EIΣAΓΩΓH

Η θση στο νο ∆ιαθεµατικ Ενιαο Πλασιο Προγραµµτων Σπουδν (∆.Ε.Π.Π.Σ.), που χει

διδασκαλ α του µαθµατος της Κοινωνικς και Πολιτικς Aγωγς κατχει µ α σηµαντικ

εκπονηθε απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο#το.
Τα να Αναλυτικ Προγρµµατα Σπουδν (Α.Π.Σ.) βασ ζονται στη διαθεµατικ προσ γγιση της γνσης, γεγονς που απ µνο του ε ναι πρκληση για τη συγγραφ των νων βιβλ ων. Βασικ φιλοσοφ α των νων Α.Π.Σ. για τις Κοινωνικς Επιστµες ε ναι η διαµρφωση ευλικτων και
πολυεπιδξιων πολιτ.ν, µσα απ τη διαθεµατικ προσγγιση του αντικειµνου, η οπο α επιτρπει την απκτηση σφαιρικς εικνας της σ#γχρονης πολ#πλοκης κοινωνικς πραγµατικτητας.
Πρα απ την εµπδωση των γν.σεων, τη διαµρφωση στ/σεων και αξι.ν, την αν/πτυξη εθνικς
και ευρωπαϊκς συνε δησης και την καλλιργεια δεξιοττων για την ενεργ και υπε#θυνη συµµετοχ στα κοινωνικ/ και πολιτικ/ δρ.µενα µιας δηµοκρατικς κοινων ας, σκοπο των νων Α.Π.Σ.
στις Κοινωνικς Επιστµες ε ναι η αν/πτυξη οικουµενικ.ν, πανανθρ.πινων και διαχρονικ.ν
αξι.ν και η συνειδητοπο ηση απ τους µαθητς τι ε ναι πολ τες της Ελλ/δας και της Ευρ.πης,
καθ.ς και πολ τες του κσµου. Η διδακτικ µεθοδολογ α και το αν/λογο εκπαιδευτικ υλικ που
στηρ ζονται στις αρχς (α) της διαθεµατικτητας / διεπιστηµονικτητας (β) του «µαθα νω π.ς να
µαθα νω» (γ) της ενεργο# µ/θησης και (δ) της βιωµατικς και εµπειρικς διερε#νησης της κοινωνικς και πολιτικς πραγµατικτητας, αποβλπουν στην αποτελεσµατικτερη επ τευξη των καινοτµων εκπαιδευτικ.ν στχων.
Σ’ αυτ, λοιπν, το πλα σιο θεωρε ται σηµαντικ το περιεχµενο σπουδ.ν που ενσωµατ.νεται
στα Αναλυτικ Προγρµµατα Σπουδν (Α.Π.Σ.) της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς (βλ. Παρ/ρτηµα) να οργαν.νεται γ#ρω απ ννοιες και θµατα «πολιτειακο# περιεχοµνου», .στε να
οδηγε συστηµατικ/ στην κατανηση των διαφορετικ.ν διαστ/σεων / εκφ/νσεων των ανθρωπ νων δικαιωµ/των.
Αυτ σηµα νει τι η προσγγιση των θεµ/των της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς (Κ.Π.Α.)
οφε λει να ε ναι περισστερο σφαιρικ, αξιοποι.ντας την προϋπ/ρχουσα γν.ση των µαθητ.ν.
Παρχεται τσι η ευκαιρ α για ενεργητικ και εποικοδοµητικ προσγγιση των διαφρων θεµατικ.ν ενοττων. Επιπλον, το πεδ ο ενασχλησης της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς (Κ.Π.Α.)
προσφρεται για αξιοποηση σηµαντικν διαθεµατικν εννοιν, πως το σ$στηµα, η αλληλεπδραση, ο πολιτισµς, η επικοινωνα, τα δπολα οµοιτητα – διαφορ και τοµο – σ$νολο. Ενδεικτικ/, αναφρουµε την ννοια αλληλεπ δραση. Στην Κ.Π.Α. ε ναι αδ#νατο να µην αναφερθο#µε
στην αλληλεπδραση µεταξ# των µελ.ν µιας οµ/δας  της κοινων ας, η οπο α συνδεται, ββαια,
και µε την ννοια της επικοινων ας, ταν το /τοµο αναγνωρ ζει δικαι.µατα και υποχρε.σεις σε µια
δηµοκρατικ κοινων α. Επ σης, σηµαντικ ε ναι η αλληλεπδραση του ανθρ.που µε το περιβ/λλον
και η αναγκαιτητα προστασ ας του περιβ/λλοντος (βλ. Παρ/ρτηµα, ∆.Ε.Π.Π.Σ.).
Κατ/ τη συγγραφ των θεµατικ.ν ενοττων λφθηκε υπψη τσο ο ρλος της ενεργητικς,
ανακαλυπτικς µθησης στη γνωστικ ανπτυξη, σο και ο εποικοδοµητισµς.
Στη διδακτικ µεθοδολογ α που προτε νεται, στην αρχ γ νεται καταγραφ των βιωµ/των και
γν.σεων των µαθητ.ν σχετικ/ µε τα προς µελτη θµατα. Στη συνχεια δηµιουργε ται η «γνωστικ σ#γκρουση», εισ/γοντας την τεκµηριωµνη πληροφορ α, την οπο α ο µαθητς καλε ται, µε τη
βοθεια του εκπαιδευτικο#, να ανακαλ#ψει. Η διαδικασ α αυτ «αποδοµε » τις αναπαραστ/σεις
του και βοηθ/ το µαθητ να τις «αναδοµσει», θεµελι.νοντας τσι τη να γν.ση και αντιµετωπ ζοντ/ς την πολυπρισµατικ/. Σχηµατικ/, η διαδικασ α αυτ ακολουθε τα παρακ/τω στ/δια:
1. Καταγραφ των αναπαραστ/σεων, γν.σεων, βιωµ/των των µαθητ.ν.
2. Εισαγωγ της πληροφορ ας µε συµµετοχ των µαθητ.ν.
3. ∆ηµιουργ α «γνωστικς σ#γκρουσης». Αµφισβτηση και αποδµηση των αναπαραστ/σεων.
4. Αναδµηση των αναπαραστ/σεων σ#µφωνα µε τις γκυρες επιστηµονικ/ πληροφορ ες.
5. Σταθεροπο ηση των γν.σεων µσα απ τις διαθεµατικς προεκτ/σεις και διασυνδσεις.
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Τη διαδικασ α αυτ διευκολ#νουν δ#ο ρωες – παιδι/, ο ∆ικαιπολις και η Ειρνη, τα οπο α
µε τους δι/λογους και τους προβληµατισµο#ς που θτουν, καλο#ν τους µαθητς να εκθσουν τις
αναπαραστ/σεις τους, τους παρωθο#ν και τους διευκολ#νουν στην ανακ/λυψη των γκυρων επιστηµονικ/ πληροφορι.ν και µε τις δραστηριτητες που προτε νουν, βοηθο#ν στην τελικ σταθεροπο ηση της γν.σης και στην αξιολγηση.
Τα ονµατα των ηρων δεν επιλχθηκαν τυχα α. >χουν, αναµφ βολα, µια συµβολικ σηµασ α παραπµποντας σε αξες ελληνικ ς και πανανθρπινες, καθ.ς και σε συµπεριφορς που συν/δουν µε την
ιδιτητα του ενεργο$ πολτη. Ταυτχρονα, τα δια τα ονµατα των ηρ.ων οδηγο#ν σε ννοιες σχετικς
µε το γνωστικ αντικε µενο της Κ.Π.Α. και λειτουργο#ν ως αφρµηση για την αν/λυση και επεξεργασ α
τους. Απ την /λλη, η ηλικ α τους, καθ.ς και το περιεχµενο των διαλγων τους, χουν σκοπ τη δηµιουργ α δ#ο χαρακτρων «ζωνταν.ν» και «οικε ων» στα παιδι/ της ΣΤ? ∆ηµοτικο#, µε τους οπο ους θα
µπορο#ν να αισθ/νονται /νετα, αφο# θα µπορο#σαν να ε ναι συµµαθητς τους.
Στην πορε α αυτ ο εκπαιδευτικς ε ναι ο βοηθς, ο συντονιστς, ο διαµεσολαβητς. ∆ χως να χ/νει το κ#ρος και το ρλο του στην τ/ξη, δεν αποτελε το «κντρο της», ο#τε ε ναι «η αυθεντ α». Βοηθ/
τα παιδι/ στην προσπλαση της πληροφορ ας, δηµιουργε και ενισχ#ει την αµφιβολ α στη δι/ρκεια της
γνωστικς σ#γκρουσης, συντον ζει την ατοµικ και οµαδικ εργασ α, παρακολουθε και ελγχει τη σωστ αναδµηση των αναπαραστ/σεων των παιδι.ν και την οικοδµηση της γν.σης, η οπο α προρχεται απ τα βι.µατα και τις εµπειρ ες τους. Αφορµ/ται, προς την κατε#θυνση αυτ, απ τα κε µενα του
βιβλ ου του µαθητ που ενισχ#ουν τη διαθεµατικτητα, µε τις πρ/ξεις των ηρ.ων, τη δραστηριτητ/
τους, µσα απ µελτες περιπτ.σεων παιδι.ν που µιλο#ν για τις εµπειρ ες τους κτλ. Ε ναι ββαιο τι
απαιτε ται µ α /λλη, διαφορετικ λειτουργ α του εκπαιδευτικο#, η οπο α θα ξεφε#γει απ τη συνηθισµνη, παραδοσιακ διδασκαλ α. Πιστε#ουµε, µως, τι ο τρπος αυτς, αν ακολουθηθε µε συνπεια,
αποτελε µ α πρκληση, αφο# ε ναι πιο δηµιουργικς και ελκυστικς.
Για τον λγο αυτ, στο βιβλ ο του εκπαιδευτικο# δεν παρχονται αυστηρ ς και τυποποιηµ νες
οδηγες, αλλ/ περισστερο επιχειρε ται η παρουσ αση του νου τρπου εργασ ας µε τη βοθεια ορισµνων χαρακτηριστικ.ν παραδειγµ/των. Συγχρνως, για τα κεφ/λαια που θεωρε ται σκπιµο, παρχονται συγκεκριµνες βιβλιογραφικς οδηγ ες, καθ.ς και δικτυακο τποι, πηγς στις οπο ες ο εκπαιδευτικς θα µπορε να ανατρχει, προκειµνου να εµπλουτ ζει την εργασ α του µσα στην τ/ξη.
Σε κ/θε εντητα, προτε νονται συγκεκριµνες δειγµατικς δραστηριτητες, αξιοποι.ντας τη
διαθεµατικ προσγγιση, προκειµνου οι εκπαιδευτικο να εµπνευσθο#ν και να δηµιουργσουν
και δικς τους, πρωττυπες δρ/σεις. Επ σης, πολ# χρσιµο θα ε ναι για τον εκπαιδευτικ το λογισµικ που συνοδε#ει το βιβλ ο και ενισχ#ει την προσπ/θεια για επιτυχ α των στχων του µαθµατος. Κ/θε εντητα καταλγει σε να συνολικ φ#λλο αξιολγησης.
Κ/θε φ#λλο αξιολγησης περιλαµβ/νει ασκσεις µε τις οπο ες ελγχονται οι γν.σεις, οι δεξιτητες και το λεξιλγιο που κατκτησαν οι µαθητς σε κ/θε εντητα και ο βαθµς εφαρµογς και
αξιοπο ησ τους σε καταστ/σεις της καθηµερινς ζως. Για τη διαδικασ α αυτ παρχονται συγκεκριµνες οδηγ ες, τσο για τον τρπο διεξαγωγς της αξιολγησης, σο και για τη διρθωση
των φ#λλων εργασ ας.
Τλος, σε Παρρτηµα, για διευκλυνση των εκπαιδευτικ.ν, παραθτουµε αναλυτικ/ τα µρη
του Α.Π.Σ. και ∆.Ε.Π.Π.Σ., που αφορο#ν το αντικε µενο της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς
της ΣΤ+ ∆ηµοτικο$.

1.1.

Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος

Σ#µφωνα µε το ∆ιαθεµατικ Ενιαο Πλασιο Προγραµµτων Σπουδν (∆.Ε.Π.Π.Σ.), η κοινωνικ και πολιτικ αγωγ των µαθητν, αυριαν.ν πολιτ.ν, στην προσχολικ και την υποχρεωτικ
εκπα δευση διαµορφ.νεται κυρ ως µσω των µαθηµ/των της «Μελ της του Περιβλλοντος» (Νη-
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πιαγωγε ο και πρ.τες τσσερις τ/ξεις του ∆ηµοτικο#) και της «Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς» (Ε? - ΣΤ? τ/ξεις του ∆ηµοτικο# και Γ? τ/ξη του Γυµνασ ου). Τα µαθµατα µσω των οπο ων διδ/σκεται η Κοινωνικ και Πολιτικ Αγωγ, υποβοηθο#ν µε να συνεκτικ και συστηµατικ τρπο τους µαθητς να κατανοσουν τους ρλους, τα δικαιµατα και τις υποχρεσεις τους ως πολτες. Ταυτχρονα, µαζ µε /λλα µαθµατα και δραστηριτητες της σχολικς ζως, πως η Φυσικ
Αγωγ, η Αγωγ Υγεας, η Αγωγ Καταναλωτ, η Κυκλοφοριακ Αγωγ και η Περιβαλλοντικ Αγωγ, συντελο#ν, .στε να καταστο#ν οι µαθητς ικανο να διαχειρ ζονται και να αντιµετωπ ζουν τα δ#σκολα κοινωνικ/ και ηθικ/ προβλµατα, που συχν/ εµφαν ζονται στη ζω τους, τσο
στο /µεσο σο και στο ευρ#τερο φυσικ και κοινωνικ περιβ/λλον.
Ο σκοπς της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς στην προσχολικ και υποχρεωτικ εκπα δευση ε ναι:
C η πνευµατικ αν πτυξη, µε την προ.θηση της γν.σης και της κατανησης του βαθ#τερου
νοµατος και σκοπο# της ζως και των οικουµενικ.ν και διαχρονικ.ν αξι.ν της ανθρ.πινης κοινων ας, µε απ.τερο στχο την εφαρµογ τους στην καθηµεριν ζω,
C η ηθικ αν πτυξη, µε την ενθ/ρρυνση των µαθητ.ν, .στε να αξιολογο#ν µε κριτικ πνε#µα
θµατα ελευθερ ας, ιστητας, δικαιοσ#νης, ανθρωπ νων δικαιωµ/των, καθ.ς και των δικαιωµ/των και των υποχρε.σε.ν τους στην κοινων α,
C η κοινωνικ , οικονοµικ και πολιτικ αν πτυξη, µε τη στριξη των µαθητ.ν .στε να αποκτσουν τη γν.ση, την κατανηση και τις δεξιτητες που ε ναι απαρα τητα στοιχε α για την
ελε#θερη, υπε#θυνη και ενεργ συµµετοχ τους στο κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτικ γ γνεσθαι,
C η πολιτισµικ αν πτυξη, µε την εν σχυση της εθνικς και πολιτισµικς ταυττητας των µαθητ.ν, τη συνειδητοπο ηση της φ#σης και του ρλου των διαφρων οµ/δων στις οπο ες ανκουν, και την αποδοχ της διαφορετικτητας και του πλουραλισµο#,
C η αν πτυξη της ελληνικ ς ταυττητας και συνεδησης µε β/ση την εθνικ και πολιτιστικ
µας κληρονοµι/,
C η καλλιργεια των κοινωνικν σχσεων και της κοινωνικ ς συνοχ ς, της ατοµικ ς ευθνης
και της κοινωνικ ς αλληλεγγης (∆.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 203).

1.2

Η οργάνωση του Βιβλίου του Μαθητή σύµφωνα µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής1

Η οργ/νωση του Βιβλ ου του Μαθητ ακολουθε το Αναλυτικ Πργραµµα Σπουδν για το µ/θηµα της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς στο ∆ηµοτικ Σχολε ο, πως αυτ εκπονθηκε απ
το Παιδαγωγικ Ινστιτο$το και δηµοσιε#θηκε στην Εφηµερδα της Κυβ ρνησης. Η δι/ρθρωση
της #λης, πως αυτ προτε νεται απ τους συντ/κτες του Αναλυτικο# Προγρ/µµατος, εξυπηρετε
την επ τευξη των γενικ.ν αλλ/ και ειδικ.ν σκοπ.ν και στχων του µαθµατος.

1.2.1 Ειδικοί Σκοποί
Με το µ/θηµα της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς στις Ε? και ΣΤ? τ/ξεις του ∆ηµοτικο# Σχολε ου επιδι.κεται οι µαθητς:
 Να αποσαφην σουν ννοιες και να αποκτσουν γν.σεις για την /µεση και ευρ#τερη κοινωνικ πραγµατικτητα.

1. Απ το ∆ΕΠΠΣ, πως αυτ δηµοσιε#θηκε στην Εφηµερ δα της Κυβρνησης.
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Να αναπτ#ξουν στ/σεις και δεξιτητες αποτελεσµατικς επικοινων ας και συνεργασ ας,
για την κατ/ το δυνατν αυτνοµη διερε#νηση υποθσεων και καταστ/σεων µσα απ την
κριτικ αν/λυση των δεδοµνων και για την εξαγωγ συµπερασµ/των που ε ναι χρσιµα
για την προσωπικ και κοινωνικ τους ανλιξη.
Να εσωτερικε#σουν αξ ες και να αναπτ#ξουν στ/σεις που σχετ ζονται µε το θος και τη
συµπεριφορ/ του υπε#θυνου και ενεργο# πολ τη, ο οπο ος θα ε ναι ικανς να συµµετχει
κριτικ/ και δυναµικ/ στη λψη αποφ/σεων και στην υλοπο ηση σχετικ.ν πρ/ξεων σε διαφορετικο#ς τ#πους οργανωµνων κοινωνι.ν.
Να προσεγγ σουν, ειδικτερα, µε τρπο ολιστικ και διαθεµατικ και να κατανοσουν ννοιες,
πως ε ναι τα δικαι.µατα του ανθρ.που, η δηµοκρατ α, η κοινωνικ, οικονοµικ και τεχνολογικ αν/πτυξη, η ειρνη και η διεθνς συνεργασ α και κατανηση, .στε να τις συσχετ σουν µε
τις γν.σεις και τις εµπειρ ες τους απ το /µεσο τοπικ, εθνικ και παγκσµιο περιβ/λλον.
Να καλλιεργσουν το σεβασµ προς την ετερτητα, να αναπτ#ξουν πρακτικς αποδοχς
της διαφορετικτητας, να κατανοσουν την ννοια του πολ τη και να συνειδητοποισουν
το ρλο του >λληνα πολ τη.

1.2.2 Γενικές µεθοδολογικές υποδείξεις
Το ∆ιαθεµατικ Ενιαο Πλασιο Προγρµµατος Σπουδν (∆.Ε.Π.Π.Σ.) ορ ζει σαφ.ς για το µ/θηµα της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς τι η διδασκαλ α του (∆.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 203), µεθοδολογικ/, θα πρπει να χαρακτηρ ζεται απ συµµετοχικτητα και βιωµατικ µθηση, η οποα στηρζει τη διαθεµατικτητα και την ολιστικ προσ γγιση της γνσης. Αυτ/ τα χαρακτηριστικ/
παραπµπουν απευθε ας στην ανακαλυπτικ µθηση, που εξυπηρετε ται απ το εποικοδοµητικ
µοντ λο, για το οπο ο κ/ναµε λγο παραπ/νω.

1.2.3 Οι οργανωµένες εξωσχολικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, υπηρεσίες, κ.ά)
Στον χ.ρο των Επιστηµν της Αγωγς χει αποδειχτε τι οι οργανωµνες εξωσχολικς δραστηριτητες, που περιλαµβ/νουν επισκψεις των µαθητ.ν σε χ.ρους εργασ ας, υπηρεσ ες, µουσε α,
αρχαιολογικο#ς χ.ρους κτλ., ε ναι ιδια τερα αποδοτικς, µε την προϋπθεση τι οι εκπαιδευτικο
 οι εµψυχωτς, οι οπο οι χουν την ευθ#νη, χουν προγραµµατ σει και οργαν.σει σωστ/ τη διεξαγωγ τους2. Μ α επ σκεψη που περιλαµβ/νει απλ ενηµρωση, δ χως συµµετοχ των παιδι.ν σε
συγκεκριµνες δραστηριτητες, σπ/νια κρατ/ει αµε ωτο το ενδιαφρον των µαθητ.ν, που τελικ/
κουρ/ζονται και προς το τλος αποσπ/ται η προσοχ τους. Αντ θετα, ταν οι µαθητς συµµετχουν και οι διοι σε προγραµµατισµνες δραστηριτητες µσα στο χ.ρο επ σκεψης, χουν σαφ.ς
περισστερα κ νητρα, προσχουν και αποκοµ ζουν συγκεκριµνα µαθησιακ/ οφλη απ την λη
διαδικασ α. Αυτ /λλωστε, το χουν αντιληφθε και τα δι/φορα µουσε α, τα οπο α χουν περιλ/βει εκπαιδευτικ/ προγρ/µµατα στις δραστηριτητς τους, µε πολ# καλ/ αποτελσµατα3.
2. Πρβλ. Α. ∆ελµο#ζος, (1958), «Απ το σχολε ο εργασ ας», Μελτες και Π ρεργα, Αθνα; Η. Ματσαγγο#ρας,
(2001), Η σχολικ τ ξη, τοµ. Α?, Αθνα: Γρηγρης; Μ. Μαλικι.ση-ΛουJζου, (1993), Ο ρλος του φυσικο# και
κοινωνικο# σχολικο# περιβ/λλοντος στη διαµρφωση του παιδιο#, στο: Να Παιδεα, τχ. 67, σελ. 47-63; Σπ.
Κρ βας, (2002), Παιδαγωγικ Επιστ µη. Βασικ θεµατικ , Αθνα: Gutenberg; Φ. Κοσσυβ/κη, (2003), Εναλλακτικ ∆ιδακτικ . Προτ σεις για µετ βαση απ τη ∆ιδακτικ του Αντικειµνου στη ∆ιδακτικ του Ενεργο
Υποκειµνου, Αθνα: Gutenberg; Χ. Φρ/γκος, (1984), Ψυχοπαιδαγωγικ , Αθνα: Gutenberg κ./.
3. Οι ιστοσελ δες πολλ.ν ελληνικ.ν µουσε ων παρχουν χρσιµες πληροφορ ες: http://www.in.gr/directory/default.asp?lngInfoChannel=1721. Το διο ισχ#ει και για την ιστοσελ δα του Υπουργε ου Πολιτισµο#:
http://www.culture.gr και γι’ αυτ του Υπουργε ου Παιδε ας http://www.ypepth.gr
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Τα «κλειδι/» του επιτυχηµνου σχεδιασµο# και εφαρµογς ττοιων εξωσχολικ.ν δραστηριοττων ε ναι:
 Καθορισµς του ε δους των δραστηριοττων.
 Λεπτοµερς προετοιµασ α τους.
 Προγραµµατισµς της εργασ ας σε συνδυασµ µε το αναλυτικ πργραµµα της τ/ξης,
αξιοποι.ντας ιδια τερα τη διαθεµατικτητα και χοντας µελετσει το ΑΠΣ λων των µαθηµ/των που θα διδ/ξουµε.
 Αξιοπο ηση της θετικς προδι/θεσης των παιδι.ν που ξεφε#γουν απ τη σχολικ τ/ξη.
 Συνεχς πρκληση του ενδιαφροντος των παιδι.ν / παροχ κιντρων.
 Σωστ κλιµ/κωση της δυσκολ ας των δραστηριοττων.
 Προσεκτικς λεγχος της σωστς κατανησης των οδηγι.ν και της ακριβο#ς εκτλεσς
τους.
 Επικοινων α των παιδι.ν µεταξ# τους και µε τρ τους, κατ/ την εφαρµογ του διδακτικο#
παιχνιδιο#.
 Αξιοπο ηση αυθορµητισµο# και επινοητικτητας.
 Pµεση ανατροφοδτηση, µετ/ απ δραστηριτητες µσα στην τ/ξη.
 Αξιοπο ηση του καλο# κλ µατος και της συνεργατικτητας µσα στην τ/ξη.
 Αποφυγ υπεραπλουστε#σεων που µπορε να προκαλσουν παρανοσεις στους µαθητς.

1.2.4 Τα σχέδια εργασίας (Projects)
Ως µθοδο Project εννοο#µε µια µορφ διδακτικς διαδικασ ας που χει ως αφετηρ α κ/ποιους
προβληµατισµο#ς µεµονωµνων ατµων  του συνλου της διδακτικς οµ/δας. Ε ναι µθοδος
που στηρ ζεται στις αν/γκες και τα βι.µατα των παιδι.ν, των οπο ων η συµµετοχ στη διαδικασ α του σχεδιασµο# και της οργ/νωσης ε ναι καθοριστικ. Με ευθ#νη της οµ/δας γ νεται ο σχεδιασµς της εργασ ας. Ο στχος ε ναι η ολοκλρωση κ/ποιου ργου που οδηγε στη λ#ση ενς
προβλµατος (τις περισστερες φορς χει τη µορφ κ/ποιας διαδικασ ας). Ο εκπαιδευτικς µπορε να θσει τον προβληµατισµ ως πρταση, για να κινητοποισει την οµ/δα.
Βασικ προϋπθεση κατ/ την οργ/νωση και το σχεδιασµ αποτελε η ενεργητικ συµµετοχ
λων των µελ.ν της οµ/δας σε λη την πορε α διεξαγωγς του Project. Ο σχεδιασµς της δρ/σης
ε ναι δεσµευτικς για την οµ/δα, σον αφορ/ την αναζτηση και την ολοκλρωση της προσπ/θειας για να ργο τεχνικς κυρ ως µορφς  κ/ποιας κοινς δρ/σης (Fritz, 1980; Frey, 1991; Kaiser
& Kaiser 1977; Struck, 1980 κ./.).
Αναφερµενοι στα συγκριτικ πλεονεκτµατα της Μεθδου Project σε αντιδιαστολ µε τις
παραδοσιακ ς µεθδους, πως αυτ/ σηµει.νονται στη σχετικ βιβλιογραφ α4, θα µπορο#σαµε να
τα συνοψ σουµε στα παρακ/τω:

4. Πρβλ. K. Frey, (1999), Η µθοδος Project: µια µορφ συλλογικ ς εργασας στο σχολεο ως θεωρα και πρ ξη,
µτφ. Κλ. Μ/λλιου, Θεσσαλον κη: Αφο Κυριακ δη; Κ. Χρυσαφ δης, (1994), Βιωµατικ – Επικοινωνιακ ∆ιδασκαλα. Εισαγωγ της µεθδου Project στο σχολεο, Αθνα: Gutenberg; L. Katz & S. Chard, (1989), Engaging
Children’s mind. The Project approach, Norwood, N.J. & Ablex; R. Lane, (1985), Project Work in the Primary
School, London, Routledge; M. Galton & J. Williamson, (1992), Group work in the Primary Classroom, London:
Routledge; Ν. Γκλι/ου, (2002), Η µθοδος Project, στο: Σγχρονο Νηπιαγωγεο 30, σελ. 70-73.
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Παραδοσιακ ς Μ θοδοι

Μ θοδος Project

1. Εντοπ ζουν τις ελλε ψεις στη µ/θηση των παιδι.ν.
2. ∆ νουν µφαση στην αν/πτυξη
των εξωτερικ.ν κιντρων των µαθητ.ν.
3. Επιτρπουν στους δασκ/λους να κατευθ#νουν
την εργασ α των παιδι.ν και να προσδιορ σουν
τα καθκοντα που αυτ/ πρπει να αναλ/βουν.

1. Αξιοποιε τις ικαντητες των παιδι.ν.
2. ∆ νει µφαση στην αν/πτυξη
των εσωτερικ.ν κιντρων των µαθητ.ν.
3. Ο δ/σκαλος ενθαρρ#νει τα παιδι/
να αποφασ σουν το αντικε µενο
της εργασ ας τους.

Οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας5
Παραθτουµε στη συνχεια τις φσεις οργνωσης ενς σχεδου εργασας, τις οπο ες µπορε να
ακολουθσει ο εκπαιδευτικς, προκειµνου να το διεκπεραι.σει επιτυχ.ς µε τη συνεργασ α των
µαθητ.ν του.

Φάσεις του Σχεδίου Εργασίας
 Επιλογ του θµατος.
 ∆ιατ#πωση του σκοπο#, του στχου και των επιµρους στχων.
 Σχεδιασµς της πορε ας του σχεδ ου εργασ ας.
 Χωρισµς σε οµ/δες.
 Παρατρηση – Καταγραφ δεδοµνων. Συγκντρωση υλικο# και πληροφορι.ν απ κ/θε
οµ/δα.
 Ταξινµηση, αν/λυση, επεξεργασ α των δεδοµνων (µε τη βοθεια του εκπαιδευτικο#).
 Παρουσ αση των εργασι.ν κ/θε οµ/δας.
 Αξιολγηση του υλικο#, συζτηση, σχλια, δραστηριτητες.
 Σ#νθεση των γν.σεων – ∆ηµιουργικ κφραση (Μουσικ, ζωγραφικ, θεατρικ/ δρ.µενα,
κθεση εργασι.ν κτλ.).
 Συνολικ αξιολγηση του θµατος.
 Συµπερ/σµατα – συγκρ σεις.

5. Πολλ/ παραδε γµατα σχεδ ων εργασ ας µπορο#ν να βρουν οι εκπαιδευτικο στην ιστοσελ δα του Παιδαγωγικο# Τµµατος του Α.Π.Θ. http://www.auth.gr/virtualschool.

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

EIΣAΓΩΓH
Παράδειγµα σύνδεσης ενός Σχεδίου Εργασίας µε το Πρόγραµµα Σπουδών
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ @ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
 ∆ηµιουργ α οικογνειας
 Προστασ α της οικογνειας
 Ε δη οικογνειας κτλ.
 Ε δη γ/µου (πολιτικς – θρησκευτικς)

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 Κε µενα λογοτεχνικ/ σχετικ/ µε την οικογνεια

 Ποιµατα για την οικογνεια
 Ο γραπτς λγος στην καθη-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Οµοιτητες – διαφορς

ΙΣΤΟΡΙΑ

 Η οικογνεια στην Αρχα α
Ελλ/δα

 Η οικογνεια στο Βυζ/ντιο
 Η οικογνεια στα χρνια της
Τουρκοκρατ ας
 Βιοµηχανικ Επαν/σταση
και οικογνεια
 Κρ ση του γ/µου και της οικογνειας στις αναπτυγµνες
κοινων ες

και δγµατα

µεριν ζω της οικογνειας
 Τα ονµατα της οικογνειας

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Οι οικογνειες στον κσµο
 >θιµα του γ/µου στον κσµο
 Κατοικ α και οικογνεια

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 Το µυστριο του γ/µου
 Χριστιανισµς και οικογνεια
 Ο γ/µος στις /λλες θρησκε ες

 Η οικογνεια στη µουσικ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Οικογενειακς προϋπολογισµς

 ∆ε κτες γεννητικτητας –
∆ιαγρ/µµατα

 Π νακες – Ραβδογρ/µµατα
 Αναλογ ες

παρ/δοση

 Η οικογνεια στην τχνη
 Θεατρικ παιχν δι
 Καλλιτεχνικ κφραση

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 Ενργεια και οι πηγς
της στο σπ τι

 Υγε α και ∆ιατροφ
 Καννες ασφ/λειας και
οικογενειακ ζω

1.2.5 Στοιχεία οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης
Οι Οµαδοσυνεργατικ ς µορφ ς διδασκαλας διαφοροποιο#νται απ τις παραδοσιακς µορφς
διδασκαλ ας, γιατ στηρ ζονται στις σχσεις µεταξ# των µαθητ.ν και τοποθετο#ν τους µαθητς
στο κντρο της διδασκαλ ας ως συγκροτηµνη µικρο-οµ/δα και χι ως /τοµα.
Η εξωτερικ δι/σταση της οµαδοσυνεργατικς διδασκαλ ας παραπµπει σε λειτουργ ες που
σχετ ζονται µε τη δι/ταξη των θραν ων σε οµ/δες και τη θση του εκπαιδευτικο# στο χ.ρο της τ/ξης. Η εσωτερικ δι/σταση της οµαδοσυνεργατικς διδασκαλ ας επιτελε λειτουργ ες που σχετ ζονται µε την αν/πτυξη οµαδικο# και συνεργατικο# πνε#µατος µεταξ# των µαθητ.ν και στην αλλαγ της νοοτροπ ας του εκπαιδευτικο# στο σχεδιασµ και την υλοπο ηση της διδασκαλ ας του
(βλ. Κοσσυβ/κη, 2003: 390-391).
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Κριτήρια σύνθεσης των οµάδων
Η εισαγωγ των µαθητ.ν στην οµαδοσυνεργατικ διαδικασ α προϋποθτει τη συγκρτηση των
οµ/δων µε συγκεκριµνα κριτρια:
α. Συγκρτηση ολιγοµελ.ν οµ/δων µε µεγ/λη χρονικ δι/ρκεια, µσα στις οπο ες µπορο#ν ε#κολα να ενσωµατωθο#ν οι «αδ#νατοι»  «δ#σκολοι» µαθητς.
β. Οργ/νωση οµ/δων µε οµοιογεν  ετερογεν σ#νθεση ως προς την επ δοση, το φ#λο, τα ενδιαφροντα, το βαθµ δυσκολ ας των θεµ/των. Οι οµοιογενε ς ως προς την επ δοση οµ/δες ε ναι
απαρα τητες για µεγαλ#τερο χρονικ δι/στηµα, τσι .στε να καλυφθο#ν ελλε ψεις  να προωθηθο#ν συγκεκριµνες ικαντητες στους «αδ#νατους» µαθητς. Οι ετερογενε ς ως προς την επ δοση
οµ/δες χουν νηµα και αποδ δουν στην περ πτωση που τα θµατα µε τα οπο α θα εργαστο#ν ε ναι διαφορετικ/ και επιτρπουν την νταξη των «δ#σκολων» και «αδ#νατων» µαθητ.ν, .στε να
χουν /µεση βοθεια απ τους συµµαθητς της οµ/δας. Στις ευκαιριακς οµ/δες, οι µαθητς εργ/ζονται και συνεργ/ζονται µχρι να ολοκληρ.σουν την εργασ α που τους ανατθηκε.
γ. Το µγεθος της οµ/δας εξαρτ/ται απ τους στχους και το ε δος του διδακτικο# αντικειµνου (Ματσαγγο#ρας, 2000: 83-93, Κοσσυβ/κη, 2003: 399-400).
Κατανοµή δραστηριοτήτων
Εφσον ο εκπαιδευτικς αποφασ σει τη συγκεκριµνη εντητα και τους διδακτικο#ς στχους που
θα επεξεργαστο#ν οι οµ/δες µαθητ.ν, θα εξηγσει στους µαθητς τι πρπει να κ/νουν, για να
διεκπεραι.σουν το ργο που αναλαµβ/νουν. Στη συνχεια εκπαιδευτικς και µαθητς συνεργ/ζονται για τον καταµερισµ των εργασι.ν, τη σ#νθεση της οµαδικς εργασ ας, το χρνο που θα
χρειαστο#ν, τα µσα και τα υλικ/ που θα χρησιµοποισουν. Για διευκλυνση του εκπαιδευτικο#
παραθτουµε τη «Στρατηγικ Οµαδοσυνεργατικς ∆ιδασκαλ ας»:
Στρατηγικ Οµαδοσυνεργατικς ∆ιδασκαλας
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(1) Οργ/νωση µαθητικ.ν οµ/δων.
(2) Οργ/νωση χ.ρου.
∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
(3) Γνωστοπο ηση διδακτικ.ν στχων.
(4) Καθορισµς αναµενµενων µορφ.ν κοινωνικς συµπεριφορ/ς.
(5) Γνωστοπο ηση διαδικασι.ν συνεργασ ας.
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(6) Παρουσ αση  συλλογ δεδοµνων για διδακτικ αντικε µενο.
(7) Καταµερισµς ργου οµ/δας στις υποοµ/δες.
(8) Σ#νθεση ργου υποοµ/δων.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(9) Οργανωτικο-δοδακτικς δραστηριτητες εκπαιδευτικο#.
(10) Μαθησιακς και συνεργατικς δραστηριτητες µαθητ.ν.
ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
(11) Αξιολγηση ακαδηµαϊκς µ/θησης.
(12) Αξιολγηση λειτουργικτητας της οµ/δας.
(13) Μεταγνωστικ θε.ρηση επιλογ.ν.
(Πηγ : Ματσαγγορας, 2002: 519)
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Αξιολόγηση
Τα κριτρια και οι διαδικασ ες αξιολγησης πρπει να ε ναι σαφ και γνωστ/ στους µαθητς εκ
των προτρων. Στην οµαδοσυνεργατικ διδασκαλ α µπορο#µε να εφαρµσουµε τρεις µορφς
αξιολγησης: α. την ατοµικ αξιολγηση, β. την οµαδικ αξιολγηση και γ. τη συσχ τιση των
δυο αυτν µορφν αξιολγησης. Με την ατοµικ αξιολγηση αναδεικν#εται η ατοµικ ευθ#νη
των µελ.ν, µε την οµαδικ αξιολγηση τον ζονται οι κοινο στχοι της οµ/δας και µε τη συσχτιση
των δ#ο εξασφαλ ζεται η αλληλεξ/ρτηση των µελ.ν (βλ. Ματσαγγο#ρας, 2000: 158-161).
Κριτρια αξιολγησης αποτελο#ν η ποιτητα και η εγκυρτητα του συλλογικο# ργου, καθ.ς
και η ικαντητα της οµ/δας να λειτουργε συλλογικ/.

1.2.6. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών
Για την αποτελεσµατικ οργ/νωση της διδασκαλ ας κρ νεται σκπιµο να γνωρ ζει ο εκπαιδευτικς το περιεχµενο και τις δραστηριτητες που περιλαµβ/νονται στο λογισµικ (CD-Rom), το
οπο ο συνοδε#ει το βιβλ ο του µαθητ. Η αξιοπο ηση του λογισµικο# χει στχο την εµπδωση και
αποσαφνιση των εννοι.ν και λειτουργε συµπληρωµατικ/ στις δραστηριτητες του βιβλ ου του
µαθητ, στην /ντληση περισστερων πληροφορι.ν για την υλοπο ηση των σχεδ ων εργασ ας, αλλ/ και στην αυτ-αξιολγηση και ετερο-αξιολγηση.

1.2.7. Αξιολόγηση – Τεχνικές Αξιολόγησης
Η αξιολγηση του µαθητ σ#µφωνα µε τις προτεινµενες διδακτικς στρατηγικς, που µπορο#ν
να εφαρµζονται αν/λογα µε τη διδακτικ εντητα, δεν χει τη µορφ των παραδοσιακ.ν τεχνικ.ν αξιολγησης της επ δοσης των µαθητ.ν, αλλ/ αποσκοπε κυρ ως:
 στη διαπ στωση της επ τευξης των στχων της µ/θησης
 στο σχεδιασµ των επµενων σταδ ων της µ/θησης
 στη διερε#νηση και αποτ#πωση της ατοµικς και συλλογικς πορε ας των µαθητ.ν
 στον εντοπισµ των µαθησιακ.ν δυσκολι.ν και των ελλε ψεων των µαθητ.ν
 στην καλλιργεια του ερευνητικο# πνε#µατος των µαθητ.ν
 στην εν σχυση της αυτοπεπο θησης και αυτοεκτ µησης των µαθητ.ν
 στην απκτηση µεταγνωστικ.ν ικανοττων εκ µρους των µαθητ.ν µσα απ τη διαχε ριση της µ/θησς τους.
 στην ποιοτικ αναβ/θµιση της εκπαιδευτικς διαδικασ ας.
Τεχνικές αξιολόγησης
Οι τεχνικ ς αξιολγησης συναρτ.νται /µεσα µε τους σκοπο#ς και τους στχους που τ θενται σε
κ/θε διδακτικ εντητα του µαθµατος.
Η αξιολγηση µπορε να γ νει απ το δ/σκαλο (ετεροαξιολγηση), απ τους διους τους µαθητς (αυτ-αξιολγηση και αλληλο-αξιολγηση), καθ.ς και απ /λλους «εξωτερικο#ς» αξιολογητς, πως η ευρ#τερη σχολικ κοιντητα.
Στις τεχνικς αξιολγησης περιλαµβ/νονται οι γραπτ ς  προφορικ ς εξετσεις µε ερωτσεις
κλειστο#  ανοικτο# τ#που, οι συνθετικ ς δηµιουργικ ς – διερευνητικ ς εργασες (σχδια εργασ ας–projects), η συστηµατικ παρατρηση, ο φκελος εργασιν, η αυτοαξιολγηση του µαθητ  αξιολγηση απ τους συµµαθητ ς τους η αξιολγηση απ την ευρ$τερη µαθητικ κοιντητα και τους γονες (βλ. ΦΕΚ 303/13-03-03: 3743-3744).
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EIΣAΓΩΓH
Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα ∆ιδασκαλίας
Το κεφ/λαιο «Ρλοι, δικαιµατα και υποχρεσεις των µελν της οικογ νειας» εντ/σσεται στην
εντητα «Η Οικογ νεια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας»
Γνωστικές περιοχές που προσεγγίζονται διαθεµατικά:
 Γλ.σσα
 Ιστορ α
 Γεωγραφ α
 Φυσικς Επιστµες
 Θρησκευτικ/
 Αισθητικ Αγωγ
 Τεχνολογ α
 Παρ/δοση και η ευρ#τερη κοινων α (ηθικς αξ ες, οικονοµ α)
Στόχος:
Κατανηση των δικαιωµ/των και των υποχρε.σεων των µελ.ν της οικογνειας.
Επιµέρους στόχοι:
Να ε ναι σε θση οι µαθητς:
 Να προσεγγ σουν και να αποσαφην σουν τις ννοιες «µορφ της οικογνειας», «ρλοι και
οργ/νωση της οικογνειας» και «δικαι.µατα και υποχρε.σεις των µελ.ν της οικογνειας».
 Να αναφρουν ρλους των µελ.ν της ελληνικς οικογνειας.
 Να αναπτ#ξουν δεξιτητες συνεργασ ας και επικοινων ας µε τα /λλα µλη της οικογνειας.
 Να αναφρουν τον δικ τους ρλο µσα στην οικογνεια.
 Να αναπτ#ξουν υπε#θυνη στ/ση και δι/θεση αρµονικς συν#παρξης µε τα µλη της οικογνει/ς τους.
 Να διαπιστ.σουν αλλαγς που συντελστηκαν στις σχσεις µεταξ# των µελ.ν στην ελληνικ οικογνεια, εξετ/ζοντας παλαιτερες εποχς και συγκρ νοντας µε τη σ#γχρονη εποχ.
Χρονική διάρκεια: δ#ο (2) διδακτικς .ρες
Μεθοδολογία:
 Εποικοδοµητικ µθοδος διδασκαλ ας.
 Βιωµατικ - µαθητοκεντρικ και οµαδοσυνεργατικ διδακτικ προσγγιση, που στην πληρτητ/ της αναπτ#σσεται µε συνθετικς εργασ ες (Project).
 Ολιστικ προσγγιση της γν.σης και διαθεµατικτητα µε αξιοπο ηση θεµελιωδ.ν εννοι.ν
(τοµο – σ$νολο, αλληλεπδραση, οµοιτητα- διαφορ, σ$στηµα κ..).
Τρόπος υλοποίησης:
 Fγερση ενδιαφ ροντος: Οι µορφς οικογνειας που απεικον ζονται και η προσεκτικ αν/γνωση του κειµνου αποτελο#ν το ερθισµα για διεξοδικ συζτηση ως προς την οργ/νωση της οικογνειας ως κοινωνικς οµ/δας, τα µλη που την αποτελο#ν και τις σχσεις που
αναπτ#σσουν µεταξ# τους.
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Προθηση της ενεργητικς συµµετοχς των µαθητ.ν µε συνχιση της συζτησης και διαθεµατικ – ολιστικ διασ#νδεση (/τοµο-σ#νολο).
Ελε$θερη κφραση των προβληµατισµ.ν και των απψεων / ιδε.ν των µαθητ.ν για τη σ#νθεση της οικογνειας, τις σχσεις των µελ.ν της, καθ.ς και για τους ρλους τους (οργ/νωση).
Ανατροφοδτηση των γν.σεων απ προϋπ/ρχουσα εµπειρ α και µε αναζτηση παραδειγµ/των απ την Ιστορ α, για διαπ στωση των αλλαγ.ν που χουν συντελεστε στην οργ/νωση της οικογνειας κατ/ την ιστορικ της εξλιξη. Επισµανση της αναγκαιτητας της εξασφ/λισης οµαλ.ν και ειρηνικ.ν σχσεων µεταξ# των µελ.ν µιας οικογνειας.
Ανδειξη της αλληλεπ δρασης και της συνεργασ ας των µελ.ν της οικογνειας.
Εκτ λεση δραστηριοττων για εµπδωση και επκταση σων διδ/χθηκαν.

Εποπτικό και διδακτικό υλικό:
 Βιβλ ο του µαθητ
 CD-R√ª (λογισµικ)
 Internet (διαδ κτυο)
 Video
 Φωτογραφ ες
 Ανθολγιο Λογοτεχνικ.ν Κειµνων Ε? και ΣΤ? ∆ηµοτικο#
 Βιβλ α απ την προτεινµενη βιβλιογραφ α.
Αξιολόγηση:
Η επ τευξη των στχων του κεφαλα ου και η δραστηριοπο ηση των µαθητ.ν µπορε να ελεγχθε µε:
 Παρατρηση της συµµετοχς των µαθητ.ν κατ/ τη δι/ρκεια διεξαγωγς του µαθµατος
(ικαντητα επικοινων ας, εφαρµογ καννων διαλγου, επιχειρηµατολογ α, κφραση συναισθηµ/των κ./.).
 ∆ιερευνητικς ερωτσεις.
 Εκτλεση και λεγχο των δραστηριοττων του βιβλ ου του µαθητ (ατοµικ.ν – οµαδικ.ν).
 Εκτλεση ασκσεων απ το λογισµικ του µαθµατος, που παρχεται και δυναττητα αυτοαξιολγησης.
 ∆ραµατοπο ηση και παιχν δια ρλων (επινηση σεναρ ου).
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