητας των μαθητών, όπως 

διαφαίνεται από το σχεδιασμό των υποψηφίων ήταν σχετικά μικρός, ενώ μετά την 

παρέμβαση υπάρχει μεγάλη αύξηση. 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση 

να μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε γνώση οικεία και κατανοητή προς τους μαθητές, 

συνδέοντάς την με καθημερινά βιώματα των παιδιών. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση με την 

καθημερινή ζωή και η απλοποίηση της επιστημονικής γνώσης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να υποβαθμίζει το γνωστικό αντικείμενο ή να μεταλλάσσει το νόημα του. Για 

αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να είναι σε θέση «να κρίνει εάν με αυτή τη 

διδακτική αναγωγή, δηλαδή τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, το γνωστικό 

αντικείμενο υφίσταται κάποια αλλοίωση ή στρέβλωση» (Καψάλης & Νημά, 2008, 279). 

Έρευνες των τελευταίων ετών έδειξαν ότι όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών 

επιβεβαιώνεται, ότι εκτός από τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου απαραίτητα είναι και 

τα μέσα που έχει ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει στρατηγικές που θα του επιτρέπουν 

να μετασχηματίζει το γνωστικό αντικείμενο σε κατανοητή δραστηριότητα για τα παιδιά στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης (Δημητρίου, 2013). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας όσον αφορά το διδακτικό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει και σε αυτόν τον άξονα σημαντική βελτίωση του Μέσου Όρου για το διδακτικό 
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μετασχηματισμό που επιτυγχάνεται, μετά τη διδακτική παρέμβαση στα  πλάνα των 

συμμετεχόντων στις post διδασκαλίες, σε σχέση με τις pre. 

Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αποτελεί συστατικό 

στοιχείο του διδακτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών και κινητήριο δύναμη για την 

επανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καψάλης, 2004). Όπως φαίνεται και 

από τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας όσον αφορά τον άξονα της αξιολόγησης πριν 

τη διδακτική παρέμβαση υπήρχαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συμπεριέλαβαν στο 

διδακτικό σχεδιασμό τους καμία μορφή αξιολόγησης. Αντιθέτως, μετά τη διδακτική 

παρέμβαση όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν κάποια μορφή αξιολόγησης για τη 

διδασκαλία τους. 

Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι το δείγμα στην παρούσα έρευνα είναι μικρό και καλό θα 

ήταν να γίνει περαιτέρω ανάλυση παρόμοιων δεδομένων σε μεγαλύτερο δείγμα 

προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, προτείνεται η 

εκπόνηση αντίστοιχης έρευνας για το διδακτικό σχεδιασμό υποψήφιων εκπαιδευτικών και 

σε άλλα Πανεπιστήμια  σε αντίστοιχα ή ανάλογα μαθήματα, προκειμένου να εξαχθούν και 

άλλα συμπεράσματα συγκρίσιμα με τα υπάρχοντα, αλλά και η μελέτη παραπάνω αξόνων 

εφόσον το δείγμα θα είναι μεγαλύτερο. 
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6. Παράρτημα 

 

Α) Ερευνητικά εργαλεία:  

 

1.Φόρμα 1
ου

  διδακτικού σχεδιασμού - Ενότητα «Το νερό». 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………. 

Ημερομηνία:  …………………. 

 

1
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 

θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Το νερό» στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος Β΄ τάξης (7-8 ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η δασκάλα/λος της τάξης για όλη τη 

σχολική χρονιά και γνωρίζεις καλά τους μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια διδασκαλίας της 

ενότητας είναι 4-5 ώρες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, υλικά και μέσα 

θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν καλύτερα.  

 

1. Περιέγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου. 

 

2. Περιέγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της διδασκαλίας σου 

(3-4 γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις φάσεις/δραστηριότητες να 

αναφέρεις: 

i. το σκοπό που κάθε μια εξυπηρετεί και αν/πώς συνδέεται με κάποιο ΠΜΑ  

ii. τη μορφή οργάνωσης της τάξης που θα χρησιμοποιήσεις  

iii. την ενδεικτική διάρκειά της,  
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iv. τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσεις και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.  

 

3. Περίγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 

γραμμές).  

4.  Περίγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες πληροφορίες, 

ιδέες,  υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 γραμμές) 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να είναι είτε σε ελεύθερο κείμενο είτε 

χρησιμοποιώντας τους παρακάτω ενδεικτικούς πίνακες είτε με συνδυασμό των δύο.  

Μπορείς ελεύθερα να χρησιμοποιήσεις όποιο τρόπο νομίζεις ότι σε βοηθάει καλύτερα.  

 

 

Η διδασκαλία σας μπορεί να χωριστεί σε όσες φάσεις αποφασίστε εσείς ότι είναι 

απαραίτητο. 

 

Α/Α Κύρια δραστηριότητα/τες 

(3-4 γραμμές/δραστηριότητα) 

Σκοπός που 

εξυπηρετείται 

(π.χ., εξέταση, 

υπενθύμιση, 

επίτευξη 

κάποιου/ων 

ΠΜΑ) 

Μορφή 

οργάνωσης της 

τάξης. (π.χ., 

μετωπική, 

σχήμα Π, 

ομάδες, ζεύγη) 

Ενδεικτική 

διάρκεια 

(min) π.χ., 8-

10 λεπτά 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Α/Α Υλικά και μέσα (π.χ., 

χάρτες, Η/Υ, φυλλάδιο με 

Σκοπός που 

εξυπηρετείται 

Φάση / 

δραστηριότητα 

Αριθμός 

υλικών και 
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αντιστοιχίσεις, ασκήσεις 

βιβλίου, ασκήσεις εργασιών, 

κτλ) 

(π.χ., εξέταση, 

υπενθύμιση, 

επίτευξη 

κάποιου/ων 

ΠΜΑ) 

στην οποία 

αντιστοιχεί. 

Π.χ. 1
η
, 

2
η
,3

η
,4

η
φάση. 

μέσων (π.χ. ένα 

για όλη την 

τάξη-, ατομικά, 

εταιρικά, κτλ.) 
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2.Φόρμα 2
ου

 διδακτικού σχεδιασμού. Ενότητα: «Ο προσανατολισμός». 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………… 

Ημερομηνία:…………………… 

2
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον 

οποίο θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Ο προσανατολισμός» στο 

μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ τάξης (7-8 ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η 

δασκάλα/λος της τάξης για όλη τη σχολική χρονιά και γνωρίζεις καλά τους 

μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας είναι ~4ώρες και μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, υλικά και μέσα θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν 

καλύτερα.  

 

1. Περίγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου.  

2. Περίγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της διδασκαλίας 

σου(3-4 γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις 

φάσεις/δραστηριότητες να αναφέρεις: 

i. το σκοπό που κάθε μια εξυπηρετεί και αν/πώς συνδέεται με κάποιο ΠΜΑ  

ii. τη μορφή οργάνωσης της τάξης που θα χρησιμοποιήσεις 

iii. την ενδεικτική διάρκειά της,  

iv. τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσεις και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.  

 

3. Περίγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 

γραμμές).  

4. Περιέγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες πληροφορίες, 

ιδέες, υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 γραμμές). 
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3. Οδηγός συνέντευξης  

 

Ερωτήσεις: 

1. Τι σου άρεσε  και τι δε σου άρεσε στο μάθημα της Διδακτικής Μελέτης 

Περιβάλλοντος; 

2. Θεωρείς πως έμαθες κάτι καινούριο στο μάθημα; Τι ακριβώς σε βοήθησε η 

διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος να το μάθεις; 

3.  Τι πιστεύεις ότι έμαθες σε σχέση με το σχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

4. Τι πιστεύεις ότι έμαθες σε σχέση με την εφαρμογή των καινοτομικών 

χαρακτηριστικών του Αναλυτικού Προγράμματος; Σε βοήθησαν τα όσα έμαθες; Σε 

ποιο βαθμό; 

5. Ποιες  είναι οι κυριότερες αλλαγές που παρατήρησες σε σχέση με τις δυο 

διδασκαλίες που πραγματοποίησες; / Άλλαξες κάτι στο σχεδιασμό της 1
ης

 και 2
ης

 

διδασκαλίας σου και αν ναι γιατί; 

6. Περίγραψέ μου σύντομα τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε κατά τον ομαδικό 

σχεδιασμό για την οργάνωση της διδασκαλίας σας. / Υπήρχαν κάποια προβλήματα; 

Αν ναι τι είδους; 

7. Θεωρείς ότι ο ομαδικός σχεδιασμός διδασκαλίας σας βοήθησε να έχετε μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και ικανότητα για να διδάξετε Μελέτη Περιβάλλοντος;  Αν ναι σε 

ποιο βαθμό και γιατί; Θεωρείς ότι έμαθες κάτι εσύ από αυτή την εμπειρία? \ 

8. Αλλάξατε κάτι στον ομαδικό σχεδιασμό των διδασκαλιών; Αν ναι, τι αλλάξατε και 

γιατί; 
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Παράρτημα Β’ 

  

4.Ενδεικτικός διδακτικός σχεδιασμός  δύο υποψηφίων εκπαιδευτικών για την 1η 

διδασκαλία στην ενότητα  «Το νερό». 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Υποψήφιος εκπαιδευτικός Α3 

Ημερομηνία: ……… 

1
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 

θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Το νερό» στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος Β΄τάξης (7-8 ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η δασκάλα/λος της τάξης για όλη τη 

σχολική χρονιά και γνωρίζεις καλά τους μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια διδασκαλίας της 

ενότητας είναι 4-5 ώρες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, υλικά και μέσα 

θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν καλύτερα.  

 

 

1. Περιέγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου.  

1. Να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι το νερό για την ύπαρξη ζωής πάνω στη Γη. 

2.  Να γνωρίσουν τις μορφές του νερού που υπάρχουν στη φύση και τον κύκλο του νερού. 

3. Να αποκτήσουν ευαισθησία ως προς την κατανάλωση νερού στην καθημερινότητά τους. 

4. Να μάθουν για το ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση, στο 

βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα. 

5. Να κατανοήσουν την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο νερό της φύσης και στο νερό της 

βρύσης. 

6. Να μάθουν να συνεργάζονται, να συζητάνε και να εκθέτουν τις απόψεις τους. 

7. Να εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ. 
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2. Περιέγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της διδασκαλίας σου (3-4 

γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις φάσεις/δραστηριότητες να αναφέρεις: 

i. το σκοπό που κάθε μια εξυπηρετεί και αν/πώς συνδέεται με κάποιο ΠΜΑ  

ii. τη μορφή οργάνωσης της τάξης που θα χρησιμοποιήσεις  

iii. την ενδεικτική διάρκειά της,  

iv. τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσεις και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.  

 

1
η
 Φάση: Εισαγωγική Δραστηριότητα 

 

Αρχικά, θα κατασκευάσω μαζί με τους μαθητές της τάξης δύο εννοιολογικούς χάρτες με 

βασική έννοια «το νερό». Ο πρώτος εννοιολογικός χάρτης θα περιλαμβάνει έννοιες που 

σχετίζονται με τα μέρη στα οποία υπάρχει το νερό και ο δεύτερος εννοιολογικός χάρτης θα 

περιλαμβάνει έννοιες που αφορούν τις μορφές του νερού. 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

    -Να ελέγξω τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, ώστε να προσαρμόσω την 

διδασκαλία μου κατάλληλα ως προς το επίπεδο των μαθητών. 

- Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι το νερό για την ύπαρξη ζωής πάνω στη Γη. 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

    -Οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων. Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία. 

 

Γ) διάρκεια 

     8 λεπτά 

 

Δ) υλικά και μέσα 

     -πίνακας, μαρκαδόρος 

Οι εννοιολογικοί χάρτες θα σχεδιαστούν στον πίνακα της τάξης. 

 

2
η
 Φάση: Εισαγωγή στη νέα γνώση 

 

Μέσα στην τάξη τα παιδιά πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, στο οποίο 

παρουσιάζεται ο κύκλος του νερού, χωρίς λόγια. 
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http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&list=PL5DFDDE11CA7B9BAA 

Αφού, οι μαθητές δουν το βίντεο και τους έχω χωρίσει σε ομάδες, θα ζητήσω  από την κάθε 

ομάδα ξεχωριστά να περιγράψει μέσα στην τάξη το πως πιστεύει η ίδια ότι γίνεται ο κύκλος 

του νερού. Οι ομάδες θα εκθέσουν τις απόψεις τους και έπειτα θα προβληθεί ξανά το βίντεο, 

με σκοπό αυτή τη φορά όλη η τάξη μαζί βήμα-βήμα να περιγράψουμε ολοκληρωμένα τον 

κύκλο του νερού.  

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

 

    -Να μάθουν να συνεργάζονται, να συζητούν, να δρουν ως ομάδα. 

    -Να μάθουν να σκέφτονται και να απαντούν κριτικά. 

    -Να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού. 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

    -Οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων. Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία. 

 

Γ) διάρκεια 

    25 λεπτά  

 

Δ) υλικά και μέσα 

    -laptop 

    -προτζέκτορας 

    3
η
 Φάση: Επεξεργασία της νέας γνώσης 

 

Το μάθημα θα διεξαχθεί στην αίθουσα της πληροφορικής. Οι μαθητές κάθονται ανά 2 σε 

κάθε υπολογιστή και πρόκειται να παίξουν το παρακάτω παιχνίδι. 

http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf 

 

 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

 -Να εξασκηθούν στα βήματα που περιλαμβάνει ο κύκλος του νερού, έτσι ώστε να τους 

αποτυπωθεί καλύτερα στο μυαλό τους. 

  -Να εξοικειωθούν με τη χρήση Η/Υ. 

http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&list=PL5DFDDE11CA7B9BAA
http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf
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Β) μορφή οργάνωσης 

 Οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. 

 

Γ) διάρκεια 

   10 λεπτά 

 

Δ) υλικά και μέσα 

   -Υπολογιστές 

 

4
η
 Φάση: Εμπέδωση νέας γνώσης 

 

Πρόκειται να διεξάγουμε μέσα στην τάξη το εξής πείραμα: 

Αδειάζουμε παγάκια σε μια κατσαρόλα, βράζουμε το νερό  και με τη βοήθεια ενός 

καθρέφτη τα σταγονίδια των υδρατμών υγροποιούνται και πέφτουν πάλι στην κατσαρόλα. 

Στη συνέχεια τοποθετούμε το νερό στην παγοθήκη και τη βάζουμε στην κατάψυξη. Στο 

τέλος συγκρίνουμε τα στάδια του νερού με το πείραμα που κάναμε. 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

  -Να συσχετίσουν τα στάδια του κύκλου του νερού με το πείραμα, ώστε να κατανοήσουν τι 

ακριβώς γίνεται και στον κύκλο του νερού. 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

   Ολόκληρη η τάξη συζητάει. 

 

Γ) διάρκεια 

  20 λεπτά 

 

Δ) υλικά και μέσα 

   Γκαζάκι, κατσαρόλα, μικρός καθρέφτης, παγοθήκη με παγάκια 

 

 

5
η
 Φάση: Σχεδιασμός κολάζ 
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  Η κάθε ομάδα (4 άτομα) πρόκειται να σχεδιάσει ένα κολάζ στο οποίο θα παρουσιάζει τον 

κύκλο του νερού. 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

  Να αξιολογήσω τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα της. 

  Οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

  Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει 4 άτομα. 

 

 Γ) διάρκεια 

  25 λεπτά 

 

Δ) υλικά και μέσα 

Ψαλίδια, χαρτόνια, περιοδικά, μαρκαδόροι, κόλλες 

 

 

6
η
 Φάση: Εισαγωγή στη νέα γνώση (ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη 

βρύση, στο βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα) 

 

Δείχνω στον προτζέκτορα την φωτογραφία που υπάρχει στο βιβλίο του μαθητή στο 

κεφάλαιο 9.2 και περιγράφω με λόγια τί ακριβώς συμβαίνει στο ταξίδι του νερού. 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

  -Να γνωρίσουν το ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση, στο 

βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα. 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

   Ολόκληρη η τάξη συζητάει. 

 

Γ) διάρκεια 

15 λεπτά 

 

Δ) υλικά και μέσα 

  Η/Υ, προτζέκτορας, εικόνα 
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7
η
 Φάση: Δημιουργία κολάζ 

 

Πρόκειται να δημιουργήσουμε μέσα στην τάξη όλοι μαζί ένα κολάζ που θα περιλαμβάνει το 

ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση, στο βιολογικό καθαρισμό και 

στη θάλασσα. 

 

Α) σκοπός δραστηριότητας 

  Να οπτικοποιήσουν όλα όσα διδάχθηκαν 

  Να εμπεδώσουν όλα όσα διδάχθηκαν 

  Να μάθουν να συνεργάζονται. 

  Να αξιολογήσω την διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητά της. 

 

Β) μορφή οργάνωσης 

   Ολόκληρη η τάξη σχεδιάζει το κολάζ. 

 

Γ) διάρκεια 

1 διδακτική ώρα 

 

Δ) υλικά και μέσα 

  Ψαλίδια, χαρτόνια, περιοδικά, μαρκαδόροι, κόλλες 

 

 

3. Περίγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 

γραμμές).  

 

Μέσα από την δημιουργία κολάζ. Το πρώτο κολάζ που θα δημιουργήσουν οι μαθητές 

χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων με θέμα τον κύκλο του νερού και το δεύτερο κολάζ, 

που θα δημιουργήσει όλη η τάξη μαζί, με θέμα το ταξίδι του νερού από την πηγή στο 

υδραγωγείο, στη βρύση, στο βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα. 

 

4. Περιέγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες πληροφορίες, ιδέες,  

υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 γραμμές) 
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Χρησιμοποίησα δικές μου ιδέες, καθώς επίσης πήρα πληροφορίες και ιδέες από τις εξής 

ιστοσελίδες: 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL110/document/4e29909a2kq7/4e2990b6oqar/4e56b7f3w

562.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&list=PL5DFDDE11CA7B9BAA 

http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf 

http://www.ebooks4greeks.gr/2013.Download/meletiperiballontos-b-dimotiko-

eBooks4Greeks.gr.pdf 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Υποψήφιος εκπαιδευτικός  Α5     

Ημερομηνία: ……. 

1
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 

θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Το νερό» στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος Β΄τάξης (7-8 ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η δασκάλα/λος της τάξης για όλη τη 

σχολική χρονιά και γνωρίζεις καλά τους μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια διδασκαλίας της 

ενότητας είναι 4-5 ώρες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, υλικά και μέσα 

θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν καλύτερα.  

 

 

1. Περίγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου.  

1. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία που έχει το νερό για τη διατήρηση της 

ζωής. 

2. Να είναι σε θέση να περιγράψουν με λόγια και να ζωγραφίσουν τον κύκλο του 

νερού στη φύση(νερό, υδρατμοί, σύννεφα, βροχή, χιόνι, πάγος). 

http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&list=PL5DFDDE11CA7B9BAA
http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf
http://www.ebooks4greeks.gr/2013.Download/meletiperiballontos-b-dimotiko-eBooks4Greeks.gr.pdf
http://www.ebooks4greeks.gr/2013.Download/meletiperiballontos-b-dimotiko-eBooks4Greeks.gr.pdf
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3. Να μάθουν για τη διαδρομή του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση και 

μετά από τις αποχετεύσεις του σπιτιού, στο βιολογικό καθαρισμό και στη θάλασσα. 

4. Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στο νερό της βρύσης με το νερό στη φύση. 

5. Να αποκτήσουν ευαισθησία για την ορθολογική χρήση του νερού και να 

αναπτύξουν οικολογική στάση. 

6. Να είναι σε θέση να εντοπίσουν προβλήματα που προκύπτουν τόσο από την 

αλόγιστη χρήση του νερού και από την ρύπανσή του. 

7. Μεγίστης σημασίας στόχος θα είναι να γνωρίσουν και να δουν λαούς και παιδιά που 

είτε δεν έχουν νερό να πιουν, είτε το νερό τους είναι μολυσμένο για σκοπούς 

ευαισθητοποίησης. 

 

2. Περιέγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της διδασκαλίας σου (3-4 

γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις φάσεις/δραστηριότητες να αναφέρεις: 

i. το σκοπό που κάθε μια εξυπηρετεί και αν/πώς συνδέεται με κάποιο ΠΜΑ  

ii. τη μορφή οργάνωσης της τάξης που θα χρησιμοποιήσεις  

iii. την ενδεικτική διάρκειά της,  

iv. τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσεις και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.  

 

1. Ιδεοθύελλα 

Αφού αναφέρω στα παιδιά το γνωστικό αντικείμενο της μέρας, χωρίς να μπω σε όποιες 

λεπτομέρειες και επεξηγήσεις, θα περιμένω από αυτά να ξεκινήσουν την διδασκαλία. Θα 

ήθελα σε πρώτη φάση να ακούσω τα παιδιά. Τι τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη 

ΝΕΡΟ. Θα ήθελα να ξέρω την προϋπάρχουσα γνώση και με συζήτηση και ερωτηματικά 

κατευθυνόμενη διδασκαλία, να σημειώνω στον πίνακα λέξεις κλειδιά και φράσεις που θα 

λένε τα παιδιά. 

 Η εργασία αυτή θα γίνεται ομαδικά, όπως εξάλλου θα έχω τοποθετήσει και τα θρανία 

των παιδιών. Θα ήθελα τα παιδιά να συζητάνε σε ομάδες και να καταλήγουν σε μια νέα 

λέξη που θα μας δώσει βέβαια τις βάσεις για την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου 

της μέρας. Σημαντικό κατά την υλοποίηση του σταδίου αυτού είναι να καταλάβουν τα 

παιδιά πως νερό υπάρχει παντού. Να γίνει διαχωρισμός του αλμυρού από το γλυκό και να 

παρατηρήσουν τα χρώματα μιας υδρογείου σφαίρας για πυροδότηση και άλλων 

κατευθύνσεων που ίσως τα παιδιά να μην σκεφτούν από μόνα τους. 

 Η Ιδεοθύελλα θα διαρκέσει συνολικά 15 λεπτά και θα δώσω ώθηση σε όλα τα παιδιά να 

συμμετέχουν. 
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Σκοπός αυτής της πρακτικής είναι αρχικά να κερδίσω το ενδιαφέρον των παιδιών καθώς θα 

ήθελα το μάθημα να είναι μαθητοκεντρικό και όσο γίνεται βιωματικό. 

2. Επίδειξη βίντεο διάρκειας 1’30’’ με τίτλο «Ο κύκλος του νερού» 

Πριν κάνουμε χρήση του κειμένου αναφοράς από το βιβλίο του μαθητή, θα δείξω στα 

παιδιά ένα βίντεο με προβολικό που θα υπάρχει στην τάξη, που δείχνει με σαφή τρόπο τον 

κύκλο του νερού στη φύση. Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά τέτοιας ηλικίας, μαθαίνουν 

ευκολότερα όταν το γνωστικό αντικείμενο οπτικοποιηθεί. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής 

της δραστηριότητας. Θα ήθελα τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους την εικόνα από τον 

κύκλο του νερού, πριν γίνει χρήση του κειμένου αναφοράς στο βιβλίο τους. Είναι σύντομο 

βίντεο για να μην τα κουράσω, αλλά επίσης γεμάτο χρώμα και κίνηση. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση, επίλυση ερωτημάτων και καταγραφή στον πίνακα με τόξα και σχέδια της 

πορείας του νερού. Διάρκεια δραστηριότητας περίπου 15’. Η μορφή οργάνωσης της τάξης 

θα συνεχίσει να είναι σε ομάδες. 

 

3. Ανάγνωση του κειμένου αναφοράς-Εκτέλεση ασκήσεων 

Αφού ουσιαστικά έχει γίνει η πρώτη επαφή με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα 

προχωρήσουμε στην ανάγνωση του κειμένου από το βιβλίο, όπου θα γίνεται μια υπενθύμιση 

όσων ήδη ειπώθηκαν. Ταυτόχρονα θα λύνονται και οι ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών 

των παιδιών. Μέσω αυτής της δραστηριότητας επιτυγχάνεται η υλοποίηση των διδακτικών 

στόχων υπ’ αριθμό 1 και 2. Αυτή η δραστηριότητα θεωρώ ότι θα χρειαστεί τα υπόλοιπα 15 

λεπτά της πρώτης περιόδου και άλλα 15 από τη δεύτερη(αν θεωρήσουμε ότι κάνουμε 

συνεχόμενα δύο διδακτικές περιόδους). Για όσο χρόνο περισσεύει τα παιδιά θα ασχοληθούν 

με ζωγραφική, ζωγραφίζοντας σε κόλλα Α4 είτε τον κύκλο ζωής του νερού είτε την πορεία 

του από την πηγή, στη βρύση και εντέλει στη θάλασσα. Αυτή η δραστηριότητα είναι μια 

μορφή εξέτασης, για την κατανόηση ή όχι του γνωστικού αντικειμένου, και 

ανατροφοδότηση για μένα την ίδια. Τυχόν ελλείψεις που θα παρατηρηθούν θα καλυφθούν 

στις δύο περιόδους που υπολείπονται. Στη συνέχεια οι ζωγραφιές τους θα αναρτηθούν σε 

πίνακα της τάξης. 

Τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα βιβλία μαθητή και εργασιών και 

υλικά χειροτεχνίας.  

 

4. Επέκταση διδασκαλίας 

Αυτό το κομμάτι θα είναι και το πιο σημαντικό για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων. 

Δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη φάση 
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 Επίδειξη βίντεο από το διαδίκτυο διάρκειας περίπου 10 λεπτών, πολιτισμών και 

λαών που σκοτώνονται για λίγο καθαρό νερό, για παιδιά που περπατάνε χιλιόμετρα 

κάθε μέρα για εύρεση νερού, παιδιά που πεθαίνουν από αφυδάτωση ή τη χρήση 

μολυσμένου από απόβλητα νερού. Η επίδειξη θα γίνει με σκοπό την υλοποίηση των 

υπ’ αριθμό 5,6 και 7 διδακτικών στόχων. Η οργάνωση της σχολικής αίθουσας θα 

είναι μετωπική και τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υπολογιστής, 

προβολικό, διαδίκτυο. Θα ακολουθήσει συζήτηση(5 λεπτά). 

 Επίδειξη φωτογραφιών με το ίδιο περιεχόμενο όπως πιο πάνω, οι οποίες θα 

τοποθετηθούν στον πίνακα με τις ζωγραφιές των παιδιών για υπενθύμιση, 

ευαισθητοποίηση και απόκτηση οικολογικής συνείδησης. Διάρκεια 15 λεπτά. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι και πάλι η υλοποίηση των στόχων με αριθμό 5, 6 

και 7. Χρήση παγκόσμιου χάρτη για ενίσχυση κατανόησης. Επιπλέον χρήση από το 

φωτόδεντρο των παρακάτω 

συνδέσμωνmailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3047?locale=el και 

mailto:http://photodentro.edu.gr/photodentro/biomhxanikh_xrhsh_nerou/ και 

mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/858?locale=el και 

mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/856?locale=el 

 Εκτέλεση πειραμάτων για κατανόηση του κύκλου του νερού, επανάληψη και 

οπτικοποίηση του φαινομένου(γκαζάκι, κατσαρόλα, παγάκια, καθρέπτης). 

Επανάληψη και χρήση ορισμών βρασμού, πήξης, τήξης, υδρατμοί, εξάτμιση. Το 

πείραμα θα γίνει υπό μορφή επίδειξης, αφού θεωρώ ότι τα παιδιά λόγω ηλικίας δεν 

είναι ακόμα σε θέση να εργαστούν με ασφάλεια. Διάρκεια πειράματος 15 λεπτά και 

θα έχουμε ένα σετ υλικών για όλη τη τάξη. Η διάταξη θα συνεχίσει να είναι 

μετωπική. Καταγραφή παρατηρήσεων στον πίνακα και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Επανάληψη. Σε αυτό το σημείο και αφού έχει τελειώσει το πείραμα θα γίνει 

προβολή από το φωτόδεντρο της εξής προσομοίωσης. 

mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3617?locale=el?subject=Θερμαίνον

τας και ψύχοντας το νερό 

 Καταγραφή κανόνων σε μεγάλη αφίσα. Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει ομαδικά και 

θα αφιερώσουμε περίπου 20 λεπτά. Τα παιδιά κατανοώντας πια την ανάγκη 

διαφύλαξης του νερού θα σκεφτούν και θα καταγράψουν κανόνες για τη 

ορθολογιστική του χρήση, τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Θα 

χρησιμοποιήσουμε μπογιές και πινέλα και η αφίσα θα αναρτηθεί σε κεντρικό σημείο 

των σχολικών διαδρόμων. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό το 

mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3047?locale=el
mailto:http://photodentro.edu.gr/photodentro/biomhxanikh_xrhsh_nerou/
mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/858?locale=el
mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/856?locale=el
mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3617?locale=el&subject=Θερμαίνοντας%20και%20ψύχοντας%20το%20νερό
mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3617?locale=el&subject=Θερμαίνοντας%20και%20ψύχοντας%20το%20νερό


110 

διδακτικό στόχο με αριθμό 5 και 6. Θα γίνει μια αφίσα για όλη την τάξη και θα τους 

υπενθυμίζει τις εργασίες που επιτέλεσαν στα πλαίσια του μαθήματος. 

 Στα λεπτά που θα απομείνουν, θα προσπαθήσω να ετοιμάσω με τους μαθητές μια 

επιστολή για τους γονείς τους όπου θα τους συμβουλεύουν για την ορθολογιστική 

χρήση του νερού στο σπίτι. Στην επιστολή θα πρότειναν οι ίδιοι οι μαθητές, τρόπους 

εξοικονόμησης στο σπίτι. Η επιστολή θα ετοιμαζόταν αποκλειστικά από τους 

μαθητές σε μια ομαδοσυνεργατική προσπάθεια. Εγώ απλά θα έγραφα ότι μου 

υπαγόρευαν σε μια επιστολή η οποία στη συνέχεια θα ετοιμαζόταν και θα στελνόταν 

στους γονείς. Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και υλοποίηση των στόχων με αριθμό 5 και 6. Ενδεικτική διάρκεια 10 

λεπτά. 

 Πριν τη λήξη της διδακτικής περιόδου και για περίπου 5 λεπτά θα άκουγα τις 

εντυπώσεις των μαθητών για το μάθημα. Τι τους άρεσε και τι όχι. Τι θα ήθελαν να 

κάναμε διαφορετικά και αν πιστεύουν ότι έμαθαν κάτι σημαντικό από το μάθημα. 

Εισηγήσεις και προτάσεις θα γίνονταν δεκτές και κριτική για το αν ήταν ενδιαφέρον 

ο τρόπος που εργάστηκαν. Η δραστηριότητα αυτή, δεν υλοποιεί κατά βάση κανένα 

από τους διδακτικούς στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή, αλλά θα με βοηθήσει 

στην ανατροφοδότηση και στον αναστοχασμό της διαδικασίας. Θα είναι σημαντικό 

κομμάτι της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει και επιπλέον είναι ένα σημαντικό 

μελλοντικό βοήθημα και υπενθύμιση για τυχόν λάθη ή πρακτικές που απέδωσαν. 

 

5.Ενδεικτικός διδακτικός σχεδιασμός δύο υποψηφίων εκπαιδευτικών για την 2η 

διδασκαλία στο τέλος του εξαμήνου  της ενότητας «Ο Προσανατολισμός». 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

Ονοματεπώνυμο: Υποψήφιος Εκπαιδευτικός Α3 

Ημερομηνία: ……….. 
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2
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 

θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Ο προσανατολισμός»στο μάθημα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄τάξης (7-8 ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η δασκάλα/λος της τάξης 

για όλη τη σχολική χρονιά και γνωρίζεις καλά τους μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια 

διδασκαλίας της ενότητας είναι ~4ώρες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, 

υλικά και μέσα θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν καλύτερα.  

 

 

1. Περιέγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου.  

1Να προσεγγίσουν την έννοια του προσανατολισμού με βάση τα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα. 

2 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στο χώρο, με βάση τα τέσσερα 

σημεία του ορίζοντα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

3 Να εξοικειωθούν με τον ορισμό της θέσης τους σε σχέση με την ανατολή και τη δύση του 

ήλιου. 

2. Περιέγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της διδασκαλίας σου(3-4 

γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις φάσεις/δραστηριότητες να αναφέρεις: 

 

3. Περιέγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 

γραμμές).  

 

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας μου θα γίνει με τις δραστηριότητες 5 και 6, στις οποίες οι 

μαθητές θα εφαρμόσουν στην πράξη τους όρους Βοράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, με σκοπό 

τον προσανατολισμό τους στο χώρο. 

 

4. Περιέγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες πληροφορίες, ιδέες,  

υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 γραμμές) 

 

Αρχικά,  διάβασα το βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο του δασκάλου και το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών για τη συγκεκριμένη ενότητα και στη συνέχεια σκέφτηκα 

δραστηριότητες και παιχνίδια που εφαρμόσαμε κατά την διάρκεια των μαθημάτων της 

Διδακτικής Μελέτης Περιβάλλοντος
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1
η
δραστηριότητα: 

 

Φέρνουμε στην τάξη πυξίδες και χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες, δίνοντας σε 

κάθε μια ομάδα και από μία πυξίδα και τους ρωτάμε αν γνωρίζουν ή αν μπορούν 

να μαντέψουν τι είναι και γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιούμε;. Στη συνέχεια, 

αφού οι ομάδες έχουν συζητήσει και έχουν περιεργαστεί το αντικείμενο, 

συζητάμε όλοι μαζί στην τάξη για την πυξίδα και τα σημεία του ορίζοντα. 

Αναφέρουμε διάφορα παραδείγματα, όπου χρησιμοποιείται η πυξίδα και 

προσπαθούμε να βρούμε τρόπους όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα 

σημεία του ορίζοντα (π.χ. η λέξη ανατολή τι μας θυμίζει; η λέξη δύση τι μας 

θυμίζει;) 

 

Σκοπός: Να προσεγγίσουν την έννοια του προσανατολισμού με βάση τα τέσσερα 

σημεία του ορίζοντα. 

Μορφή οργάνωση της τάξης: ομάδες 4 ατόμων 

 

Ενδεικτική διάρκεια:15 λεπτά 

 

Υλικά: χρήση πυξίδας, την οποία η κάθε ομάδα θα περιεργαστεί, έτσι ώστε να 

μαντέψει ή να θυμηθεί σε τι ακριβώς μας βοηθά, τι δείχνει και που μπορούμε να 

τη χρησιμοποιήσουμε. 

 

2
η
 δραστηριότητα 

 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες να σκεφτούν πού αλλού μπορούμε να 

συναντήσουμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, με παραδείγματα από την 

καθημερινή μας ζωή (π.χ. χάρτες, gps ) και στη συνέχεια, η κάθε ομάδα έχοντας 

1 υπολογιστή, να μεταβεί στο πρόγραμμα googleearth έτσι ώστε να το 

περιεργαστεί και με τη βοήθεια του δασκάλου/δασκάλας να δει σε ποιο σημείο 

της Ελλάδας βρίσκονται και να το ορίσουν (π.χ. βόρεια, νότια, ανατολικά, 

δυτικά). 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στο χώρο, με βάση 

τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 
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Μορφή οργάνωση της τάξης: 4 ομάδες 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 30’ 

 

Υλικά: χρήση googleearth για να δουν σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται η 

χώρα μας, σε ποιο σημείο της Ελλάδας βρίσκεται η περιοχή στην οποία μένουν 

και να το ορίσουν. 

3
η
 δραστηριότητα 

 

Την πρώτη ώρα του μαθήματος, βγαίνει όλη η τάξη στο προαύλιο του σχολείου 

και παρατηρούμε τη θέση του ήλιου, προσπαθούμε να θυμηθούμε τι είπαμε στο 

προηγούμενο μάθημα (πότε δύει, πότε ανατέλλει ο ήλιος) και στη συνέχεια 

προσπαθεί η κάθε ομάδα να ορίσει τα 4 σημεία του ορίζοντα με βάση αυτά που 

έχουμε πει. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει αυτό που έχει συζητήσει 

και έπειτα αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες τις απόψεις τους, καταλήγουμε 

όλοι μαζί στη σωστή απόφαση.  

 

Σκοπός: Να εξοικειωθούν με τον ορισμό της θέσης τους σε σχέση με την 

ανατολή και τη δύση του ήλιου. 

 

Μορφή οργάνωση της τάξης: 4 ομάδες 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 25 λεπτά 

 

Υλικά: - 

 

4
η
 δραστηριότητα 

 

Η κάθε ομάδα πρόκειται να ζωγραφίσει το κτίριο του σχολείου και κάτι 

χαρακτηριστικό που να βρίσκεται βόρεια του σχολείου, νότια του σχολείου, 

δυτικά και ανατολικά. Για να ορίσουν το Βορά, Νότο, Ανατολή, Δύση, θα 

χρησιμοποιήσουν τις πυξίδες.  
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Σκοπός: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στο χώρο, με βάση 

τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

 

Μορφή οργάνωση της τάξης: 4 ομάδες 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 25 λεπτά 

 

Υλικά: χαρτί, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, πυξίδες 

 

5
η
 δραστηριότητα 

 

Η κάθε ομάδα κρατώντας μία πυξίδα ορίζει τα 4 σημεία του ορίζοντα στην τάξη 

τους (πού είναι η ανατολή, πού είναι η δύση, πού ο βοράς και πού ο νότος). Όλη 

η ομάδα συζητάει και στη συνέχεια ένα παιδί από κάθε ομάδα δένει τα μάτια του 

με ένα μαντήλι και οι υπόλοιποι δημιουργούν εμπόδια στην τάξη με καρέκλες, με 

σκοπό να εμποδίσουν τα παιδιά να φτάσουν εύκολα στην τελική γραμμή. Η κάθε 

ομάδα δίνει οδηγίες στον εκπρόσωπό τους (παιδί με μαντήλι),  χρησιμοποιώντας 

τις λέξεις δυτικά, ανατολικά, βόρεια, νότια, έτσι ώστε να καταφέρει να αποφύγει 

τα εμπόδια και να φτάσει πρώτος στην τελική γραμμή. 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στο χώρο, με βάση 

τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες-

αξιολόγηση. 

Μορφή οργάνωση της τάξης: 4 ομάδες 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Υλικά: μαντήλι, καρέκλες, πυξίδα 

 

 

6
η
 δραστηριότητα 

 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων, ορίζουν έναν εκπρόσωπο της 

ομάδας τους, ο οποίος υποχρεούται να αναζητήσει στο προαύλιο του σχολείου 
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ένα αντικείμενο ή εικόνα (διαφορετικό/ή για κάθε εκπρόσωπο), το/ην οποία θα 

έχουν κρύψει τα παιδιά της τάξης σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια, η 

κάθε ομάδα δίνει οδηγίες στον εκπρόσωπό της, χρησιμοποιώντας τους όρους 

στρίψε βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, στρίψε πέντε βήματα ανατολικά κ.α., 

βοηθώντας τον να ανακαλύψει το κρυμμένο αντικείμενο. Όποια ομάδα βρει 

πρώτη το αντικείμενο/εικόνα που της αντιστοιχεί είναι η νικήτρια. 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον προσανατολισμό στο χώρο, με βάση 

τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες-

αξιολόγηση. 

 

Μορφή οργάνωση της τάξης: 4 ομάδες 

 

Ενδεικτική διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Υλικά: εικόνες/αντικείμενα 

 

3. Περιέγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 

5-6 γραμμές).  

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας θα ξεκινούσε αρχικά με αυτοαξιολόγηση. Θα 

έκανα έναν έλεγχο αν είχαν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι που είχα ορίσει και σε 

ποιο βαθμό έγινε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μέσα από ένα τυπικό τεστ 

των μαθητών ή θα διαφανεί εν καιρώ με την επαφή και τη χρήση συναφών 

θεμάτων. Επίσης σημαντικό για μένα θα ήταν να κάνω ένα έλεγχο κατά πόσο 

έγινε χρήση παιδαγωγικών κριτηρίων και μόνο και αν ο μαθητής ήταν το κέντρο 

της διδασκαλίας. Αυτό ήθελαν τα παιδιά ή τους παρείχα έτοιμη γνώση; Θα 

γινόταν δηλαδή ένας αναστοχασμός με συνειδητοποίηση και παραδοχή των 

λαθών. 

 

4. Περίγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες πληροφορίες, 

ιδέες,  υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 5-6 γραμμές) 

 

Αρχικά μπήκα στο digital school και διάβασα το βιβλίο του μαθητή, το 

βιβλίο του δασκάλου και το τετράδιο εργασιών. Έψαξα και έκανα χρήση υλικού 
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που βρήκα στο φωτόδεντρο, αν και αρκετό υλικό που υπήρχε θεώρησα ότι είναι 

ακατάλληλο λόγω της ηλικίας των μαθητών. Έψαξα για συναφή σενάρια 

διδασκαλίας στο διαδίκτυο από όπου πήρα και κάποιες ιδέες και επιπλέον 

έψαξα και στο you tube για σχετικά βίντεο που θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

μαθητές Β δημοτικού. Τέλος, κάποιες σημειώσεις και κάποιες θεωρητικές 

βάσεις τις πήρα από τις σημειώσεις του μαθήματος Α’ Φάση ΔΙΜΕΠΑ στο 

eclass. 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

Μάθημα: «YE431-Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος» 

 

Ονοματεπώνυμο:  Υποψήφιος εκπαιδευτικός Α5     

Ημερομηνία:………….. 

 

2
ος

 Σχεδιασμός Διδασκαλίας 

 

Παρακαλώ απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο 

με τον οποίο θα πραγματοποιήσεις τη διδασκαλία της ενότητας «Ο 

προσανατολισμός» στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ τάξης (7-8 

ετών). Υπέθεσε ότι είσαι η δασκάλα/λος της τάξης για όλη τη σχολική χρονιά 

και γνωρίζεις καλά τους μαθητές/τριες σου. Η διάρκεια διδασκαλίας της 

ενότητας είναι ~4ώρες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μέθοδο, υλικά 

και μέσα θεωρείς εσύ ότι σε εξυπηρετούν καλύτερα.  

 

1. Περιέγραψε ποιοί θα είναι οι διδακτικοί στόχοι ή Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ) του μαθήματός σου.  

 

1. Να προσεγγίζουν την έννοια του προσανατολισμού, με βάση τα σημεία του 

ορίζοντα. 
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2. Να εξοικειωθούν με το να ορίζουν την θέση τους σε σχέση με την ανατολή και 

τη δύση του ηλίου. 

3. Να μάθουν να χρησιμοποιούν πυξίδα και να ορίζουν τα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα δείχνοντας με τα χέρια τους. 

4. Να μάθουν πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρουν τα 

τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 

5. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του χάρτη και να 

χρησιμοποιήσουν με τη βοήθεια του δασκάλου, γεωπολιτικό χάρτη της Ελλάδος 

και αστικούς χάρτες της Φλώρινας. 

 

2. Περιέγραψε συνοπτικά τις κύριες φάσεις / δραστηριότητες της 

διδασκαλίας σου(3-4 γραμμές η κάθε μία). Για κάθε μια από αυτές τις 

φάσεις/δραστηριότητες να αναφέρεις: 

 

1
η
 κύρια δραστηριότητα 

Τα παιδιά ένα ένα θα σηκώνονται στην σχολική αίθουσα και χρησιμοποιώντας 

την πυξίδα θα βρίσκουν τον βορρά. Αφού βρουν τον βορρά, θα στέκονται με 

μέτωπο το βορρά και θα δείχνουν με τα χεράκια τους τα υπόλοιπα σημεία του 

ορίζοντα. Αυτό μπορεί να γίνει αρχικά ομαδικά με τα παιδιά όρθια στην τάξη και 

τον δάσκαλο να επιδεικνύει, και στη συνέχεια ατομικά. Εννοείται ότι θα έχει 

προηγηθεί συζήτηση,, επεξεργασία πυξίδων και ιδεοθύελλα για τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Η δραστηριότητα θα διαρκέσει περίπου 

20 λεπτά και θα μέσα από αυτή θα υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι υπ’ αριθμό 

1, 2 και 3 

 

2
η
 κύρια δραστηριότητα 

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας χαρτόνια, ψαλίδι και κόλλα, θα φτιάξουν στεφάνια 

για τα κεφαλάκιά τους στα οποία θα φαίνεται ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα Α, Δ, 

Β ή Ν, τα οποία δείχνουν τα σημεία του ορίζοντα. Θα είναι χωρισμένα σε 4 

ομάδες και κάθε ομάδα θα φοράει στο κεφάλι ένα σημείο του ορίζοντα. Στη 

συνέχεια θα μεταφερθούμε στην αυλή του σχολείου και ο δάσκαλος θα αναφωνεί 

δυνατά ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Θα τρέχει αυτή η ομάδα στο 

σωστό σημείο και οι υπόλοιπες ομάδες θα πηγαίνουν στη θέση τους ανάλογα με 

τη θέση της πρώτης ομάδας. Η δραστηριότητα θα είναι η δεύτερη διδακτική 
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περίοδος και θα διαρκέσει, μαζί με την κατασκευή των στεφανιών, ολόκληρη 

διδακτική περίοδο, δηλαδή 45 λεπτά. Θα ακολουθήσει της θεωρητικής 

εκμάθησης των σημείων του ορίζοντα που θα γίνει στην τάξη(1
η
 κύρια 

δραστηριότητα). Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα υλοποιηθούν οι στόχοι 

1,2 και 3 

 

3
η 

κύρια δραστηριότητα 

Η διδασκαλία θα γίνει σε μη τυπικό περιβάλλον μάθησης. Τα παιδιά με τη 

συνοδεία του δασκάλου και ίσως κάποιων εθελοντών γονιών, θα βγουν βόλτα 

στην πόλη. Θα κληθούν να έχουν μαζί τους φωτογραφικές μηχανές(όσοι θέλουν) 

και σημειωματάρια. Θα φωτογραφίσουν τον ορίζοντα σε όποια σημεία της πόλης 

είναι αυτό δυνατό. Επιπλέον μπορούμε να πάμε σε εκκλησίες και να 

διαπιστώσουν από μόνα τους τα παιδιά, ότι το ιερό βλέπει πάντα προς 

ανατολή(με τη βοήθεια πάντα της πυξίδας). Μπορούμε να επισκεφτούμε τα 

σημεία της πόλης όπου υπάρχει αναρτημένος χάρτης της πόλης και να 

παρατηρήσουμε, να φωτογραφήσουμε και να σχεδιάσουμε στο σημειωματάριό 

μας τη θέση μας. Η δραστηριότητα θα διαρκέσει μαζί με τις μετακινήσεις, και τις 

δύο διδακτικές ώρες που απομένουν. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να γίνει 

ξεχωριστή δραστηριότητα αξιολόγησης, αφού τα παιδιά θα αξιολογούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια των τεσσάρων διδακτικών περιόδων, με ερωτήσεις και 

βιωματικές δραστηριότητες. Η τελευταία κύρια δραστηριότητα υλοποιεί όλους 

τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 

3. Περιέγραψε συνοπτικά πώς θα αξιολογήσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 

5-6 γραμμές).  

 

Δεν θεωρώ όπως προαναφέρθηκε, ότι χρειάζεται ξεχωριστή δραστηριότητα 

αξιολόγησης, γιατί τα παιδιά θα αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ενότητας με τις βιωματικές δραστηριότητες που θα γίνουν. Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να καταλάβει και με ερωτήσεις ενδιαμέσως της διδασκαλίας να αξιολογεί 

τα παιδιά. Εξάλλου το μικρό της ηλικίας, δεν απαιτεί ουσιαστική αξιολόγηση 

απλά γενική αντίληψη και μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο. Ο δάσκαλος, 

απαιτείται να προσεγγίσει το θέμα και διαθεματικά οπότε να έχει επαφή με την 

έννοια του προσανατολισμού, όλη τη σχολική χρονιά μέσα από άλλα μαθήματα.  
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4. Περιέγραψε με λίγα λόγια πώς εργάστηκες και από που πήρες 

πληροφορίες, ιδέες, υλικό κτλ για να ετοιμάσεις τη διδασκαλία σου (μέγιστο 

5-6 γραμμές) 

 

Η βάση της διδασκαλίας προήλθε από τη σκέψη πως τα παιδιά πρέπει να ζήσουν, 

να εργαστούν προσωπικά, να διασκεδάσουν, να χαρούν και μέσα από αυτό να 

μάθουν. Σκοπός μου ήταν να αποφευχθεί η κλασική διδασκαλία και να γίνει κάτι 

δημιουργικό και κυρίως βιωματικό. Πληροφορίες πήρα μόνο από το βιβλίο του 

μαθητή και το βιβλίο του δασκάλου καθώς και από το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της 

Μελέτης του Περιβάλλοντος Β δημοτικού.  

 

6.Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων 

(Σημείωση: Οι κωδικοί από Α1-Α17 αντιστοιχούν στους 17 (δεκαεπτά) 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και με «Ερευνητής» 

σημειώνεται ο ερευνητής που πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις). 

1
η
 ομάδα. 

Συμμετέχοντες:   

 υποψήφιος εκπαιδευτικός Α4 

  υποψήφιος εκπαιδευτικός Α16  

 υποψήφιος εκπαιδευτικός Α9 

 

Ερευν.: Είμαστε εδώ με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α4, Α16 και Α9.Θέλω 

από εσάς ένα πρώτο γενικό σχόλιο για το μάθημα, ούτε αρνητικό ούτε 

θετικό..ένα γενικό σχόλιο. 

Α9: Αυτό που έχω να πω για το μάθημα είναι ότι βασικά ήταν το μόνο μάθημα 

που πέρα από αυτό που είχαμε να ασχοληθούμε δηλαδή τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος, ασχοληθήκαμε και με  κάτι άλλο, τη Γεωγραφία που εμένα 

ναι μεν με δυσκόλεψε, αλλά μου άρεσε κιόλας και μου έδωσε κίνητρο να 

ασχοληθώ από μόνη μου και να ψάξω κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε 

έτσι κι αλλιώς να τα γνωρίζω. 
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Ερευν..: Όπως? Τι σε δυσκόλεψε ας πούμε; 

Α9: Με ζόρισαν λίγο οι συντεταγμένες και αυτά που κάναμε στο Googleearth 

γιατί δεν ξέρω να χειρίζομαι πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα αλλά από εκεί 

και πέρα κάθισα μόνη μου και διάβασα διάφορες πρωτεύουσες, διάφορα 

ποτάμια… Έκατσα και διάβασα μόνη μου κάποια πράγματα, έψαξα μόνη 

μου κάποια πράγματα και γενικά το μάθημα μου φάνηκε ευχάριστο. 

Α4: Θα συμφωνήσω σε αυτό με τη Γεωγραφία συν ότι… 

Ερευν.: Δηλαδή σε δυσκόλεψε και σου άρεσε όλο αυτό με τη Γεωγραφία; 

Α4: εεε και με δυσκόλεψε αλλά και κατάλαβα ότι πέρα από τα Θρησκευτικά, τις 

Γυμναστικές, τη μουσική, τα Εικαστικά, εντάξει τα Θρησκευτικά είναι η 

θρησκεία μας πρέπει να ξέρουμε πώς να τη διδάσκουμε, Γυμναστική, Εικαστικά 

και τέτοια θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε Διδακτική της Γεωγραφίας 

παρά κάποια άλλα…. 

Ερευν.: δε μπορώ να προσφέρω διδακτική της γεωγραφίας δεν είμαι Γεωγράφος 

απλώς επειδή η Μ.Π έχει ενότητες Γεωγραφίας μέσα….  

Α4: Απλά από αυτά τα μαθήματα της Διδακτικής θα προτιμούσα να 

συμπεριληφθεί το μάθημα της Γεωγραφίας μέσα σαν διδακτική. Και να 

σχολιάσω και το μάθημα τώρα, γενικότερα μου άρεσε πολύ… Αυτό που μπορώ 

να πω είναι ότι είχαμε πολύ φόρτο εργασίας η αλήθεια είναι, με ερωτηματολόγια, 

να σχολιάσουμε τη διδασκαλία το ένα το άλλο αλλά πιστεύω ότι αυτό μας 

βοήθησε να δούμε στην αρχή πως ήμασταν και πως είχαμε κατά νου να 

σχεδιάσουμε μια διδασκαλία στην τελευταία διδασκαλία που κάναμε μετά από 

τις παρατηρήσεις, το διάλογο που είχαμε μαζί σας, τι κάναμε τι δε μας άρεσε τι 

θα ‘πρεπε να κοιτάξουμε περισσότερο..αυτό αλλά γενικά σαν μάθημα ήταν πολύ 

ενδιαφέρον. 

Ερευν.: Ωραία. Ένα πρώτο σχόλιο και μετά θα ξανάρθω. Καλλιόπη… 

Α16: εεεε ναι κι εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό με τη Γεωγραφία γιατί θυμήθηκα 

και πράγματα που είχα ξεχάσει και έμαθα και καινούργια εκεί με την πυξίδα που 

ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω στα παιδιά θα άρεσε σίγουρα. 
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Ερευν.: συγγνώμη δηλαδή αυτό με την πυξίδα δεν το έχετε ξανακάνει; 

Α4, Α16, Α9: Όχι, όχι… 

Α4: Μπορεί να το είχαμε κάνει να το ξεχάσαμε αλλά εγώ δε θυμόμουν να τη 

χειρίζομαι την πυξίδα. 

Ερευν.: Τώρα μάθατε κάτι καινούργιο δηλαδή; Δε φοβάστε να χειρίζεστε την 

πυξίδα… 

Α16: ναι ήταν κάτι καινούργιο και για το μάθημα επίσης κατάλαβα ότι ένας 

δάσκαλος πρέπει να είναι ευέλικτος και μέσα σε ένα συγκεκριμένο μάθημα 

μπορεί να μπλέκει και άλλα.. και κυρίως στο μάθημα της Μελέτης που είναι 

διαθεματικό… 

Καθ: Τι μπορεί να εμπλέκει ας πούμε; 

Α16: εεεεε Ιστορία, Γεωγραφία… 

Ερευν.: Άλλα γνωστικά αντικείμενα δηλαδή; 

Α16: Ναι, ναι… 

Ερευν.: Πόσο φόρτο εργασίας είχατε δηλαδή; Δηλαδή για τις διδασκαλίες 

που είχατε να ετοιμάσετε… για να ετοιμάσετε την πρώτη που είχατε να 

ετοιμάσετε ας πούμε..ήσασταν και στην ίδια ομάδα εσείς… πόση ώρα 

προετοιμαζόσαστε; 

Α4: Όχι δεν το εννοούσα φόρτο εργασίας με την έννοια ότι ξέρω εγώ θα κοιτάξω 

το μάθημα να δω το επόμενο αυτό που έχω να ασχοληθώ δηλαδή ότι θα 

προγραμματίσω να κάνω..εεεε αυτό το ότι μπαίναμε …δεν το λέω για 

αρνητικό… εννοώ αυτό που είχαμε να μπούμε να σχεδιάσουμε τη διδασκαλία, 

μετά να την αξιολογήσουμε αυτό..σε σχέση και με άλλα μαθήματα που απλά 

είχαμε ένα power point και ένα word σύμφωνα με το πρωτότυπο που τα είχαμε 

έτσι… ενώ δεν ήταν ούτε στο ιντερνέτ που είχαμε ώρα να το σχεδιάσουμε κλπ. 

Ερευν.: Για να δω αν το κατάλαβα.. εννοείς ότι έπρεπε να μπαίνετε συχνά σε  

ίντερνετ για να κάνετε εργασίες… αυτό; 
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Α4: Ναι αυτό. Δεν το λέω αρνητικά. Αυτό ήταν και ωφέλιμο σε εμάς γι’ αυτό 

που σας είπα που κάναμε… σχεδιάσαμε την πρώτη διδασκαλία και μετά τη 

δεύτερη.  

Ερευν.: Θα ήθελα και από σένα Α9 ένα σχόλιο… Πόσο δηλαδή σας πήρε για να 

ετοιμάσετε την πρώτη διδασκαλία; 

Α9: εεεε θα συμφωνήσω πάνω κάτω με τον εκπαιδευτικό Α4 και θέλω να 

προσθέσω ότι η πρώτη διδασκαλία εμένα μου πήρε αρκετό χρόνο να τη σχεδιάσω 

γιατί ήταν ένα μάθημα το οποίο εγώ δεν είχα ξανακάνει…. Επομένως, ήθελα να 

είμαι λίγο πιο προσεκτική αλλά επειδή έκανα άλλες δυο διδασκαλίες μετά ο 

χρόνος που ξόδεψα σε σχέση με την πρώτη και την τελευταία διδασκαλία  

υπήρχε μεγάλη διαφορά… 

Ερευν.: λιγότερο ή περισσότερο χρόνο; 

Α9: Λιγότερο χρόνο στη δεύτερη… εντός εισαγωγικών πήρα το κολάι , 

κατάλαβα πάνω κάτω τι θέλετε και εσείς… και τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς 

μέσα στην τάξη. 

Ερευν.: Υποψήφιε Α16, πες μας τη γνώμη σου. 

Α16: Ναι, για το χρόνο και εγώ το ίδιο… στην πρώτη εντάξει… 

Ερευν.: Ναι, εννοώ πόσο σου έπιασε; Τρεις μέρες; δέκα ώρες, οκτώ ώρες 

τριάντα ώρες;;… 

Α16: Δεδομένου ότι ας πούμε μιλούσαμε σας στέλναμε ενδιάμεσα email και η 

συνάντηση ήτανε μια μέρα πριν τη διδασκαλία … 

Ερευν.: Ναι γινόταν λίγο πανικός εκεί εεεε; 

Α16: Ναι γιατί μέσα σε ένα απόγευμα έχει τύχει να αλλάξουμε πράγματα. 

επομένως…...αλλά νομίζω ότι δεν μας άγχωνε αυτό το πράγμα..τουλάχιστον 

προσωπικά.  

Ερευν.: Ναι… Εσύ Α16; 

Α16: Ναι αυτό το ότι ήταν μια μέρα πιο μπροστά μπορεί να με άγχωνε… δηλαδή 

αυτό ότι έπρεπε να αλλάξω κάποια πράγματα… αυτό μόνο… 
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2.)Ερευν.: Μάλιστα… Τι θεωρείς ότι έμαθες εσύ από το μάθημα αυτό; Εάν 

θεωρείς ότι έμαθες κάτι… 

Α16: Έμαθα… 

Ερευν.: Δηλαδή αν πάρω τους εκπαιδευτικούς Α16, Α9 και Α4 το Φλεβάρη 

που ξεκινήσαμε τα μαθήματα και σας ξαναπαίρνουμε τώρα και ρωτάω τι 

μάθατε ρε κορίτσια; Παρακολουθήσατε ένα εξάμηνο ένα μάθημα… θεωρείτε 

ότι μάθατε κάτι; Αν έμαθες τι είναι αυτό; Τι κατάλαβες; 

Α16: Έμαθα καινούργια πράγματα που έχουν σχέση και με τη Μ.Π. και με τη 

Γεωγραφία όπως είπα.. 

Ερευν.: Όταν λες καινούργια πράγματα… δηλαδή; Για πες μου… πιο 

συγκεκριμένα… 

Α16: εεε… αυτό με τον προσανατολισμό που είπαμε… 

Ερευν.: αααα  γνωστικά… τον προσανατολισμό… 

Α16: ναι γνωστικά… και… αλλά και ότι δε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε βιβλίο 

απαραίτητα… μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και σε αυτό..γιατί έχοντας ως 

πρότυπο το αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς τη χρήση βιβλίου…… μπορούμε να 

πραγματοποιήσουμε μια διδασκαλία. 

Α4: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε με το βιβλίο… εε συμφωνώ γιατί αυτό 

που είπαμε κιόλας μέσα στο μάθημα για τους γονείς.. που αν τυχόν έρθει κάποιος 

γονέας στο μέλλον και πει «γιατί δε χρησιμοποιείς βιβλίο; Αυτά που κάνετε δεν 

είναι.. δεν είναι στο… που τα βρήκες;;» 

Ερευν.: Που τα βρήκες κοπελιά; 

Α4: θα έχουμε να το στηρίξουμε ότι εφόσον είμαστε στηριγμένες στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα της τάδε τάξης του τάδε κεφαλαίου εεεε μπορούμε να το κάνουμε το 

μάθημα και με παρουσιάσεις… 

Ερευν.: αυτό δεν το ήξερες; Δεν το είχες καταλάβει στην αρχή; 

Α4: Όχι και η αλήθεια είναι ότι με βοηθήσατε κιόλας με το θέατρο… 
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Ερευν.: ναι… εκεί δυσκολεύτηκες λίγο στην αρχή…. 

Α4: εεεε ναι… είχα λίγο ψιλό… τσατιστεί λίγο …αλλά είχατε δίκαιο σε αυτό 

…ότι έδωσα στα παιδιά… το παραδέχομαι τώρα… μια… ότι έκαναν απλά μια 

ανάγνωση… αλλά ήταν μικρά και δεν ήθελα να το ρισκάρω γι’ αυτό το θέμα.. 

Αυτό… 

Ερευν.: τώρα που το ξαναβλέπεις; 

Α4: θαααα…. Μπορεί να το ρίσκαρα τώρα… έτσι ναι… 

Ερευν.: Κάναμε πρόοδο δηλαδή…. 

Α4: Έτσι ναι… 

Ερευν.: Ωραία.. Α9; 

Α9: Κι εγώ θα συμφωνήσω για το βιβλίο… 

Ερευν.: Άντε πάλι… άντε πάλι (γέλια) 

Α9: όχι γιατί… εεεεε θα το δικαιολογήσω κιόλας… εεεεε…. Στο δικό σας το 

μάθημα… αλλά και στις δικές σας τις διδασκαλίες έμαθα να λειτουργώ λίγο πιο.. 

να παίρνω πρωτοβουλίες από μόνη μου..και να λειτουργώ λίγο πιο ελεύθερα.. 

δηλαδή δεν ήμουνα… δε φορούσα παρωπίδες και δεν κοιτούσα μόνο το τι λέει το 

βιβλίο… σκεφτόμουνα κάτι παραπάνω… δηλαδή τι μπορούσα να κάνω εγώ από 

μόνη μου που φυσικά συμπεριλαμβανόταν στον Αναλυτικό Πρόγραμμα και όλα 

αυτά… ε και δε φοβόμουνα να πάρω πρωτοβουλίες για να κάνω κάτι καινούργιο 

όπως ας πούμε το θέατρο που είπε η Α4 ή οτιδήποτε άλλο κάναμε πέρα από το 

βιβλίο. Αυτό. 

Ερευν.: Γίνατε δηλαδή πιο ευέλικτες;  

Α9: Ναι..και ξεφύγαμε λίγο από το ……. Ας πούμε στις άλλες διδασκαλίες για 

παράδειγμα ήμασταν πολύ πάνω στο βιβλίο. 

Ερευν.: Δηλαδή; 

Α9: εεε δηλαδή θα κάνουμε την ενότητα τάδε της Γλώσσας θα την 

‘’ξεκοκκαλίσουμε’’ … ναι μεν θα δείξουμε ένα power point… ή θα δώσουμε ένα 
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φύλλο εργασίας στα παιδιά… αλλά δε θα έχουμε τη δυνατότητα νααα… ή μπορεί 

και να μην το εγκρίνουν δε ξέρω.. να ακούσουμε ένα τραγούδι μέσα στην τάξη ή 

να κάνουμε ένα θεατρικό μέσα στην τάξη… να κάνουμε εεε τι είναι αυτό;… τα 

βαζάκια που είχαμε πάρει για τον πηλό και λοιπά.  

Α4: Α και επίσης να συμπληρώσω ότι κατάλαβα την αξία του παιχνιδιού στη 

μάθηση δηλαδή που το είδα κιόλας που παίξαμε με την κοπέλα… εεε είναι πολύ 

ενδιαφέρον και ενεργοποιεί τα παιδιά πιστεύω. 

3.Ερευν.:εδώ ενεργοποίησε τα 20χρονα… (γέλια) …τα παιδιά δε θα 

ενεργοποιεί; Μάλιστα.. Τώρα πιο συγκεκριμένα … σε σχέση με το σχεδιασμό 

της διδασκαλίας με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα γιατί θυμάστε στην αρχή 

…εκεί σας είδα στη φάτσα σας ένα μικρό πανικό με το που είπαμε να 

ξεχάσετε το βιβλίο θα κάνετε με  βάση το αναλυτικό πρόγραμμα..Πως σας 

φάνηκε τότε την πρώτη φορά; 

Α16: την πρώτη φορά να είμαι ειλικρινής θυμάμαι μουρμούριζα..είπα τι γίνεται 

τώρα; Χωρίς το βιβλίο δε γίνεται… όμως και σε κάθε αξιολόγηση της 

διδασκαλίας μου πάντοτε το ανέφερα αυτό ότι τελικά ναι γίνεται ας πούμε η 

διδασκαλία χωρίς το βιβλίο.. γίνεται ναι… εεεε στην αρχή πανικοβλήθηκα αλλά 

μετά κατάλαβα ότι ήταν και καλύτερα μπορώ να πω γιατί μ’ άφηνε πιο ελεύθερη 

και μπορούσα να κάνω εγώ ότι θέλω και ότι θεωρώ καλό για να παιδιά… 

διασκεδαστικό… να τα ενεργοποιήσω γιατί κανένα παιδί νομίζω δε θα είχε 

κίνητρο μόνο με το βιβλίο 

Ερευν.: Μάλιστα.  Α4; 

Α4: Συμφωνώ κι εγώ πανικοβλήθηκα πάρα πολύ και το συζητούσαμε κιόλας ότι 

…. 

Ερευν.: Πω, πω που μπλέξαμε; (γέλια) Δε μπορούμε να το ξεγράψουμε; 

Α4: Να έχουμε κάτι γνωστό στα παιδιά..να έχουν μπροστά τους … κάτι να 

ασχολούνται. Εεε πανικοβληθήκαμε ειδικά στην πρώτη κιόλας διδασκαλία 

ήτανε… εεεε… τι θα κάνουμε πως θα το σχεδιάσουμε… τι θα παρουσιάσουμε τι 

θα δείξουμε… 

Ερευν.: πόσες εβδομάδες κράτησε; Μέχρι να πάτε να κάνετε τη διδασκαλία; 
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Α4: εεε μέχρι να κάνω την πρώτη διδασκαλία και μέχρι … 

Ερευν.: κανένα μήνα δηλαδή σίγουρα ε? 

Α4: Ναι..και μέχρι να προετοιμαστούμε. Και βέβαια και στη δεύτερη που 

ήμασταν πιο… εφόσον το είχαμε κάνει αυτό την πρώτη φορά εκτός βιβλίου , το 

είχαμε προσπαθήσει μια φορά ώσπου μπορέσαμε και ήταν λίγο πιοοοο χαλαρά τα 

πράγματα. 

Ερευν.: το πετύχατε ή το δοκιμάσατε; 

Α4: εγώ πιστεύω ότι και μόνο που το δοκιμάζεις  πιστεύω ότι σε βοηθάει.. να… 

έστω το ότι η επιτυχία θα έρθει  ναι σίγουρα και με την επιτυχία θα πεις ότι  

είναι…..πιο εντάξει…. Που το δοκίμασα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να το 

δοκιμάσεις είναι καλά…. Είτε είναι …… αυτό θα ακολουθήσει με επιτυχία ή με 

αποτυχία…  

Ερευν.: Α16; 

Α16: Κι εγώ στην αρχή είχα τρομοκρατηθεί… λίγο, λίγο…. γιατί σκέφτηκα μετά 

ότι μπορούσα να βρω υλικό και από άλλες πηγές είτε εεεε  και τα λοιπά… 

και……. Ναι……. Εφόσον τα οργάνωνα έτσι όπως έπρεπε θα διεξαγόταν με 

επιτυχία η διδασκαλία… 

Ερευν.: και μετά που το δοκίμασες; 

Α16: εεε μετά το κατάλαβα… το διαπίστωσα… εεε…και με τις δραστηριότητες 

κιόλας  

Α4: αα και  κάτι ακόμα να συμπληρώσω … στην ενότητα που είχα για παράδοση 

το βιβλίο δεν έλεγε πουθενά για χορό…να σηκωθούν τα παιδιά να χορέψουν. 

Ερευν.: το βιβλίο ή το Αναλυτικό Πρόγραμμα; 

Α4: εεε το Α.Π.. Εφόσον εμείς θα ακολουθούσαμε το βιβλίο υπό άλλες 

συνθήκες… εεε πιστεύω  ότι αυτό που δεν ακολούθησαν και η ομάδα μου… ότι 

αυτό… δε μείναμε προσκολλημένοι στο βιβλίο και σκεφτήκαμε κάτι άλλο πιο 

ενδιαφέρον για τα παιδιά που τους άρεσε περισσότερο… αυτό. 
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Ερευν.: Μάλιστα. Λοιπόν… Μετά που κάνατε αυτό το σχεδιασμό με το Α.Π. Τι 

πιστεύεις ότι έμαθες από αυτό; Ας ξεκινήσει η Καλλιόπη τώρα…  

Α16: Κατάλαβα ότι και τα παιδιά… εεε δε ξέρω ότι τους αρέσει περισσότερο 

αυτό…τους είδα.. το ευχαριστήθηκαν, μου άρεσε και μένα που έγινε έτσι..  

Ερευν.: Εσύ τι έμαθες; Ότι αρέσει στα παιδιά…; 

Α16: ναι… και ότι δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά.. όσο φανταζόμουνα στην 

αρχή… 

Ερευν.: Τζάμπα τα δράματα δηλαδή.. Μάλιστα… Α4; 

Α4: εεεε συμφωνώ εν μέρει… εεε κινεί περισσότερο στα παιδιά το ενδιαφέρον… 

εεε το ότι δε χρησιμοποιούν το βιβλίο, αλλά είμαι και της άποψης ότι δε πρέπει 

να αποκλείουμε τελείως το βιβλίο μέσα στην τάξη… 

Ερευν.: εε τώρα το αποκλείσαμε για να πάμε στην άλλη άκρη… 

Α4: ναι… εεε όχι… εγώ σαν γενικό συμπέρασμα… 

Ερευν.: ναι, δεν είπαμε πετάξτε τα βιβλία… 

Α4: όχι δεν είπα αυτό κάθε άλλο… Εεεεε ότι….  να χρησιμοποιούμε κάτι άλλο 

πέρα από το βιβλίο αλλά να είμαστε έστω μια άσκηση, ένα κειμενάκι… να 

ασχοληθούμε και πάνω στο βιβλίο… να μην τα……. Να μην αποκοπούμε 

τελείως. 

Ερευν.: οκ.. Α9; Εσύ , δηλαδή αυτή η όποια εμπειρία απέκτησες από το 

σχεδιασμό με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα τι σου έμαθε… εάν σου έμαθε 

κάτι; 

Α9: εεε κι εμένα αυτά πάνω κάτω.. ότι δεν πρέπει να στηρίζομαι μόνο στο 

βιβλίο.. εεε και βασικά ότι με τον τρόπο που κάνω εγώ τη διδασκαλία μου μέσα 

στην τάξη πρέπει να δείξω στα παιδιά ότι δεν είναι μόνο του το βιβλίο αλλά και 

ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ή μια δραστηριότητα δεν είναι 

η ώρα του παιδιού, είναι μέσα στα πλαίσια του μαθήματος… 

Ερευν.: μπορεί να μην είναι βιβλίο αλλά είναι μάθημα έτσι; 
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Α9: Ναι, ναι μπορεί να μην έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας , αλλά έχουμε ένα 

παιχνίδι, ένα επιτραπέζιο αλλά και αυτό είναι μάθημα.  

Ερευν.: Μάλιστα.. εε οι κυριότερες αλλαγές που κάνατε στις διδασκαλίες … 

ας πάρουμε την πρώτη και την τελευταία που κάνατε . Ποιες αλλαγές κάνατε 

στη διδασκαλία σας από την 1
η
 στην τελευταία; Και γιατί;  

Α9: εεε….. εγώ γενικότερα είχα ένα θέμα με τη διαχείριση της τάξης.. εεεε…. 

Ερευν.: Τι τάξη είχατε εσείς; 

Α9: Τρίτη… 

Ερευν.: Τριτάκια.. 

Α9: εεε ναι είχα ένα θέμα με τη διαχείριση… δηλαδή στην πρώτη διδασκαλία 

έπρεπε να επέμβουν ο Α5με τον Α4 εκπαιδευτικό λίγο για να…. στην ώρα της 

δραστηριότητας για να με βοηθήσουνε..τη δεύτερη την παρακολουθήσατε… 

εεεεεε….. και στην τελευταία νομίζω δεν επικρατούσε τόσο χαμός… βέβαια πάλι 

είχα τη βοήθεια της Κωνσταντίνας λιγάκι μέσα στην τάξη για να συγκρατεί δυο 

τρία παιδιά…… εεεεε…… νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης ήταν 

καλύτερα… εεεε τώρα κάτι άλλο δε νομίζω ότι άλλαξα 

Ερευν.: δηλαδή εσύ αν κατάλαβα καλά έδωσες περισσότερη έμφαση στη 

διαχείριση της τάξης από τη μια διδασκαλία στην άλλη… ότι πρέπει να λάβουμε 

και αυτόν τον παράγοντα υπόψη. 

Α9: ναι..δεν είχα δώσει πολλά κίνητρα στα παιδιά η αλήθεια είναι αλλά στην 

τελευταία διδασκαλία εεε είχα βάλει μουσική…. Διάφορα είδη μουσικής… εεε 

τα παιδιά σηκώθ… εεεε χόρεψαν… τραγούδησαν όλα μαζί… δηλαδή…. Εεεε …. 

Τα…. Τα παιδιά εμπλέκονταν άμεσα… ενώ στην πρώτη διδασκαλία δεν τους 

έδινα κίνητρο.. καθόμουν εγώ πάνω, μιλούσα… εε κάναμε και μια 

δραστηριότητα στο τέλος, γράψανε και κάτι τα παιδιά.. και δε μπόρεσα να τα 

κρατήσω έτσι μου φύγανε τα παιδιά, ενώ στην τελευταία διδασκαλία με τα 

τραγούδια και όλα αυτά που είχανε γίνει μέσα στην τάξη, που σηκώθηκαν, 

έκαναν κύκλο και χόρευαν και όλα αυτά, νομίζω ότι συμμετείχαν όλα τα παιδιά 

και δεν υπήρχε και τόσο το πρόβλημα της συμπεριφοράς. 
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Ερευν.: Άρα δεν ήτανε μόνο…. Εσύ από αυτό τι κατάλαβες; Ως δασκάλα… 

Α9: Ότι πρέπει να δίνω κίνητρα στα παιδιά για να με προσέχουνε… και όχι να 

φωνάζω σαν την τρελή «κάντε ησυχία , κάντε ησυχία».  

Ερευν.: Ωραία… σημαντικό… Κωνσταντίνα; 

Α4: εεε κι εγώ στην 1
η
 διδασκαλία είδα ότι εεε….. έκανα λάθος χειρισμό της 

διδασκαλίας μου… αυτό με το θέατρο … ότι έπρεπε.. το έχω ξαναπεί και το 

ξαναλέω, να ρισκάρω, να αφήσω τα παιδιά ελεύθερα να παρουσιάσουν κάτι 

θεατρικά και όχι απλά να τους δώσω ένα κείμενο να το διαβάσουν. Εεεεε στη 

συνέχεια της 1
ης

 διδασκαλίας που ήμουνα στον πίνακα, έδειχνα, μιλούσα, βέβαια 

ρωτούσα κιόλας αλλά πιο πολύ ήμουνα εγώ. Εεεε στη συνέχεια στη 2
η
 

διδασκαλία με την παράδοση που ακούσαμε τραγούδια και εμείς και χορέψαμε 

κιόλας, τους άρεσε… που τους έδειξα από κοντά αυτό για το οποίο μιλάμε, ας 

πούμε την παραδοσιακή στολή που τους έδειξα, τη χάρηκαν, με τα μαντήλια 

έπαιζαν…  

Ερευν.: άρα το ρεζουμέ είναι ότι στην αρχή φοβόσουνα να αφήσεις πολύ 

ελευθερία στους μαθητές ας πούμε ; 

Α4: ναι, ναι, ναι… να μη χάσω τη μπάλα εντός εισαγωγικών ας πούμε μέσα στην 

τάξη. 

Ερευν.: και τι σε έκανε να αλλάξεις γνώμη;  

Α4: εεε αυτό που…. Στη 2
η
 διδασκαλία.. εεε από την 2

η
 κιόλας διδασκαλία… και 

το ίδιο έκανα και στην 3
η
… ότι πρέπει να δώσω κίνητρα στα παιδιά.. 

Ερευν.: Πως το κατάλαβες αυτό; Δηλαδή ωραία στην αρχή ήσουνα μαγκωμένη.. 

μετά τι σε έκανε να το σκεφτείς και να πεις ωραία ας το δοκιμάσω; 

Α4: εεε πιο πολύ η δική σας παρατήρηση και συμβουλή μέσα στο μάθημα… εεε 

δεύτερον Του εκπαιδευτικού Α14 που είχε την ίδια ενότητα που μου είπε ότι το 

ρίσκαρε να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα … αυτό … 

Ερευν.: και λες ας το δοκιμάσουμε αφού το λέει και ο εκπαιδευτικός Α14 ας το 

κάνουμε… 
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Α4: Όχι… εφόσον το άκουσα και από εσάς , σαν δάσκαλος που είστε 

περισσότερο έμπειρος σε αυτά.. 

Ερευν.: Μάλιστα… εεε άλλο αν άλλαξε κάτι;  

Α4: Να αλλάξω κάτι; 

Ερευν.: Στο σχεδιασμό… από την 1
η
 διδασκαλία στην τελευταία… 

Α4: Αυτό να αφήσω τα παιδιά λίγο πιο ελεύθερα… όπως και στην τελευταία 

διδασκαλία, με διάφορα κειμενάκια, ειδήσεις και αφορμές να τους κάνω να 

σκεφτούνε δικές τους ιδέες.. 

Ερευν.: Άρα όχι να αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα… αλλά να τους δώσεις άλλο 

είδος δραστηριότητας εκτός του βιβλίου;  

Α4: εεε όχι… εκτός του «πάρτε αυτό και κάντε το». 

Ερευν.: Τι άλλη ελευθερία τους έδωσες δηλαδή; 

Α4: Να διαβάσουνε κάτι… και πέρα από το να το διαβάσουνε, να μπούνε σε 

σκέψη, να σκεφτούνε τι μας λέει εδώ πέρα σε αυτή την είδηση τι κάναμε εδώ σε 

αυτό το κεφάλαιο.. 

Ερευν.: Να παράγουν και κάτι δικό τους δηλαδή; 

Α4: Ναι, ναι. 

Ερευν.: Μάλιστα… Καλλιόπη; 

Α16: εεε… εγώ όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης… 

Ερευν.: Η ερώτηση είναι τι άλλαξες στο σχεδιασμό από την 1
η
 σου στην 

τελευταία διδασκαλία σου; 

Α16: Για τη διαχείριση της τάξης κυρίως γιατί στην 1
η
 υπήρχε περισσότερη 

κινητικότητα, τα παιδιά είχαν ένταση και τα λοιπά και χρειάστηκε η βοήθεια και 

των παιδιών ..και του εκπαιδευτικού Α1 και των υπολοίπων που ήταν εκεί… 

Ερευν.: Τον εκπαιδευτικό Α1 τον είχατε για bodyguard εκεί; Για να καταλάβω… 

Α4, Α9, Α16: Γέλια…. 
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Α16: εεεεε……. Ναι κυρίως όταν ζωγράφιζαν τα παιδιά.. εκεί έτσι πιο πολύ… 

εντάξει και στη διδασκαλία αυτή υπήρξε έτσι με τα παιχνίδια που παίζαμε… δε 

γινόταν να κάτσουνε και απόλυτα ήσυχα.. 

Ερευν.: Ωραία.. Εσύ τι κατάλαβες τώρα… γιατί άλλαξες μετά;  

Α16: εεε………….μετά άλλαξα γιατί…………….. προσπάθησα….. έτσι….. τα 

παιδιά…… να……. Εεεεε…… να τους δώσω κίνητρα να προσέχουν στο μάθημα 

και να………… μμμμμ…… εεεεεε…. Με τη σειρά…..  

Ερευν.: σε χάνω…. 

Α16: εεε πρώτα να τους δώσω κίνητρα…. 

Ερευν.: Πως τους έδωσες τα κίνητρα;  

Α16: εεε στο 2
ο
 όμως είχαμε δραματοποίηση, παντομίμα… και εκεί 

ενθουσιάστηκαν ή με τους χάρτες που τους είπα «Σηκωθείτε να δείξετε την τάδε 

περιοχή». Εεεεεε κυρίως τη διαχείριση της τάξης άλλαξα… βοηθούσα τους 

μαθητές που δε σήκωναν πολύ το χέρι… αυτό.. 

Ερευν.: Μάλιστα…. Ωραία… Για περιγράψτε μου πως δουλέψατε για τον 

ομαδικό σχεδιασμό της διδασκαλίας… Πως δουλεύατε για να γίνουν τα 

μαθήματα;  Είχαμε να διδάξουμε ξέρω εγώ την άλλη Τετάρτη.. τι κάνατε;  

Α4: εεεε ομαδικά… 

Ερευν.: Βρεθήκατε όλοι μαζί;  

Α4: Αρχικά βρεθήκαμε και οι τέσσερις για να δούμε συνολικά. 

Ερευν.: Και τι κάνατε στην αρχή που βρεθήκατε όλοι μαζί;  

Ερευν.: εεε βρήκαμε… πήραμε όλο το κεφάλαιο… το είδαμε από την αρχή… 

βρήκαμε πως θα το χωρίζαμε… αρχικά ανέλαβε η Α16 ξέρω εγώ τα δυο πρώτα 

μαθήματα.. εγώ τα δυο επόμενα τα δυο η Α4 κλπ. 

Ερευν.: Τα δυο αυτά πως πήγαιναν ; με βάση το βιβλίο ; 

Α4: Βασικά πρέπει να ήταν δικό μου λάθος αυτό… Τα πήραμε όλα με τη σειρά 

και φτάσαμε σε σημείο να σπάμε όλες τις ενότητες στη μέση…  
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Ερευν.: ενώ έπρεπε να είστε ευέλικτοι… τι σημαίνει πρακτικά αυτό;  

Α16: Έπρεπε να διαμορφώσουμε έτσι πρακτικά τα μαθήματα ώστε να…… 

Ερευν.: εσείς πήγατε κατευθείαν στα βιβλία.. 

Α4: εγώ για να είμαι ειλικρινής βασικά δε μου πέρασε από το μυαλό ότι 

μπορούμε να διακόψουμε τις ενότητες.. έτσι είναι στο πρόγραμμα έτσι θα τις 

κάνουμε… δεν το σκέφτηκα κιόλας…και δε μου φαινότανε και δε μου έκανε και 

εντύπωση ότι σπάσαμε ενότητες… Απλά επειδή είχαμε πει στην αρχή κάποια 

στάνταρ, ότι δηλαδή θα μιλήσουμε γι’ αυτό… θα κάνουμε αυτό, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους στόχους που έχει το βιβλίο δασκάλου … εε 

απλά στη συνέχεια που χωρίσαμε , που ερχόταν η Τετάρτη με τις δυο ενότητες 

της Α16 ξέρω εγώ και τη δικιά μου… εκεί μπορεί να προσθέταμε και κάτι άλλο. 

Ερευν.: εντάξει δεν είναι κακό  αυτό. 

Α4: Αυτό με τα παιχνίδια αν το είχαμε εξ αρχής όλα μαζί… καταλάβατε τι θέλω 

να πω; Ότι άμα είχαμε εξ αρχής τι θα είχε σχεδιάσει ο Α16 μετά από τρεις 

βδομάδες, τι θα είχε σχεδιάσει ο Α9, ο Α1 και εγώ θα τα είχαμε μαζέψει όλα μαζί 

και θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις ενότητες…  

Ερευν.: Δηλαδή θα ήταν καλύτερα αν από την αρχή είχατε κάνει ένα καλύτερο 

σενάριο… Θα μπορούσε πιστεύετε απ την αρχή να γίνει καλύτερος συντονισμός;  

Α4, Α16, Α9: Ναι … 

Ερευν.: Μάλιστα..ωραία… αυτό τον συντονισμό που κάνατε.. που 

βρισκόσασταν υποθέτω πριν από κάθε διδασκαλία για να συντονιστείτε έτσι 

ανά δυο ανά τρεις… σας βοήθησε να αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

στον εαυτό σας , μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να διδάξετε Μελέτη 

Περιβάλλοντος;  

Α4, Α16, Α9:  Ναι. 

Α9: Ναι, γιατί εδώ διδάσκαμε και μόνοι μας ενώ στις άλλες διδασκαλίες ήμασταν 

δυο-δυο. Τώρα εδώ ήμασταν μόνοι μας, να σχεδιάσουμε τη δικιά μας 

διδασκαλία, να ετοιμάσουμε εικόνες να κάνουμε τις φωτογραφίες σε χαρτόνια 

και να ετοιμάσουμε οτιδήποτε… και ήμασταν μόνοι μας μέσα στην τάξη. 
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Ερευν.: Ναι, μέσα στην τάξη ήσασταν μόνοι σας, στο σχεδιασμό είχατε..... 

συμβουλάτορες…  

Α16: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνάντηση με σας γινόταν μια μέρα 

πριν οπότε σε μεγάλο βαθμό στηριζόμασταν στις δικές μας δυνάμεις, στις δικές 

μας γνώσεις… Εμένα πολύ με βοήθησε η συζήτηση με την ομάδα , μπορεί να μη 

βρισκόμασταν τακτικά αλλά το ότι θα πάρω εγώ κάποια τηλέφωνα και θα τις πω 

ότι εγώ ξέρεις έχω σχεδιάσει αυτό.. Το εγκρίνεις; Σου αρέσει; Έχεις να μου 

προτείνεις κάτι; Πολλές φορές έκανα αυτό που μου λέγανε και τις εμπιστευόμουν 

απλά, το λένε, είναι σωστό, τους αρέσει, άρα θα το κάνω κι εγώ. 

Ερευν.: Άρα βελτιωθήκατε λόγω της αλληλεπίδρασης που υπήρχε μεταξύ 

σας κατά το σχεδιασμό. Αλλάξατε κάτι από το σχεδιασμό που κάνατε την 1
η
 

φορά που βρεθήκατε σε σχέση με την τελευταία; Δηλαδή στο τέλος λέγατε 

ότι κρατάτε κάτι γιατί είναι καλό , δούλεψε , λειτούργησε καλά, ενώ κάτι 

άλλο το αφήνουμε δε δούλεψε δε βγήκε καλό; Υπήρχαν τέτοια πράγματα που 

αλλάξατε στον ομαδικό σχεδιασμό;  

Α4: Εγώ θα πω ότι τότε με τον Α1 είχα πάρει από αυτό που είχαμε μάθει και στο 

μάθημα της διδακτικής της Μελέτης Περιβάλλοντος κιόλας, να κάνουμε ένα 

παιχνίδι και σκέφτηκα κι εγώ αυτό το πράγμα καλύτερα να προχωρήσω σε 

παιχνίδι με τα παιδιά , αρχικά για να τους δώσω κίνητρο. Στην αρχή δεν το είχα 

κατά νου ας πούμε.. 

Α16: Εγώ δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα παίρναμε πράγματα 

από τα παιδιά και αλλάζαμε.. που βλέπαμε ότι πετύχαιναν. 

Α9: Κι εγώ συμφωνώ με τους εκπαιδευτικούς Α4 και Α16… Εγώ επηρεάστηκα 

πάρα πολύ από τις διδασκαλίες τους, δηλαδή έβλεπα τι πετύχαινε, τι δεν 

πετύχαινε και προσπαθούσα να το εφαρμόσω με κάποιο τρόπο. 

Ερευν.: Άρα βοήθησε και η ανάλυση … 

Α9: Ναι και η αξιολόγηση που κάναμε μέσα στην τάξη όλοι μαζί… 

Ερευν.: Ευχαριστώ.. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο.. εσείς έχετε να κάνετε 

κάποιο γενικότερο σχόλιο ή κάποιο αρνητικό για το μάθημα; 
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Α16: Εμένα δε μου άρεσε αυτό με τις συντεταγμένες .. μπορεί να μην το 

αντιλήφθηκα εγώ… 

Α4: Δε μπορώ να πω κάποιο αρνητικό… και αυτό με το φόρτο εργασίας στην 

αρχή το βάζω στα θετικά… 

Ερευν.: Έγινε να είστε καλά, ,σαςευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

 

 


