
Δ.  Μερικές επιπλέον ιδέες για διακλαδικές προσεγγίσεις του θέματος της Εξόδου (που αφορούν σε όλα τα μαθήματα του Β΄ 
κεφαλαίου) 
 

1. Συνεννοούμαστε με το φιλόλογό τους να διδάξει ένα σχετικό λογοτεχνικό κείμενο επισημαίνοντας μια κοινή βασική ιδέα που 
επεξεργαζόμαστε κι εμείς: «Αγώνες λαών για απελευθέρωση», «παραδόσεις / μνήμη λαών», «διαμόρφωση εθνικής / θρησκευτικής 
συνείδησης».  

2. Από το μάθημα της Ιστορίας μπορούν να κάνουν έναν κατάλογο των λαών και των πολιτισμών της περιοχής την εποχή της Εξόδου. 
3. Με τον καθηγητή των Αγγλικών μπορεί να συζητήσουν και να βρουν υλικό για τους απελευθερωτικούς αγώνες των μαύρων στις 

Η.Π.Α., καθώς και για το ρόλο του Martin Luther King.  
4. Με τον καθηγητή της Μουσικής μπορούν να ακούσουν όχι μόνο spirituals (όπως προτείνεται στο βιβλίο μαθητών), αλλά και 

παραδοσιακά ελληνικά που σχετίζονται με τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καθώς η οργάνωση μια διαθεματικής δραστηριότητας προϋποθέτει την κατανόηση της δυνατής διασύνδεσης των βασικών 
ιδεών του θέματος με τα περιεχόμενα των άλλων μαθημάτων, παρακάτω παρουσιάζεται η εξακτίνωση του θέματος της Εξόδου προς τα 
Αναλυτικά Προγράμματα όλων των μαθημάτων της Α΄ Γυμνασίου.   
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Εξακτίνωση του θέματος της Εξόδου με βάση τα μαθήματα του ΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ: Λαοί και πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής (στόχοι του μαθήματος: συνεργασία διάφορων επιστημονικών κλάδων για τη μελέτη του παρελθόντος,  αλληλεπίδραση 
γεωγραφίας-, οικονομίας και κοινωνικής οργάνωσης, εκτίμηση των συνεπειών των μεταναστεύσεων, να αναγνωρίζουν τις αξίες που αναδεικνύονται από τον πολιτισμό, τις ρίζες των 
σύγχρονων επιτευγμάτων στην πνευματική δημιουργία του παρελθόντος) 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Κοινωνικός περίγυρος, επικοινωνία, οικονομικοί πόροι, διατροφικές συνήθειες, , ατομική υγιεινή, κατοικία, ενδυμασία 

 
 ΦΥΣΙΚΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: οργανισμοί, ζωή, περιβάλλον, 
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, 
ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου, διατροφή,  
στήριξη/κίνηση του ανθρώπου, ασθένειες 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: χάρτες, κατηγορίες/χρήση, 
μέτρηση αποστάσεων, ερμηνεία γεωγραφικών 
δεδομένων, θερμικές ζώνες γης, ατμόσφαιρα, 
επίδραση στη ζωή των ανθρώπων, ποτάμια και 
λίμνες, γλυκό νερό και άνθρωποι, μεγάλες πόλεις 
της γης 
ΧΗΜΕΙΑ: το νερό στη ζωή, έδαφος/υπέδαφος 
(σε σχέση με τη ζωή, την ανάπτυξη και την 
οικονομία) 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: αναζήτηση πληροφοριών, 
δημιουργία διαγραμμάτων/χαρτών/πινάκων 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: εργαλεία, υλικά, κατασκευές 
(στόχοι: διαμόρφωση αντίληψης γύρω από τη σχέση 
τρόπου ζωής – τεχνολογίας, ρόλο τεχνολογίας στην 
κοινωνία, ανάπτυξη επικοινωνίας/συνεργασίας που 
απαιτείται για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία, 
σχέση εργαλείων – αναγκών)   

 
 

        Η Έξοδος 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΕΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Θέμα – περιεχόμενο – νόημα 
ΘΕΑΤΡΟ: δημιουργία ρόλου, δραματοποίηση, 
θεατρική παράσταση, διαπολιτισμικότητα 
ΜΟΥΣΙΚΗ: (στόχοι: κατανόηση της σημασίας της 
επικοινωνίας, ανάληψη ρόλου, δημιουργία συνόλου) 

ΓΛΩΣΣΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: περιγραφή, αφήγηση 
(στόχοι: επισήμανση των στοιχείων της, τεχνικές της), ο 
ρόλος των λέξεων στις περιγραφές και τις αφηγήσεις, 
είδη κειμένων σε συνάρτηση με τους επικοινωνιακούς 
σκοπούς που υπηρετούν, μετασχηματισμός κειμένων, 
χρήση λεξικών ) 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: κείμενα από τη θρησκευτική ζωή 
(στόχοι: να κατανοήσουν το ρόλο της θρησκείας στην 
ιστορία των λαών κα τη σημασία των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων στη διαμόρφωση της καθημερινής 
συμπεριφοράς) 
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: θέματα: νόστος, ύβρις, 
ανθρωπομορφισμός θεών, κοινωνική και πολιτική 
οργάνωση, αξίες και στάση ζωής, ηρωικό στοιχείο, 
αφηγηματικές τεχνικές 
ΑΓΓΛΙΚΑ: (στόχοι: συνδυασμός γλωσσικών / 
παραγλωσσικών / εξωγλωσσικών στοιχείων 
επικοινωνίας, αναγνώριση προθέσεων των συγγραφέων 
των κειμένων, χώρος, αφήγηση, συσχετισμού δράσης / 
γεγονότων 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ/ΑΛΓΕΒΡΑ:Μονάδες 
μέτρησης, θετικοί και αρνητικοί αριθμοί 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: απόσταση σημείων ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:

 (στόχοι: ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων, πνεύμα 
ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας, 
ήττα/νίκη, κανονισμοί, αντοχή, ταχύτητα, τεχνική) 
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