
Ηδιδασκαλ	α τ�υ µαθ�µατ�ς της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Aγωγ�ς κατ��ει µ	α σηµαντικ�
θ�ση στ� ν�� ∆ιαθεµατικ� Ενια�� Πλα�σι� Πρ�γραµµ�των Σπ�υδ�ν (∆.Ε.Π.Π.Σ.), π�υ ��ει

εκπ�νηθε	 απ� τ� Παιδαγωγικ� Ινστιτ�#τ�.
Τα ν�α Αναλυτικ� Πρ�γρ�µµατα Σπ�υδ�ν (Α.Π.Σ.) &ασ	'�νται στη διαθεµατικ� πρ�σ γγι-

ση της γν�σης, γεγ�ν�ς π�υ απ� µ�ν� τ�υ ε	ναι πρ�κληση για τη συγγρα)� των ν�ων &ι&λ	ων. Βα-
σικ� )ιλ�σ�)	α των ν�ων Α.Π.Σ. για τις Κ�ινωνικ�ς Επιστ�µες ε	ναι η διαµ�ρ)ωση ευ�λικτων και
π�λυεπιδ�-ιων π�λιτ.ν, µ�σα απ� τη διαθεµατικ� πρ�σ�γγιση τ�υ αντικειµ�ν�υ, η �π�	α επιτρ�-
πει την απ�κτηση σ)αιρικ�ς εικ�νας της σ#γ�ρ�νης π�λ#πλ�κης κ�ινωνικ�ς πραγµατικ�τητας.
Π�ρα απ� την εµπ�δωση των γν.σεων, τη διαµ�ρ)ωση στ/σεων και α-ι.ν, την αν/πτυ-η εθνικ�ς
και ευρωπαϊκ�ς συνε	δησης και την καλλι�ργεια δε-ι�τ�των για την ενεργ� και υπε#θυνη συµµε-
τ��� στα κ�ινωνικ/ και π�λιτικ/ δρ.µενα µιας δηµ�κρατικ�ς κ�ινων	ας, σκ�π�	 των ν�ων Α.Π.Σ.
στις Κ�ινωνικ�ς Επιστ�µες ε	ναι η αν/πτυ-η �ικ�υµενικ.ν, πανανθρ.πινων και δια�ρ�νικ.ν
α-ι.ν και η συνειδητ�π�	ηση απ� τ�υς µαθητ�ς �τι ε	ναι π�λ	τες της Ελλ/δας και της Ευρ.πης,
καθ.ς και π�λ	τες τ�υ κ�σµ�υ. Η διδακτικ� µεθ�δ�λ�γ	α και τ� αν/λ�γ� εκπαιδευτικ� υλικ� π�υ
στηρ	'�νται στις αρ��ς (α) της διαθεµατικ�τητας / διεπιστηµ�νικ�τητας (&) τ�υ «µαθα	νω π.ς να
µαθα	νω» (γ) της ενεργ�# µ/θησης και (δ) της &ιωµατικ�ς και εµπειρικ�ς διερε#νησης της κ�ινω-
νικ�ς και π�λιτικ�ς πραγµατικ�τητας, απ�&λ�π�υν στην απ�τελεσµατικ�τερη επ	τευ-η των καιν�-
τ�µων εκπαιδευτικ.ν στ��ων.

Σ’ αυτ�, λ�ιπ�ν, τ� πλα	σι� θεωρε	ται σηµαντικ� τ� περιε��µεν� σπ�υδ.ν π�υ ενσωµατ.νεται
στα Αναλυτικ� Πρ�γρ�µµατα Σπ�υδ�ν (Α.Π.Σ.) της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς (&λ. Πα-
ρ/ρτηµα) να �ργαν.νεται γ#ρω απ� �νν�ιες και θ�µατα «π�λιτειακ�# περιε��µ�ν�υ», .στε να
�δηγε	 συστηµατικ/ στην καταν�ηση των δια)�ρετικ.ν διαστ/σεων / εκ)/νσεων των ανθρωπ	-
νων δικαιωµ/των.

Αυτ� σηµα	νει �τι η πρ�σ�γγιση των θεµ/των της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς (Κ.Π.Α.)
�)ε	λει να ε	ναι περισσ�τερ� σ)αιρικ�, α-ι�π�ι.ντας την πρ�ϋπ/ρ��υσα γν.ση των µαθητ.ν.
Παρ��εται �τσι η ευκαιρ	α για ενεργητικ� και επ�ικ�δ�µητικ� πρ�σ�γγιση των δια)�ρων θεµατι-
κ.ν εν�τ�των. Επιπλ��ν, τ� πεδ	� ενασ��λησης της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς (Κ.Π.Α.)
πρ�σ)�ρεται για α#ι�π��ηση σηµαντικ�ν διαθεµατικ�ν ενν�ι�ν, �πως τ� σ$στηµα, η αλληλεπ�-
δραση, � π�λιτισµ�ς, η επικ�ινων�α, τα δ�π�λα �µ�ι�τητα – δια'�ρ� και �τ�µ� – σ$ν�λ�. Ενδει-
κτικ/, ανα)�ρ�υµε την �νν�ια αλληλεπ	δραση. Στην Κ.Π.Α. ε	ναι αδ#νατ� να µην ανα)ερθ�#µε
στην αλληλεπ�δραση µετα-# των µελ.ν µιας �µ/δας � της κ�ινων	ας, η �π�	α συνδ�εται, &�&αια,
και µε την �νν�ια της επικ�ινων	ας, �ταν τ� /τ�µ� αναγνωρ	'ει δικαι.µατα και υπ��ρε.σεις σε µια
δηµ�κρατικ� κ�ινων	α. Επ	σης, σηµαντικ� ε	ναι η αλληλεπ�δραση τ�υ ανθρ.π�υ µε τ� περι&/λλ�ν
και η αναγκαι�τητα πρ�στασ	ας τ�υ περι&/λλ�ντ�ς (&λ. Παρ/ρτηµα, ∆.Ε.Π.Π.Σ.).

Κατ/ τη συγγρα)� των θεµατικ.ν εν�τ�των λ�)θηκε υπ�ψη τ�σ� � ρ�λ�ς της ενεργητικ�ς,
ανακαλυπτικ�ς µ�θησης στη γνωστικ� αν�πτυ#η, �σ� και � επ�ικ�δ�µητισµ�ς.

Στη διδακτικ� µεθ�δ�λ�γ	α π�υ πρ�τε	νεται, στην αρ�� γ	νεται καταγρα)� των &ιωµ/των και
γν.σεων των µαθητ.ν σ�ετικ/ µε τα πρ�ς µελ�τη θ�µατα. Στη συν��εια δηµι�υργε	ται η «γνωστι-
κ� σ#γκρ�υση», εισ/γ�ντας την τεκµηριωµ�νη πληρ�)�ρ	α, την �π�	α � µαθητ�ς καλε	ται, µε τη
&��θεια τ�υ εκπαιδευτικ�#, να ανακαλ#ψει. Η διαδικασ	α αυτ� «απ�δ�µε	» τις αναπαραστ/σεις
τ�υ και &�ηθ/ τ� µαθητ� να τις «αναδ�µ�σει», θεµελι.ν�ντας �τσι τη ν�α γν.ση και αντιµετωπ	'�-
ντ/ς την π�λυπρισµατικ/. Σ�ηµατικ/, η διαδικασ	α αυτ� ακ�λ�υθε	 τα παρακ/τω στ/δια:

1. Καταγρα)� των αναπαραστ/σεων, γν.σεων, &ιωµ/των των µαθητ.ν.
2. Εισαγωγ� της πληρ�)�ρ	ας µε συµµετ��� των µαθητ.ν.
3. ∆ηµι�υργ	α «γνωστικ�ς σ#γκρ�υσης». Αµ)ισ&�τηση και απ�δ�µηση των αναπαραστ/σεων.
4. Αναδ�µηση των αναπαραστ/σεων σ#µ)ωνα µε τις �γκυρες επιστηµ�νικ/ πληρ�)�ρ	ες.
5. Σταθερ�π�	ηση των γν.σεων µ�σα απ� τις διαθεµατικ�ς πρ�εκτ/σεις και διασυνδ�σεις.
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Τη διαδικασ	α αυτ� διευκ�λ#ν�υν δ#� �ρωες – παιδι/, � ∆ικαι�π�λις και η Ειρ�νη, τα �π�	α
µε τ�υς δι/λ�γ�υς και τ�υς πρ�&ληµατισµ�#ς π�υ θ�τ�υν, καλ�#ν τ�υς µαθητ�ς να εκθ�σ�υν τις
αναπαραστ/σεις τ�υς, τ�υς παρωθ�#ν και τ�υς διευκ�λ#ν�υν στην ανακ/λυψη των �γκυρων επι-
στηµ�νικ/ πληρ�)�ρι.ν και µε τις δραστηρι�τητες π�υ πρ�τε	ν�υν, &�ηθ�#ν στην τελικ� σταθε-
ρ�π�	ηση της γν.σης και στην α-ι�λ�γηση.

Τα �ν�µατα των ηρ�ων δεν επιλ��θηκαν τυ�α	α. >��υν, αναµ)	&�λα, µια συµ&�λικ� σηµασ	α πα-
ραπ�µπ�ντας σε α#�ες ελληνικ ς και πανανθρ�πινες, καθ.ς και σε συµπερι)�ρ�ς π�υ συν/δ�υν µε την
ιδι�τητα τ�υ ενεργ�$ π�λ�τη.Ταυτ��ρ�να, τα 	δια τα �ν�µατα των ηρ.ων �δηγ�#ν σε �νν�ιες σ�ετικ�ς
µε τ� γνωστικ� αντικε	µεν� της Κ.Π.Α. και λειτ�υργ�#ν ως α)�ρµηση για την αν/λυση και επε-εργασ	α
τ�υς. Απ� την /λλη, η ηλικ	α τ�υς, καθ.ς και τ� περιε��µεν� των διαλ�γων τ�υς, ���υν σκ�π� τη δηµι-
�υργ	α δ#� �αρακτ�ρων «'ωνταν.ν» και «�ικε	ων» στα παιδι/ της ΣΤ? ∆ηµ�τικ�#, µε τ�υς �π�	�υς θα
µπ�ρ�#ν να αισθ/ν�νται /νετα, α)�# θα µπ�ρ�#σαν να ε	ναι συµµαθητ�ς τ�υς.

Στην π�ρε	α αυτ� � εκπαιδευτικ�ς ε	ναι � (�ηθ�ς, � συντ�νιστ�ς, � διαµεσ�λα(ητ�ς. ∆	�ως να �/-
νει τ� κ#ρ�ς και τ� ρ�λ� τ�υ στην τ/-η, δεν απ�τελε	 τ� «κ�ντρ� της», �#τε ε	ναι «η αυθεντ	α». Β�ηθ/
τα παιδι/ στην πρ�σπ�λαση της πληρ�)�ρ	ας, δηµι�υργε	 και ενισ�#ει την αµ)ι&�λ	α στη δι/ρκεια της
γνωστικ�ς σ#γκρ�υσης, συντ�ν	'ει την ατ�µικ� και �µαδικ� εργασ	α, παρακ�λ�υθε	 και ελ�γ�ει τη σω-
στ� αναδ�µηση των αναπαραστ/σεων των παιδι.ν και την �ικ�δ�µηση της γν.σης, η �π�	α πρ��ρ�ε-
ται απ� τα &ι.µατα και τις εµπειρ	ες τ�υς. Α)�ρµ/ται, πρ�ς την κατε#θυνση αυτ�, απ� τα κε	µενα τ�υ
&ι&λ	�υ τ�υ µαθητ� π�υ ενισ�#�υν τη διαθεµατικ�τητα, µε τις πρ/-εις των ηρ.ων, τη δραστηρι�τητ/
τ�υς, µ�σα απ� µελ�τες περιπτ.σεων παιδι.ν π�υ µιλ�#ν για τις εµπειρ	ες τ�υς κτλ. Ε	ναι &�&αι� �τι
απαιτε	ται µ	α /λλη, δια)�ρετικ� λειτ�υργ	α τ�υ εκπαιδευτικ�#, η �π�	α θα -ε)ε#γει απ� τη συνηθι-
σµ�νη, παραδ�σιακ� διδασκαλ	α. Πιστε#�υµε, �µως, �τι � τρ�π�ς αυτ�ς, αν ακ�λ�υθηθε	 µε συν�πεια,
απ�τελε	 µ	α πρ�κληση, α)�# ε	ναι πι� δηµι�υργικ�ς και ελκυστικ�ς.

Για τ�ν λ�γ� αυτ�, στ� &ι&λ	� τ�υ εκπαιδευτικ�# δεν παρ���νται αυστηρ ς και τυπ�π�ιηµ νες
�δηγ�ες, αλλ/ περισσ�τερ� επι�ειρε	ται η παρ�υσ	αση τ�υ ν��υ τρ�π�υ εργασ	ας µε τη &��θεια �ρι-
σµ�νων �αρακτηριστικ.ν παραδειγµ/των. Συγ�ρ�νως, για τα κε)/λαια π�υ θεωρε	ται σκ�πιµ�, πα-
ρ���νται συγκεκριµ�νες &ι&λι�γρα)ικ�ς �δηγ	ες, καθ.ς και δικτυακ�	 τ�π�ι, πηγ�ς στις �π�	ες � εκ-
παιδευτικ�ς θα µπ�ρε	 να ανατρ��ει, πρ�κειµ�ν�υ να εµπλ�υτ	'ει την εργασ	α τ�υ µ�σα στην τ/-η.

Σε κ/θε εν�τητα, πρ�τε	ν�νται συγκεκριµ�νες δειγµατικ�ς δραστηρι�τητες, α-ι�π�ι.ντας τη
διαθεµατικ� πρ�σ�γγιση, πρ�κειµ�ν�υ �ι εκπαιδευτικ�	 να εµπνευσθ�#ν και να δηµι�υργ�σ�υν
και δικ�ς τ�υς, πρωτ�τυπες δρ/σεις. Επ	σης, π�λ# �ρ�σιµ� θα ε	ναι για τ�ν εκπαιδευτικ� τ� λ�γι-
σµικ� π�υ συν�δε#ει τ� &ι&λ	� και ενισ�#ει την πρ�σπ/θεια για επιτυ�	α των στ��ων τ�υ µαθ�µα-
τ�ς. Κ/θε εν�τητα καταλ�γει σε �να συν�λικ� )#λλ� α-ι�λ�γησης.

Κ/θε )#λλ� α-ι�λ�γησης περιλαµ&/νει ασκ�σεις µε τις �π�	ες ελ�γ��νται �ι γν.σεις, �ι δε-ι�-
τητες και τ� λε-ιλ�γι� π�υ κατ�κτησαν �ι µαθητ�ς σε κ/θε εν�τητα και � &αθµ�ς ε)αρµ�γ�ς και
α-ι�π�	ησ� τ�υς σε καταστ/σεις της καθηµεριν�ς 'ω�ς. Για τη διαδικασ	α αυτ� παρ���νται συ-
γκεκριµ�νες �δηγ	ες, τ�σ� για τ�ν τρ�π� διε-αγωγ�ς της α-ι�λ�γησης, �σ� και για τη δι�ρθωση
των )#λλων εργασ	ας.

Τ�λ�ς, σε Παρ�ρτηµα, για διευκ�λυνση των εκπαιδευτικ.ν, παραθ�τ�υµε αναλυτικ/ τα µ�ρη
τ�υ Α.Π.Σ. και ∆.Ε.Π.Π.Σ., π�υ α)�ρ�#ν τ� αντικε	µεν� της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς
της ΣΤ+ ∆ηµ�τικ�$.

1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος

Σ#µ)ωνα µε τ� ∆ιαθεµατικ� Ενια�� Πλα�σι� Πρ�γραµµ�των Σπ�υδ�ν (∆.Ε.Π.Π.Σ.), η κ�ινωνι-
κ� και π�λιτικ� αγωγ� των µαθητ�ν, αυριαν.ν π�λιτ.ν, στην πρ�σ��λικ� και την υπ��ρεωτικ�
εκπα	δευση διαµ�ρ).νεται κυρ	ως µ�σω των µαθηµ/των της «Μελ της τ�υ Περι(�λλ�ντ�ς» (Νη-
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πιαγωγε	� και πρ.τες τ�σσερις τ/-εις τ�υ ∆ηµ�τικ�#) και της «Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγω-
γ�ς» (Ε? - ΣΤ? τ/-εις τ�υ ∆ηµ�τικ�# και Γ? τ/-η τ�υ Γυµνασ	�υ). Τα µαθ�µατα µ�σω των �π�	ων δι-
δ/σκεται η Κ�ινωνικ� και Π�λιτικ� Αγωγ�, υπ�&�ηθ�#ν µε �να συνεκτικ� και συστηµατικ� τρ�-
π� τ�υς µαθητ�ς να καταν��σ�υν τ�υς ρ�λ�υς, τα δικαι�µατα και τις υπ�1ρε�σεις τ�υς ως π�λ�-
τες. Ταυτ��ρ�να, µα'	 µε /λλα µαθ�µατα και δραστηρι�τητες της σ��λικ�ς 'ω�ς, �πως η Φυσικ�
Αγωγ�, η Αγωγ� Υγε�ας, η Αγωγ� Καταναλωτ�, η Κυκλ�'�ριακ� Αγωγ� και η Περι(αλλ�ντι-
κ� Αγωγ�, συντελ�#ν, .στε να καταστ�#ν �ι µαθητ�ς ικαν�	 να δια�ειρ	'�νται και να αντιµετωπ	-
'�υν τα δ#σκ�λα κ�ινωνικ/ και ηθικ/ πρ�&λ�µατα, π�υ συ�ν/ εµ)αν	'�νται στη 'ω� τ�υς, τ�σ�
στ� /µεσ� �σ� και στ� ευρ#τερ� )υσικ� και κ�ινωνικ� περι&/λλ�ν.

B σκ�π�ς της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς στην πρ�σ��λικ� και υπ��ρεωτικ� εκπα	-
δευση ε	ναι:

C η πνευµατικ� ανπτυ�η, µε την πρ�.θηση της γν.σης και της καταν�ησης τ�υ &αθ#τερ�υ
ν��µατ�ς και σκ�π�# της 'ω�ς και των �ικ�υµενικ.ν και δια�ρ�νικ.ν α-ι.ν της ανθρ.πι-
νης κ�ινων	ας, µε απ.τερ� στ��� την ε)αρµ�γ� τ�υς στην καθηµεριν� 'ω�,

C η ηθικ� ανπτυ�η, µε την ενθ/ρρυνση των µαθητ.ν, .στε να α-ι�λ�γ�#ν µε κριτικ� πνε#µα
θ�µατα ελευθερ	ας, ισ�τητας, δικαι�σ#νης, ανθρωπ	νων δικαιωµ/των, καθ.ς και των δικαι-
ωµ/των και των υπ��ρε.σε.ν τ�υς στην κ�ινων	α,

C η κ�ινωνικ�, �ικ�ν�µικ� και π�λιτικ� ανπτυ�η, µε τη στ�ρι-η των µαθητ.ν .στε να απ�-
κτ�σ�υν τη γν.ση, την καταν�ηση και τις δε-ι�τητες π�υ ε	ναι απαρα	τητα στ�ι�ε	α για την
ελε#θερη, υπε#θυνη και ενεργ� συµµετ��� τ�υς στ� κ�ινωνικ�, �ικ�ν�µικ� και π�λιτικ� γ	-
γνεσθαι,

C η π�λιτισµικ� ανπτυ�η, µε την εν	σ�υση της εθνικ�ς και π�λιτισµικ�ς ταυτ�τητας των µαθη-
τ.ν, τη συνειδητ�π�	ηση της )#σης και τ�υ ρ�λ�υ των δια)�ρων �µ/δων στις �π�	ες αν�-
κ�υν, και την απ�δ��� της δια)�ρετικ�τητας και τ�υ πλ�υραλισµ�#,

C η ανπτυ�η της ελληνικ�ς ταυτ�τητας και συνε�δησης µε &/ση την εθνικ� και π�λιτιστικ�
µας κληρ�ν�µι/,

C η καλλι�ργεια των κ�ινωνικ�ν σ��σεων και της κ�ινωνικ�ς συν���ς, της ατ�µικ�ς ευθ�νης
και της κ�ινωνικ�ς αλληλεγγ�ης (∆.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 �ργ/νωση τ�υ Βι&λ	�υ τ�υ Μαθητ� ακ�λ�υθε	 τ� Αναλυτικ� Πρ�γραµµα Σπ�υδ�ν για τ� µ/-
θηµα της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς στ� ∆ηµ�τικ� Σ��λε	�, �πως αυτ� εκπ�ν�θηκε απ�
τ� Παιδαγωγικ� Ινστιτ�$τ� και δηµ�σιε#θηκε στην Ε'ηµερ�δα της Κυ( ρνησης. Η δι/ρθρωση
της #λης, �πως αυτ� πρ�τε	νεται απ� τ�υς συντ/κτες τ�υ Αναλυτικ�# Πρ�γρ/µµατ�ς, ε-υπηρετε	
την επ	τευ-η των γενικ.ν αλλ/ και ειδικ.ν σκ�π.ν και στ��ων τ�υ µαθ�µατ�ς.

1.2.1 Ειδικοί Σκοποί

Με τ� µ/θηµα της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς στις Ε? και ΣΤ? τ/-εις τ�υ ∆ηµ�τικ�# Σ��λε	-
�υ επιδι.κεται �ι µαθητ�ς:
� Να απ�σα)ην	σ�υν �νν�ιες και να απ�κτ�σ�υν γν.σεις για την /µεση και ευρ#τερη κ�ινω-

νικ� πραγµατικ�τητα.
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1. Απ� τ� ∆ΕΠΠΣ, �πως αυτ� δηµ�σιε#θηκε στην Ε)ηµερ	δα της Κυ&�ρνησης.



� Να αναπτ#-�υν στ/σεις και δε-ι�τητες απ�τελεσµατικ�ς επικ�ινων	ας και συνεργασ	ας,
για την κατ/ τ� δυνατ�ν αυτ�ν�µη διερε#νηση υπ�θ�σεων και καταστ/σεων µ�σα απ� την
κριτικ� αν/λυση των δεδ�µ�νων και για την ε-αγωγ� συµπερασµ/των π�υ ε	ναι �ρ�σιµα
για την πρ�σωπικ� και κ�ινωνικ� τ�υς αν�λι-η.

� Να εσωτερικε#σ�υν α-	ες και να αναπτ#-�υν στ/σεις π�υ σ�ετ	'�νται µε τ� �θ�ς και τη
συµπερι)�ρ/ τ�υ υπε#θυν�υ και ενεργ�# π�λ	τη, � �π�	�ς θα ε	ναι ικαν�ς να συµµετ��ει
κριτικ/ και δυναµικ/ στη λ�ψη απ�)/σεων και στην υλ�π�	ηση σ�ετικ.ν πρ/-εων σε δια-
)�ρετικ�#ς τ#π�υς �ργανωµ�νων κ�ινωνι.ν.

� Να πρ�σεγγ	σ�υν, ειδικ�τερα, µε τρ�π� �λιστικ� και διαθεµατικ� και να καταν��σ�υν �νν�ιες,
�πως ε	ναι τα δικαι.µατα τ�υ ανθρ.π�υ, η δηµ�κρατ	α, η κ�ινωνικ�, �ικ�ν�µικ� και τε�ν�λ�-
γικ� αν/πτυ-η, η ειρ�νη και η διεθν�ς συνεργασ	α και καταν�ηση, .στε να τις συσ�ετ	σ�υν µε
τις γν.σεις και τις εµπειρ	ες τ�υς απ� τ� /µεσ� τ�πικ�, εθνικ� και παγκ�σµι� περι&/λλ�ν.

� Να καλλιεργ�σ�υν τ� σε&ασµ� πρ�ς την ετερ�τητα, να αναπτ#-�υν πρακτικ�ς απ�δ���ς
της δια)�ρετικ�τητας, να καταν��σ�υν την �νν�ια τ�υ π�λ	τη και να συνειδητ�π�ι�σ�υν
τ� ρ�λ� τ�υ >λληνα π�λ	τη.

1.2.2 Γενικές µεθοδολογικές υποδείξεις

Τ� ∆ιαθεµατικ� Ενια�� Πλα�σι� Πρ�γρ�µµατ�ς Σπ�υδ�ν (∆.Ε.Π.Π.Σ.) �ρ	'ει σα).ς για τ� µ/-
θηµα της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς �τι η διδασκαλ	α τ�υ (∆.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 203), µεθ�δ�-
λ�γικ/, θα πρ�πει να �αρακτηρ	'εται απ� συµµετ�1ικ�τητα και (ιωµατικ� µ�θηση, η �π��α στη-
ρ�5ει τη διαθεµατικ�τητα και την �λιστικ� πρ�σ γγιση της γν�σης. Αυτ/ τα �αρακτηριστικ/
παραπ�µπ�υν απευθε	ας στην ανακαλυπτικ� µ�θηση, π�υ ε-υπηρετε	ται απ� τ� επ�ικ�δ�µητικ�
µ�ντ λ�, για τ� �π�	� κ/ναµε λ�γ� παραπ/νω.

1.2.3 Οι οργανωµένες εξωσχολικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, υπη-
ρεσίες, κ.ά)

Στ�ν �.ρ� των Επιστηµ�ν της Αγωγ�ς ��ει απ�δει�τε	 �τι �ι �ργανωµ�νες ε-ωσ��λικ�ς δραστη-
ρι�τητες, π�υ περιλαµ&/ν�υν επισκ�ψεις των µαθητ.ν σε �.ρ�υς εργασ	ας, υπηρεσ	ες, µ�υσε	α,
αρ�αι�λ�γικ�#ς �.ρ�υς κτλ., ε	ναι ιδια	τερα απ�δ�τικ�ς, µε την πρ�ϋπ�θεση �τι �ι εκπαιδευτικ�	
� �ι εµψυ�ωτ�ς, �ι �π�	�ι ���υν την ευθ#νη, ���υν πρ�γραµµατ	σει και �ργαν.σει σωστ/ τη διε-
-αγωγ� τ�υς2. Μ	α επ	σκεψη π�υ περιλαµ&/νει απλ� ενηµ�ρωση, δ	�ως συµµετ��� των παιδι.ν σε
συγκεκριµ�νες δραστηρι�τητες, σπ/νια κρατ/ει αµε	ωτ� τ� ενδια)�ρ�ν των µαθητ.ν, π�υ τελικ/
κ�υρ/'�νται και πρ�ς τ� τ�λ�ς απ�σπ/ται η πρ�σ��� τ�υς. Αντ	θετα, �ταν �ι µαθητ�ς συµµετ�-
��υν και �ι 	δι�ι σε πρ�γραµµατισµ�νες δραστηρι�τητες µ�σα στ� �.ρ� επ	σκεψης, ���υν σα).ς
περισσ�τερα κ	νητρα, πρ�σ���υν και απ�κ�µ	'�υν συγκεκριµ�να µαθησιακ/ �)�λη απ� την �λη
διαδικασ	α. Αυτ� /λλωστε, τ� ���υν αντιλη)θε	 και τα δι/)�ρα µ�υσε	α, τα �π�	α ���υν περιλ/-
&ει εκπαιδευτικ/ πρ�γρ/µµατα στις δραστηρι�τητ�ς τ�υς, µε π�λ# καλ/ απ�τελ�σµατα3.
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2. Πρ&λ. Α. ∆ελµ�#'�ς, (1958), «Απ� τ� σ��λε	� εργασ	ας», Μελ�τες και Πρεργα, Αθ�να; Η. Ματσαγγ�#ρας,
(2001), Η σ��λικ� τ�η, τ�µ. Α?, Αθ�να: Γρηγ�ρης; Μ. Μαλικι.ση-Λ�υJ'�υ, (1993), B ρ�λ�ς τ�υ )υσικ�# και
κ�ινωνικ�# σ��λικ�# περι&/λλ�ντ�ς στη διαµ�ρ)ωση τ�υ παιδι�#, στ�: Ν�α Παιδε�α, τ�. 67, σελ. 47-63; Σπ.
Κρ	&ας, (2002), Παιδαγωγικ� Επιστ�µη. Βασικ� θεµατικ�, Αθ�να: Gutenberg; Φ. Κ�σσυ&/κη, (2003), Εναλλα-
κτικ� ∆ιδακτικ�. Πρ�τσεις για µετ(αση απ� τη ∆ιδακτικ� τ�υ Αντικειµ�ν�υ στη ∆ιδακτικ� τ�υ Ενεργ��
Υπ�κειµ�ν�υ, Αθ�να: Gutenberg; N. Φρ/γκ�ς, (1984), Ψυ��παιδαγωγικ�, Αθ�να: Gutenberg κ./.

3. Bι ιστ�σελ	δες π�λλ.ν ελληνικ.ν µ�υσε	ων παρ���υν �ρ�σιµες πληρ�)�ρ	ες: http://www.in.gr/directory/-
default.asp?lngInfoChannel=1721. Τ� 	δι� ισ�#ει και για την ιστ�σελ	δα τ�υ Υπ�υργε	�υ Π�λιτισµ�#:
http://www.culture.gr και γι’ αυτ� τ�υ Υπ�υργε	�υ Παιδε	ας http://www.ypepth.gr 



Τα «κλειδι/» τ�υ επιτυ�ηµ�ν�υ σ�εδιασµ�# και ε)αρµ�γ�ς τ�τ�ιων ε-ωσ��λικ.ν δραστηρι�-
τ�των ε	ναι:
� Καθ�ρισµ�ς τ�υ ε	δ�υς των δραστηρι�τ�των.
� Λεπτ�µερ�ς πρ�ετ�ιµασ	α τ�υς.
� Πρ�γραµµατισµ�ς της εργασ	ας σε συνδυασµ� µε τ� αναλυτικ� πρ�γραµµα της τ/-ης,

α-ι�π�ι.ντας ιδια	τερα τη διαθεµατικ�τητα και ���ντας µελετ�σει τ� ΑΠΣ �λων των µα-
θηµ/των π�υ θα διδ/-�υµε.

� Α-ι�π�	ηση της θετικ�ς πρ�δι/θεσης των παιδι.ν π�υ -ε)ε#γ�υν απ� τη σ��λικ� τ/-η.
� Συνε��ς πρ�κληση τ�υ ενδια)�ρ�ντ�ς των παιδι.ν / παρ��� κιν�τρων.
� Σωστ� κλιµ/κωση της δυσκ�λ	ας των δραστηρι�τ�των.
� Πρ�σεκτικ�ς �λεγ��ς της σωστ�ς καταν�ησης των �δηγι.ν και της ακρι&�#ς εκτ�λεσ�ς

τ�υς.
� Επικ�ινων	α των παιδι.ν µετα-# τ�υς και µε τρ	τ�υς, κατ/ την ε)αρµ�γ� τ�υ διδακτικ�#

παι�νιδι�#.
� Α-ι�π�	ηση αυθ�ρµητισµ�# και επιν�ητικ�τητας.
� Pµεση ανατρ�)�δ�τηση, µετ/ απ� δραστηρι�τητες µ�σα στην τ/-η.
� Α-ι�π�	ηση τ�υ καλ�# κλ	µατ�ς και της συνεργατικ�τητας µ�σα στην τ/-η.
� Απ�)υγ� υπεραπλ�υστε#σεων π�υ µπ�ρε	 να πρ�καλ�σ�υν παραν��σεις στ�υς µαθητ�ς.

1.2.4 Τα σχέδια εργασίας (Projects)

Ως µ�θ�δ� Project ενν��#µε µια µ�ρ)� διδακτικ�ς διαδικασ	ας π�υ ��ει ως α)ετηρ	α κ/π�ι�υς
πρ�&ληµατισµ�#ς µεµ�νωµ�νων ατ�µων � τ�υ συν�λ�υ της διδακτικ�ς �µ/δας. Ε	ναι µ�θ�δ�ς
π�υ στηρ	'εται στις αν/γκες και τα &ι.µατα των παιδι.ν, των �π�	ων η συµµετ��� στη διαδικα-
σ	α τ�υ σ�εδιασµ�# και της �ργ/νωσης ε	ναι καθ�ριστικ�. Με ευθ#νη της �µ/δας γ	νεται � σ�ε-
διασµ�ς της εργασ	ας. B στ���ς ε	ναι η �λ�κλ�ρωση κ/π�ι�υ �ργ�υ π�υ �δηγε	 στη λ#ση εν�ς
πρ�&λ�µατ�ς (τις περισσ�τερες )�ρ�ς ��ει τη µ�ρ)� κ/π�ιας διαδικασ	ας). B εκπαιδευτικ�ς µπ�-
ρε	 να θ�σει τ�ν πρ�&ληµατισµ� ως πρ�ταση, για να κινητ�π�ι�σει την �µ/δα.
Βασικ� πρ�ϋπ�θεση κατ/ την �ργ/νωση και τ� σ�εδιασµ� απ�τελε	 η ενεργητικ� συµµετ���
�λων των µελ.ν της �µ/δας σε �λη την π�ρε	α διε-αγωγ�ς τ�υ Project. B σ�εδιασµ�ς της δρ/σης
ε	ναι δεσµευτικ�ς για την �µ/δα, �σ�ν α)�ρ/ την ανα'�τηση και την �λ�κλ�ρωση της πρ�σπ/θει-
ας για �να �ργ� τε�νικ�ς κυρ	ως µ�ρ)�ς � κ/π�ιας κ�ιν�ς δρ/σης (Fritz, 1980; Frey, 1991; Kaiser
& Kaiser 1977; Struck, 1980 κ./.).

Ανα)ερ�µεν�ι στα συγκριτικ� πλε�νεκτ�µατα της Μεθ�δ�υ Project σε αντιδιαστ�λ� µε τις
παραδ�σιακ ς µεθ�δ�υς, �πως αυτ/ σηµει.ν�νται στη σ�ετικ� &ι&λι�γρα)	α4, θα µπ�ρ�#σαµε να
τα συν�ψ	σ�υµε στα παρακ/τω:
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4. Πρ&λ. K. Frey, (1999), Η µ�θ�δ�ς Project: µια µ�ρ,� συλλ�γικ�ς εργασ�ας στ� σ��λε�� ως θεωρ�α και πρ�η,
µτ). Κλ. Μ/λλι�υ, Θεσσαλ�ν	κη: Α)�	 Κυριακ	δη; Κ. Nρυσα)	δης, (1994), Βιωµατικ� – Επικ�ινωνιακ� ∆ιδα-
σκαλ�α. Εισαγωγ� της µεθ�δ�υ Project στ� σ��λε��, Αθ�να: 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/�υ, (2002), Η µ�θ�δ�ς Project, στ�: Σ�γ�ρ�ν� Νηπιαγωγε�� 30, σελ. 70-73.



Οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας5

Παραθ�τ�υµε στη συν��εια τις '�σεις �ργ�νωσης εν�ς σ1εδ��υ εργασ�ας, τις �π�	ες µπ�ρε	 να
ακ�λ�υθ�σει � εκπαιδευτικ�ς, πρ�κειµ�ν�υ να τ� διεκπεραι.σει επιτυ�.ς µε τη συνεργασ	α των
µαθητ.ν τ�υ.

Φάσεις του Σχεδίου Εργασίας
� Επιλ�γ� τ�υ θ�µατ�ς.
� ∆ιατ#πωση τ�υ σκ�π�#, τ�υ στ���υ και των επιµ�ρ�υς στ��ων.
� Σ�εδιασµ�ς της π�ρε	ας τ�υ σ�εδ	�υ εργασ	ας.
� Nωρισµ�ς σε �µ/δες.
� Παρατ�ρηση – Καταγρα)� δεδ�µ�νων. Συγκ�ντρωση υλικ�# και πληρ�)�ρι.ν απ� κ/θε

�µ/δα.
� Τα-ιν�µηση, αν/λυση, επε-εργασ	α των δεδ�µ�νων (µε τη &��θεια τ�υ εκπαιδευτικ�#).
� Παρ�υσ	αση των εργασι.ν κ/θε �µ/δας.
� Α-ι�λ�γηση τ�υ υλικ�#, συ'�τηση, σ��λια, δραστηρι�τητες.
� Σ#νθεση των γν.σεων – ∆ηµι�υργικ� �κ)ραση (Μ�υσικ�, 'ωγρα)ικ�, θεατρικ/ δρ.µενα,

�κθεση εργασι.ν κτλ.).
� Συν�λικ� α-ι�λ�γηση τ�υ θ�µατ�ς.
� Συµπερ/σµατα – συγκρ	σεις.

Παραδ�σιακ ς Μ θ�δ�ι Μ θ�δ�ς Project

1. Εντ�π	'�υν τις ελλε	ψεις στη µ/θηση των παιδι.ν. 1. Α-ι�π�ιε	 τις ικαν�τητες των παιδι.ν.
2. ∆	ν�υν �µ)αση στην αν/πτυ-η 2. ∆	νει �µ)αση στην αν/πτυ-η

των ε-ωτερικ.ν κιν�τρων των µαθητ.ν. των εσωτερικ.ν κιν�τρων των µαθητ.ν.
3. Επιτρ�π�υν στ�υς δασκ/λ�υς να κατευθ#ν�υν 3. B δ/σκαλ�ς ενθαρρ#νει τα παιδι/

την εργασ	α των παιδι.ν και να πρ�σδι�ρ	σ�υν να απ�)ασ	σ�υν τ� αντικε	µεν�
τα καθ�κ�ντα π�υ αυτ/ πρ�πει να αναλ/&�υν. της εργασ	ας τ�υς.
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5. Π�λλ/ παραδε	γµατα σ�εδ	ων εργασ	ας µπ�ρ�#ν να &ρ�υν �ι εκπαιδευτικ�	 στην ιστ�σελ	δα τ�υ Παιδαγωγι-
κ�# Τµ�µατ�ς τ�υ Α.Π.Θ. http://www.auth.gr/virtualschool. 



Παράδειγµα σύνδεσης ενός Σχεδίου Εργασίας µε το Πρόγραµµα Σπουδών

1.2.5 Στοιχεία οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης

9ι 9µαδ�συνεργατικ ς µ�ρ' ς διδασκαλ�ας δια)�ρ�π�ι�#νται απ� τις παραδ�σιακ�ς µ�ρ)�ς
διδασκαλ	ας, γιατ	 στηρ	'�νται στις σ��σεις µετα-# των µαθητ.ν και τ�π�θετ�#ν τ�υς µαθητ�ς
στ� κ�ντρ� της διδασκαλ	ας ως συγκρ�τηµ�νη µικρ�-�µ/δα και ��ι ως /τ�µα.

Η ε-ωτερικ� δι/σταση της �µαδ�συνεργατικ�ς διδασκαλ	ας παραπ�µπει σε λειτ�υργ	ες π�υ
σ�ετ	'�νται µε τη δι/τα-η των θραν	ων σε �µ/δες και τη θ�ση τ�υ εκπαιδευτικ�# στ� �.ρ� της τ/-
-ης. Η εσωτερικ� δι/σταση της �µαδ�συνεργατικ�ς διδασκαλ	ας επιτελε	 λειτ�υργ	ες π�υ σ�ετ	-
'�νται µε την αν/πτυ-η �µαδικ�# και συνεργατικ�# πνε#µατ�ς µετα-# των µαθητ.ν και στην αλ-
λαγ� της ν��τρ�π	ας τ�υ εκπαιδευτικ�# στ� σ�εδιασµ� και την υλ�π�	ηση της διδασκαλ	ας τ�υ
(&λ. Κ�σσυ&/κη, 2003: 390-391).
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ΙΣΤ9ΡΙΑ
� Η �ικ�γ�νεια στην Αρ�α	α

Ελλ/δα
� Η �ικ�γ�νεια στ� Βυ'/ντι�
� Η �ικ�γ�νεια στα �ρ�νια της

Τ�υρκ�κρατ	ας
� Βι�µη�ανικ� Επαν/σταση

και �ικ�γ�νεια
� Κρ	ση τ�υ γ/µ�υ και της �ι-

κ�γ�νειας στις αναπτυγµ�νες
κ�ινων	ες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
� Bικ�γενειακ�ς πρ�ϋπ�λ�γι-

σµ�ς
� ∆ε	κτες γεννητικ�τητας –

∆ιαγρ/µµατα
� Π	νακες – Ρα&δ�γρ/µµατα
� Αναλ�γ	ες

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
� Εν�ργεια και �ι πηγ�ς 

της στ� σπ	τι
� Υγε	α και ∆ιατρ�)� 
� Καν�νες ασ)/λειας και 

�ικ�γενειακ� 'ω�

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
� Bι �ικ�γ�νειες στ�ν κ�σµ�

Bµ�ι�τητες – δια)�ρ�ς
� >θιµα τ�υ γ/µ�υ στ�ν κ�σµ�
� Κατ�ικ	α και �ικ�γ�νεια

Η 9ΙΚ9ΓΕΝΕΙΑ

Μ9ΥΣΙΚΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
� Η �ικ�γ�νεια στη µ�υσικ�

παρ/δ�ση
� Η �ικ�γ�νεια στην τ��νη
� Θεατρικ� παι�ν	δι
� Καλλιτε�νικ� �κ)ραση 

Κ9ΙΝΩΝΙΚΗ @ Π9ΛΙΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

� ∆ηµι�υργ	α �ικ�γ�νειας
� Πρ�στασ	α της �ικ�γ�νειας
� Ε	δη �ικ�γ�νειας κτλ.
� Ε	δη γ/µ�υ (π�λιτικ�ς – θρη-

σκευτικ�ς)

ΓΛΩΣΣΙΚ9 ΜΑΘΗΜΑ
� Κε	µενα λ�γ�τε�νικ/ σ�ετι-

κ/ µε την �ικ�γ�νεια
� Π�ι�µατα για την �ικ�γ�νεια
� B γραπτ�ς λ�γ�ς στην καθη-

µεριν� 'ω� της �ικ�γ�νειας
� Τα �ν�µατα της �ικ�γ�νειας

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
� Τ� µυστ�ρι� τ�υ γ/µ�υ
� Nριστιανισµ�ς και �ικ�γ�νεια
� B γ/µ�ς στις /λλες θρησκε	ες

και δ�γµατα



Κριτήρια σύνθεσης των οµάδων
Η εισαγωγ� των µαθητ.ν στην �µαδ�συνεργατικ� διαδικασ	α πρ�ϋπ�θ�τει τη συγκρ�τηση των
�µ/δων µε συγκεκριµ�να κριτ�ρια:

α. Συγκρ�τηση �λιγ�µελ.ν �µ/δων µε µεγ/λη �ρ�νικ� δι/ρκεια, µ�σα στις �π�	ες µπ�ρ�#ν ε#-
κ�λα να ενσωµατωθ�#ν �ι «αδ#νατ�ι» � «δ#σκ�λ�ι» µαθητ�ς.

&. Bργ/νωση �µ/δων µε �µ�ι�γεν� � ετερ�γεν� σ#νθεση ως πρ�ς την επ	δ�ση, τ� )#λ�, τα εν-
δια)�ρ�ντα, τ� &αθµ� δυσκ�λ	ας των θεµ/των. Bι �µ�ι�γενε	ς ως πρ�ς την επ	δ�ση �µ/δες ε	ναι
απαρα	τητες για µεγαλ#τερ� �ρ�νικ� δι/στηµα, �τσι .στε να καλυ)θ�#ν ελλε	ψεις � να πρ�ωθη-
θ�#ν συγκεκριµ�νες ικαν�τητες στ�υς «αδ#νατ�υς» µαθητ�ς. Bι ετερ�γενε	ς ως πρ�ς την επ	δ�ση
�µ/δες ���υν ν�ηµα και απ�δ	δ�υν στην περ	πτωση π�υ τα θ�µατα µε τα �π�	α θα εργαστ�#ν ε	-
ναι δια)�ρετικ/ και επιτρ�π�υν την �ντα-η των «δ#σκ�λων» και «αδ#νατων» µαθητ.ν, .στε να
���υν /µεση &��θεια απ� τ�υς συµµαθητ�ς της �µ/δας. Στις ευκαιριακ�ς �µ/δες, �ι µαθητ�ς ερ-
γ/'�νται και συνεργ/'�νται µ��ρι να �λ�κληρ.σ�υν την εργασ	α π�υ τ�υς ανατ�θηκε.

γ. Τ� µ�γεθ�ς της �µ/δας ε-αρτ/ται απ� τ�υς στ���υς και τ� ε	δ�ς τ�υ διδακτικ�# αντικειµ�-
ν�υ (Ματσαγγ�#ρας, 2000: 83-93, Κ�σσυ&/κη, 2003: 399-400).

Κατανοµή δραστηριοτήτων 
Ε)�σ�ν � εκπαιδευτικ�ς απ�)ασ	σει τη συγκεκριµ�νη εν�τητα και τ�υς διδακτικ�#ς στ���υς π�υ
θα επε-εργαστ�#ν �ι �µ/δες µαθητ.ν, θα ε-ηγ�σει στ�υς µαθητ�ς τι πρ�πει να κ/ν�υν, για να
διεκπεραι.σ�υν τ� �ργ� π�υ αναλαµ&/ν�υν. Στη συν��εια εκπαιδευτικ�ς και µαθητ�ς συνεργ/-
'�νται για τ�ν καταµερισµ� των εργασι.ν, τη σ#νθεση της �µαδικ�ς εργασ	ας, τ� �ρ�ν� π�υ θα
�ρειαστ�#ν, τα µ�σα και τα υλικ/ π�υ θα �ρησιµ�π�ι�σ�υν. Για διευκ�λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�#
παραθ�τ�υµε τη «Στρατηγικ� Bµαδ�συνεργατικ�ς ∆ιδασκαλ	ας»:

Στρατηγικ� 9µαδ�συνεργατικ�ς ∆ιδασκαλ�ας

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡ9∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 9ΡΓΑΝΩΣΗΣ
(1) Bργ/νωση µαθητικ.ν �µ/δων.
(2) Bργ/νωση �.ρ�υ.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΠΡ9ΕΤ9ΙΜΑΣΙΑ ΨΥD9Λ9ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙ9Λ9ΓΙΚΗ
(3) Γνωστ�π�	ηση διδακτικ.ν στ��ων.
(4) Καθ�ρισµ�ς αναµεν�µενων µ�ρ).ν κ�ινωνικ�ς συµπερι)�ρ/ς.
(5) Γνωστ�π�	ηση διαδικασι.ν συνεργασ	ας.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΑΡ9ΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕEΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚ9Υ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ9Υ
(6) Παρ�υσ	αση � συλλ�γ� δεδ�µ�νων για διδακτικ� αντικε	µεν�.
(7) Καταµερισµ�ς �ργ�υ �µ/δας στις υπ��µ/δες.
(8) Σ#νθεση �ργ�υ υπ��µ/δων.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΚΑΘ9∆ΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 9ΜΑ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(9) Bργανωτικ�-δ�δακτικ�ς δραστηρι�τητες εκπαιδευτικ�#.
(10) Μαθησιακ�ς και συνεργατικ�ς δραστηρι�τητες µαθητ.ν.

ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΑEΙ9Λ9ΓΗΣΗ ΕΡΓ9Υ
(11) Α-ι�λ�γηση ακαδηµαϊκ�ς µ/θησης.
(12) Α-ι�λ�γηση λειτ�υργικ�τητας της �µ/δας.
(13) Μεταγνωστικ� θε.ρηση επιλ�γ.ν.

(Πηγ�: Ματσαγγ��ρας, 2002: 519)
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Αξιολόγηση
Τα κριτ�ρια και �ι διαδικασ	ες α-ι�λ�γησης πρ�πει να ε	ναι σα)� και γνωστ/ στ�υς µαθητ�ς εκ
των πρ�τ�ρων. Στην �µαδ�συνεργατικ� διδασκαλ	α µπ�ρ�#µε να ε)αρµ�σ�υµε τρεις µ�ρ)�ς
α-ι�λ�γησης: α. την ατ�µικ� α#ι�λ�γηση, (. την �µαδικ� α#ι�λ�γηση και γ. τη συσ1 τιση των
δυ� αυτ�ν µ�ρ'�ν α#ι�λ�γησης. Με την ατ�µικ� α-ι�λ�γηση αναδεικν#εται η ατ�µικ� ευθ#νη
των µελ.ν, µε την �µαδικ� α-ι�λ�γηση τ�ν	'�νται �ι κ�ιν�	 στ���ι της �µ/δας και µε τη συσ��τιση
των δ#� ε-ασ)αλ	'εται η αλληλε-/ρτηση των µελ.ν (&λ. Ματσαγγ�#ρας, 2000: 158-161).

Κριτ�ρια α-ι�λ�γησης απ�τελ�#ν η π�ι�τητα και η εγκυρ�τητα τ�υ συλλ�γικ�# �ργ�υ, καθ.ς
και η ικαν�τητα της �µ/δας να λειτ�υργε	 συλλ�γικ/.

1.2.6. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Για την απ�τελεσµατικ� �ργ/νωση της διδασκαλ	ας κρ	νεται σκ�πιµ� να γνωρ	'ει � εκπαιδευτι-
κ�ς τ� περιε��µεν� και τις δραστηρι�τητες π�υ περιλαµ&/ν�νται στ� λ�γισµικ� (CD-Rom), τ�
�π�	� συν�δε#ει τ� &ι&λ	� τ�υ µαθητ�. Η α-ι�π�	ηση τ�υ λ�γισµικ�# ��ει στ��� την εµπ�δωση και
απ�σα)�νιση των ενν�ι.ν και λειτ�υργε	 συµπληρωµατικ/ στις δραστηρι�τητες τ�υ &ι&λ	�υ τ�υ
µαθητ�, στην /ντληση περισσ�τερων πληρ�)�ρι.ν για την υλ�π�	ηση των σ�εδ	ων εργασ	ας, αλ-
λ/ και στην αυτ�-α-ι�λ�γηση και ετερ�-α-ι�λ�γηση.

1.2.7. Αξιολόγηση – Τεχνικές Αξιολόγησης

Η α-ι�λ�γηση τ�υ µαθητ� σ#µ)ωνα µε τις πρ�τειν�µενες διδακτικ�ς στρατηγικ�ς, π�υ µπ�ρ�#ν
να ε)αρµ�'�νται αν/λ�γα µε τη διδακτικ� εν�τητα, δεν ��ει τη µ�ρ)� των παραδ�σιακ.ν τε�νι-
κ.ν α-ι�λ�γησης της επ	δ�σης των µαθητ.ν, αλλ/ απ�σκ�πε	 κυρ	ως:
� στη διαπ	στωση της επ	τευ-ης των στ��ων της µ/θησης
� στ� σ�εδιασµ� των επ�µενων σταδ	ων της µ/θησης 
� στη διερε#νηση και απ�τ#πωση της ατ�µικ�ς και συλλ�γικ�ς π�ρε	ας των µαθητ.ν
� στ�ν εντ�πισµ� των µαθησιακ.ν δυσκ�λι.ν και των ελλε	ψεων των µαθητ.ν
� στην καλλι�ργεια τ�υ ερευνητικ�# πνε#µατ�ς των µαθητ.ν
� στην εν	σ�υση της αυτ�πεπ�	θησης και αυτ�εκτ	µησης των µαθητ.ν
� στην απ�κτηση µεταγνωστικ.ν ικαν�τ�των εκ µ�ρ�υς των µαθητ.ν µ�σα απ� τη δια�ε	ρι-

ση της µ/θησ�ς τ�υς.
� στην π�ι�τικ� ανα&/θµιση της εκπαιδευτικ�ς διαδικασ	ας.

Τεχνικές αξιολόγησης
Bι τε1νικ ς α#ι�λ�γησης συναρτ.νται /µεσα µε τ�υς σκ�π�#ς και τ�υς στ���υς π�υ τ	θενται σε
κ/θε διδακτικ� εν�τητα τ�υ µαθ�µατ�ς.

Η α-ι�λ�γηση µπ�ρε	 να γ	νει απ� τ� δ/σκαλ� (ετερ�α-ι�λ�γηση), απ� τ�υς 	δι�υς τ�υς µαθη-
τ�ς (αυτ�-α-ι�λ�γηση και αλληλ�-α-ι�λ�γηση), καθ.ς και απ� /λλ�υς «ε-ωτερικ�#ς» α-ι�λ�γη-
τ�ς, �πως η ευρ#τερη σ��λικ� κ�ιν�τητα.

Στις τε�νικ�ς α-ι�λ�γησης περιλαµ&/ν�νται �ι γραπτ ς � πρ�'�ρικ ς ε#ετ�σεις µε ερωτ�σεις
κλειστ�# � αν�ικτ�# τ#π�υ, �ι συνθετικ ς δηµι�υργικ ς – διερευνητικ ς εργασ�ες (σ��δια εργα-
σ	ας–projects), η συστηµατικ� παρατ�ρηση, � '�κελ�ς εργασι�ν, η αυτ�α#ι�λ�γηση τ�υ µαθη-
τ� � α#ι�λ�γηση απ� τ�υς συµµαθητ ς τ�υς η α#ι�λ�γηση απ� την ευρ$τερη µαθητικ� κ�ιν�τη-
τα και τ�υς γ�νε�ς (&λ. ΦΕΚ 303/13-03-03: 3743-3744).
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Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα ∆ιδασκαλίας

Τ� κε)/λαι� «Ρ�λ�ι, δικαι�µατα και υπ�1ρε�σεις των µελ�ν της �ικ�γ νειας» εντ/σσεται στην
εν�τητα «Η 9ικ�γ νεια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας»

Γνωστικές περιοχές που προσεγγίζονται διαθεµατικά:
� Γλ.σσα 
� Ιστ�ρ	α
� Γεωγρα)	α
� Φυσικ�ς Επιστ�µες
� Θρησκευτικ/ 
� Αισθητικ� Αγωγ� 
� Τε�ν�λ�γ	α 
� Παρ/δ�ση και η ευρ#τερη κ�ινων	α (ηθικ�ς α-	ες, �ικ�ν�µ	α)

Στόχος: 
Καταν�ηση των δικαιωµ/των και των υπ��ρε.σεων των µελ.ν της �ικ�γ�νειας.

Επιµέρους στόχοι:
Να ε	ναι σε θ�ση �ι µαθητ�ς:
� Να πρ�σεγγ	σ�υν και να απ�σα)ην	σ�υν τις �νν�ιες «µ�ρ)� της �ικ�γ�νειας», «ρ�λ�ι και

�ργ/νωση της �ικ�γ�νειας» και «δικαι.µατα και υπ��ρε.σεις των µελ.ν της �ικ�γ�νειας».
� Να ανα)�ρ�υν ρ�λ�υς των µελ.ν της ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας.
� Να αναπτ#-�υν δε-ι�τητες συνεργασ	ας και επικ�ινων	ας µε τα /λλα µ�λη της �ικ�γ�νειας.
� Να ανα)�ρ�υν τ�ν δικ� τ�υς ρ�λ� µ�σα στην �ικ�γ�νεια.
� Να αναπτ#-�υν υπε#θυνη στ/ση και δι/θεση αρµ�νικ�ς συν#παρ-ης µε τα µ�λη της �ικ�-

γ�νει/ς τ�υς.
� Να διαπιστ.σ�υν αλλαγ�ς π�υ συντελ�στηκαν στις σ��σεις µετα-# των µελ.ν στην ελληνι-

κ� �ικ�γ�νεια, ε-ετ/'�ντας παλαι�τερες επ���ς και συγκρ	ν�ντας µε τη σ#γ�ρ�νη επ���.

Χρονική διάρκεια: δ#� (2) διδακτικ�ς .ρες

Μεθοδολογία:
� Επ�ικ�δ�µητικ� µ�θ�δ�ς διδασκαλ	ας.
� Βιωµατικ� - µαθητ�κεντρικ� και �µαδ�συνεργατικ� διδακτικ� πρ�σ�γγιση, π�υ στην πλη-

ρ�τητ/ της αναπτ#σσεται µε συνθετικ�ς εργασ	ες (Project).
� Bλιστικ� πρ�σ�γγιση της γν.σης και διαθεµατικ�τητα µε α-ι�π�	ηση θεµελιωδ.ν ενν�ι.ν

(�τ�µ� – σ$ν�λ�, αλληλεπ�δραση, �µ�ι�τητα- δια'�ρ�, σ$στηµα κ.�.).

Τρόπος υλοποίησης: 
� Fγερση ενδια' ρ�ντ�ς: Bι µ�ρ)�ς �ικ�γ�νειας π�υ απεικ�ν	'�νται και η πρ�σεκτικ� αν/-

γνωση τ�υ κειµ�ν�υ απ�τελ�#ν τ� ερ�θισµα για διε-�δικ� συ'�τηση ως πρ�ς την �ργ/νω-
ση της �ικ�γ�νειας ως κ�ινωνικ�ς �µ/δας, τα µ�λη π�υ την απ�τελ�#ν και τις σ��σεις π�υ
αναπτ#σσ�υν µετα-# τ�υς.
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� Πρ��θηση της ενεργητικ�ς συµµετ���ς των µαθητ.ν µε συν��ιση της συ'�τησης και δια-
θεµατικ� – �λιστικ� διασ#νδεση (/τ�µ�-σ#ν�λ�).

� Ελε$θερη  κ'ραση των πρ�&ληµατισµ.ν και των απ�ψεων / ιδε.ν των µαθητ.ν για τη σ#ν-
θεση της �ικ�γ�νειας, τις σ��σεις των µελ.ν της, καθ.ς και για τ�υς ρ�λ�υς τ�υς (�ργ/νωση).

� Ανατρ�'�δ�τηση των γν.σεων απ� πρ�ϋπ/ρ��υσα εµπειρ	α και µε ανα'�τηση παραδειγ-
µ/των απ� την Ιστ�ρ	α, για διαπ	στωση των αλλαγ.ν π�υ ���υν συντελεστε	 στην �ργ/νω-
ση της �ικ�γ�νειας κατ/ την ιστ�ρικ� της ε-�λι-η. Επισ�µανση της αναγκαι�τητας της ε-α-
σ)/λισης �µαλ.ν και ειρηνικ.ν σ��σεων µετα-# των µελ.ν µιας �ικ�γ�νειας.

� Αν�δει#η της αλληλεπ	δρασης και της συνεργασ	ας των µελ.ν της �ικ�γ�νειας.
� Εκτ λεση δραστηρι�τ�των για εµπ�δωση και επ�κταση �σων διδ/�θηκαν.

Εποπτικό και διδακτικό υλικό:
� Βι&λ	� τ�υ µαθητ� 
� CD-R√ª (λ�γισµικ�)
� Internet (διαδ	κτυ�)
� Video 
� Φωτ�γρα)	ες 
� Ανθ�λ�γι� Λ�γ�τε�νικ.ν Κειµ�νων Ε? και ΣΤ? ∆ηµ�τικ�# 
� Βι&λ	α απ� την πρ�τειν�µενη &ι&λι�γρα)	α.

Αξιολόγηση:
Η επ	τευ-η των στ��ων τ�υ κε)αλα	�υ και η δραστηρι�π�	ηση των µαθητ.ν µπ�ρε	 να ελεγ�θε	 µε:
� Παρατ�ρηση της συµµετ���ς των µαθητ.ν κατ/ τη δι/ρκεια διε-αγωγ�ς τ�υ µαθ�µατ�ς

(ικαν�τητα επικ�ινων	ας, ε)αρµ�γ� καν�νων διαλ�γ�υ, επι�ειρηµατ�λ�γ	α, �κ)ραση συ-
ναισθηµ/των κ./.).

� ∆ιερευνητικ�ς ερωτ�σεις.
� Εκτ�λεση και �λεγ�� των δραστηρι�τ�των τ�υ &ι&λ	�υ τ�υ µαθητ� (ατ�µικ.ν – �µαδικ.ν).
� Εκτ�λεση ασκ�σεων απ� τ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ�µατ�ς, �π�υ παρ��εται και δυνατ�τητα αυ-

τ�α-ι�λ�γησης.
� ∆ραµατ�π�	ηση και παι�ν	δια ρ�λων (επιν�ηση σεναρ	�υ).
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