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Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητή συναδέλφισσα,

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, όπως και το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών,
γράφτηκαν για να σας βοηθήσουν στο διδακτικό σας έργο στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλ-
λοντος (ΜτΠ). Το διδακτικό υλικό στο σύνολό του σχεδιάστηκε µε βάση τις κατευθύνσεις του Ανα-

λυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ) και του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπου-
δών (∆ΕΠΠΣ) αλλά και κατευθύνσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη θεωρητική και ερευνητική ερ-
γογραφία των επιστηµών που υποστηρίζουν τη διδακτική πράξη (∆ιδακτική, Παιδαγωγική, Επιστηµο-
λογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Κοινωνική Γλωσσολογία κ.ά.). 

Σκοπός µας είναι να βοηθούν οι µαθητές/µαθήτριες (Μ1) να οικοδοµήσουν προσωπικά αλλά και από
κοινού µε τους συµµαθητές / τις συµµαθήτριες τους γνώσεις, συµµετέχοντας σε διαλόγους και εφαρ-
µόζοντας παιδαγωγικά κατάλληλες πρακτικές. Επειδή το νόηµα του αλφαβητισµού έχει αλλάξει στις
µέρες µας, µέσα από τη διδασκαλία των µαθηµάτων δεν επιδιώκεται µόνο η απόκτηση γνώσεων. Παι-
δαγωγική επιδίωξη είναι οι Μ να αποκτήσουν επίσης δεξιότητες (επιστηµονικές, κοινωνικές, ψυχοκι-
νητικές) και µεταδεξιότητες, να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν µε το περιβάλλον τους, για να υιο-
θετήσουν, στο βαθµό που είναι δυνατόν, κοινά αποδεκτές στάσεις, αξίες και συµπεριφορές. Αυτό απο-
τελεί επιδίωξή µας στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών µέσα από συγκεκριµένες δρα-
στηριότητες που στηρίζονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, βιωµατικές, διερευνητικές, δια-
λογικές, συνεργατικές, διαθεµατικές. 

Το Βιβλίο του δασκάλου αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει µια συνοπτική ει-
σαγωγή µε αναφορά στις θεωρίες µάθησης και τη διδακτική µεθοδολογία, στις οποίες βασίστηκαν το
Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών. 

Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει αναλυτικά τις ενότητες που εξετάζονται στο Βιβλίο του Μαθητή Για
κάθε ενότητα υπάρχει µια σύντοµη εισαγωγή (κάθετη και οριζόντια διασύνδεση, διαθεµατικές δεξιό-
τητες της ενότητας, βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται στην ενότητα, υλικά και πηγές που θα χρει-
αστούν, ενδεικτική βιβλιογραφία και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περαιτέρω µελέτη και πληροφό-
ρηση), ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το κάθε κεφάλαιο µε τη µορφή δίστηλου. 

Στην αριστερή στήλη υπάρχουν τα εξής σύµβολα/εικονίδια που αναφέρονται στην κοινωνική οργά-
νωση της τάξης που προτείνουµε για κάθε δραστηριότητα του Βιβλίου του Μαθητή ή του Τετραδίου
Εργασιών: 

δραστηριότητα σε οµάδες 

ατοµική δραστηριότητα που γίνεται αντικείµενο συζήτησης στην ολοµέλεια της τάξης. 
Σε κάθε δραστηριότητα προτείνεται η επιστροφή στην ολοµέλεια της τάξης, είτε για να ανακοινώσουν

όλοι οι Μ ή οι µαθητικές οµάδες (ΜΟ) το θέµα που µελέτησαν είτε για να γίνει σύνθεση απόψεων και
εργασιών. Κάποιες φορές ξεκινάµε τη µελέτη του κεφαλαίου µε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στην
ολοµέλεια. 

Στη δεξιά στήλη γίνεται η παρουσίαση των στόχων, των διδακτικών ενεργειών και των µαθητικών
δραστηριοτήτων. Προτείνονται, κατά περίπτωση, εναλλακτικές προσεγγίσεις, ώστε να δίνεται η δυνα-
τότητα στο δάσκαλο/στη δασκάλα (∆1) της τάξης να προσαρµόζει τις δραστηριότητες στις ιδιαιτερότη-
τες των Μ. 

Επίσης, προτείνονται σχέδια εργασίας, που ο ∆ µπορεί να διαµορφώσει ανάλογα µε βάση τις ιδιαιτε-
ρότητες των Μ και της τοπικής κοινωνίας και να τα αξιοποιήσει είτε σε ώρες της Μελέτης του Περιβάλ-
λοντος, είτε συνδέοντάς τα µε άλλα µαθήµατα. Υπάρχουν κεφάλαια τα οποία προτείνεται να διδαχθούν
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1. Για λόγους οικονοµίας χώρου και ευκολίας στην ανάγνωση υιοθετήθηκε συµβατικά η χρήση του επικρατέστε-
ρου γραµµατικά γένους (αρσενικού - δηλαδή ο ∆ αντί για ο/η ∆, ο M αντί για ο/η M κ.λπ.). Πάντοτε αναφερόµα-
στε και στα δύο φύλα.
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ως ευκαιριακές ενότητες σε ηµεροµηνίες που παρουσιάζονται στον Πανοραµικό Πίνακα Περιεχοµέ-
νων. Η µελέτη του Πανοραµικού Πίνακα Περιεχοµένων στην αρχή του διδακτικού έτους βοηθά στον κα-
λύτερο προγραµµατισµό της εργασίας σας.

Το Βιβλίο του ∆ασκάλου περιέχει κατευθύνσεις και προτάσεις σχετικά µε το πώς µπορούν να αξιο-
ποιηθούν αποτελεσµατικά τα πληροφοριακά κείµενα, οι εικόνες, οι ακολουθίες δραστηριοτήτων, ατο-
µικές, οµαδικές, διαθεµατικές αλλά και τα σχέδια εργασίας που προτείνονται. Πρόθεσή µας είναι να
χρησιµοποιηθεί ως οδηγός-βοηθός και όχι ως ο «απόλυτος» οδηγός. Θεωρούµε ότι ο ∆ γνωρίζει κα-
λύτερα από τον καθένα την τάξη του, γι’ αυτό µπορεί να κάνει επιλογές βάζοντας τη δική του σφραγίδα
στη µαθησιακή διαδικασία. Θέση µας είναι ότι ο ∆ θα πρέπει να αποφεύγει την απλή και µονοµερή ανα-
µετάδοση των σχολικών εγχειριδίων. 

Τα τρία βιβλία που έχετε στη διάθεσή σας για για τη διδασκαλία της Μελέτης του Περιβάλλοντος απο-
τελούν ένα µικρό µέρος, κατά την άποψή µας, του «οπλοστασίου» του ∆. Είναι κοινά αποδεκτή η επιτα-
κτική ανάγκη στις µέρες µας για αξιοποίηση και άλλων πηγών, µέσων και εργαλείων, όπως των οπτι-
κοακουστικών (χάρτες, προπλάσµατα, βιβλία, διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισµικά, κ.ά.) και, βεβαίως,
της πρώτης και βασικής πηγής, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις, µαρτυρίες, πρόσωπα). 

Επίκεντρο της πρότασής µας είναι ο µετασχηµατισµός της τάξης σε µια µικρή «κοινωνία µάθησης».
Χρειάζεται στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, αν δεν εξασφαλίζουµε, για κα-
θεµία ενότητα, τα απαραίτητα µέσα και υλικά. Μετασχηµατίζοντας τις κατευθύνσεις του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών σε συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις, προσπαθήσαµε, να συνδέεται το σχο-
λείο µε τη ζωή της τοπικής κοινότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, ο προτεινόµενος τρόπος προσέγγισης του µαθήµατος της Μελέτης του Περι-
βάλλοντος δηµιουργεί νέες συνθήκες για το ρόλο του ∆. Ο ρόλος του γίνεται συντονιστικός, καθοδηγη-
τικός, διαπραγµατευτικός. Ο ∆ είναι ο οργανωτής καταστάσεων µάθησης, αυτός δηλαδή που θα δηµι-
ουργήσει ένα συνεργατικό, διερευνητικό µαθησιακό περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι µαθητές αποδίδουν
ανάλογα µε τις δυνατότητες αλλά και το ενδιαφέρον τους. Σε ένα τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον σκοπός
των συνεργαζόµενων Μ είναι να προωθούν την ατοµική τους µάθηση, καθώς επίσης να συµβάλλουν
στη µάθηση των υπόλοιπων µελών της οµάδας.

Πριν χρησιµοποιήσετε το Βιβλίο του Μαθητή, θεωρούµε σηµαντικό να µελετήσετε το πρώτο µέρος
του Βιβλίου του Eκπαιδευτικού, ώστε να διαµορφώσετε άποψη σχετικά µε τη φιλοσοφία που χαρακτη-
ρίζει το προτεινόµενο διδακτικό υλικό. Θεωρείται επίσης αυτονόητο ότι θα µελετήσετε το ∆ιαθεµατικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και το Aναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τη Mελέτη του Πε-
ριβάλλοντος. 

Το διδακτικό υλικό (Βιβλίο του ∆ασκάλου, Βιβλίο του Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών) είναι βασισµένο
στο σύγχρονο αίτηµα για ελευθερία και ευελιξία του ∆ στον τρόπο υλοποίησης των στόχων, καθώς επί-
σης και στον ενεργό ρόλο του στη διαµόρφωση ενός διδακτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες των Μ της τάξης του. Στο πνεύµα αυτό, το υλικό που σας προτείνουµε αποτελεί µια ανοιχτή διδα-
κτική πρόταση, που σε καµία περίπτωση δεν είστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσετε κατά γράµµα. Θε-
ωρούµε απαραίτητο να έχετε στη διάθεσή σας όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, ώστε να
είστε σε θέση να επιλέγετε και να έχετε τη δυνατότητα να προσαρµόζετε τη διδασκαλία σας στις ιδιαι-
τερότητες της τάξης και στα ενδιαφέροντα των Μ σας. Η εµβάθυνση σε κάποια σηµεία και η τελική δια-
µόρφωση της πρότασης σε διδακτική πράξη αποτελεί οπωσδήποτε απόφαση δική σας και της τάξης
σας.

Η συγγραφική οµάδα
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1. Έννοια, περιεχόµενο και σκοποί του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
Έννοια και περιεχόµενο
Η Μελέτη του Περιβάλλοντος δεν αντιστοιχεί σε έναν µόνο επιστηµονικό κλάδο, αλλά αποτελεί ένα

πεδίο όπου οι Μ µελετούν πολύπλοκα θέµατα, τα οποία συνεξετάζουν διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται κατ’ εξοχήν διαθεµατικό και διεπιστηµονικό αντικείµενο το οποίο κατέχει, ως
διακριτό µάθηµα, χρόνο και θέση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Στη Μελέτη του Περιβάλλοντος ενσωµα-
τώνονται σκοποί και εννοιολογικά εργαλεία από το φυσικό, το κοινωνικό, το πολιτισµικό, το ιστορικό, το
θρησκευτικό και το οικονοµικό περιβάλλον µάθησης. Ουσιαστικά, συγκεντρώνει στοιχεία από τα µα-
θήµατα εκείνα που δε διδάσκονται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, αντιµετωπί-
ζοντάς τα ενοποιητικά. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος δίνεται έµφαση στους συνδυασµούς,
τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ώστε
να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που επιτρέπει την εξοικείωση του Μ µε την πολύπλοκη, πολυδιάστατη
και συνεχώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα [Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ.
φύλλου 303/13-03-03, Παράρτηµα, Τόµος Α΄, σελ. 4044)].

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος εντάσσει σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο, το οποίο περιέχει δυνατότη-
τες για διαθεµατικές προεκτάσεις, στοιχεία από επιστήµες όπως η Φυσική, η Xηµεία, η Bιολογία, η Γεω-
γραφία που εντάσσονται στον ευρύτερο τοµέα των Φυσικών Eπιστηµών και επιστήµες όπως η Kοινω-
νιολογία, η Oικονοµία, τα Θρησκευτικά, η Iστορία, οι Πολιτικές Eπιστήµες που εντάσσονται στον ευρύ-
τερο τοµέα των Kοινωνικών Eπιστηµών.

Επιπλέον, διασυνδέεται µε προγράµµατα και αξιοποιεί την εµπειρία από την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, την Αγωγή Υγείας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε.
και τη Σύγχρονη Τεχνολογία.

Οι βασικοί άξονες της Μελέτης του Περιβάλλοντος αφορούν:
Ι) στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον
ΙΙ) στο Φυσικό Περιβάλλον
ΙΙΙ) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος.

Οι σκοποί της διδασκαλίας της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιο-

τήτων, 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 χώ-
ρο και το χρόνο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτηµάτων και της
ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας σφαι-
ρικής αντίληψης για τη ζωή, που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλε-
πιδράσεων µεταξύ διαφορετικών αντικειµένων, στις οποίες η έµφαση δίνεται στην αντιµετώπιση του
µαθητή ως ερευνητή [Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03, Πα-
ράρτηµα, Τόµος Α΄, σελ. 4039)].

2. Η Μελέτη του Περιβάλλοντος στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 
Βασική παραδοχή του ∆ΕΠΠΣ είναι ότι, σε αντίθεση µε την ακαδηµαϊκή πρακτική της κατάτµησης

της γνώσης σε τοµείς και εξειδικεύσεις, που τα τελευταία χρόνια και αυτή αµφισβητείται, η σχολική
γνώση, για λόγους ψυχολογικούς και διδακτικούς ιδιαίτερα, θα πρέπει: 
α) να διδάσκεται σε ενιαία µορφή, για να προσφέρει ολιστική εικόνα της πραγµατικότητας, 
β) να συνδέεται µε τις εµπειρίες των Μ, για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική µε την  πραγ-

µατικότητα που αυτοί βιώνουν και 
γ) να προσεγγίζεται µε διερευνητικές µεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδοµείται σταδιακά από τους ίδι-

ους τους Μ.
H Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι από τη φύση της διαθεµατική και ικανοποιεί στο µέγιστο βαθµό

τους τρεις παραπάνω σκοπούς. Επίσης, είναι µάθηµα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για οριζόντιες

A’ M E P O ™
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(από µάθηµα σε µάθηµα στην ίδια τάξη) και κάθετες διασυνδέσεις (από τάξη σε τάξη στο ίδιο µάθηµα),
αλλά και για ανάπτυξη διαθεµατικών και διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων. 

∆ιαθεµατικές έννοιες και εξειδικευµένες διεπιστηµονικές έννοιες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος
Κυρίαρχη διαθεµατική έννοια του µαθήµατος είναι η αλληλεπίδραση. Ακολουθούν και συνυπάρχουν

οι έννοιες του συστήµατος, της οµοιότητας - διαφοράς, της µεταβολής και του χώρου. Η έννοια της αλ-
ληλεπίδρασης αλλά και έννοιες συναφείς (σχέσεις, αλληλεξάρτηση, συνεργασία, συλλογικότητα) αξιο-
ποιούνται, ώστε οι Μ να κατανοήσουν τον τρόπο, τους «κανόνες», µε τους οποίους τα στοιχεία του πε-
ριβάλλοντος συσχετίζονται και αποτελούν οµάδες. 

Εξίσου σηµαντική είναι η έννοια του πολιτισµού, η οποία συνδέεται, όπως και στις προηγούµενες τά-
ξεις, µε τις έννοιες της επικοινωνίας, της µεταβολής στο χρόνο και στο χώρο, της οµοιότητας - δια-
φοράς και, σε ορισµένες περιπτώσεις, του ατόµου - συνόλου. Για παράδειγµα, όταν οι Μ, στα αντίστοι-
χα κεφάλαια, οικοδοµούν την έννοια του πολιτισµού, χρησιµοποιούν την έννοια οµοιότητα - διαφορά
µε στόχο την αποδοχή του «άλλου» και του «διαφορετικού». Η έννοια του πολιτισµού προσφέρεται για
τη διάχυση της διαθεµατικότητας σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα της τάξης, σε ενότητες που συµβαδίζουν
χρονικά.

Ανάλογα µε την ενότητα, περισσότερο ή λιγότερο δίνεται η δυνατότητα για την ανάδυση και άλλων
διαθεµατικών εννοιών, όπως συµβολισµός, ταξινόµηση, λειτουργία καθώς επίσης και εξειδικευµένων
εννοιών των Φυσικών και των Κοινωνικών Επιστηµών, όπως θερµότητα, αέρας, φως, γεωγραφικοί
όροι, γεωµορφολογικός χάρτης, υπόµνηµα, κοινότητα, εξουσία, πλειοψηφία, παράδοση, µνηµείο.

∆ιαθεµατικές ή οριζόντιες δεξιότητες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος
Το µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες δίνει τη δυνατό-

τητα για ανάπτυξη των διαθεµατικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα δίνεται έµφαση στις παρακάτω:
1. Τη δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατολογία, διάλογος

κ.λπ.).
2. Τη δεξιότητα της συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες.
3. Τη δεξιότητα/ικανότητα της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινω-

νίας.
4. Τη δεξιότητα/ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών.
5. Τη δεξιότητα/ικανότητα της δηµιουργικής επινόησης, της «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης».
6. Τη δεξιότητα επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων.
7. Τη δεξιότητα λήψης αποφάσεων
8. ∆εξιότητες µεταγνώσης και αυτορύθµισης.

3. ∆ιαµορφώνοντας µια διδακτική προσέγγιση για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος: Η πρότασή µας
3.1. Κοινωνική εποικοδόµηση και εννοιοκεντρικές προσεγγίσεις
Όπως ήδη υποστηρίξαµε, η Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι από τη φύση της διαθεµατική, δεδοµέ-

νου ότι προϋποθέτει την αξιοποίηση γνώσεων από πολλά γνωστικά αντικείµενα του σχολικού προ-
γράµµατος, τη σύνδεση, την εφαρµογή και την επέκτασή τους στην καθηµερινή ζωή των Μ. Κατά συ-
νέπεια, οι διδακτικές προσεγγίσεις που συνάδουν µε την ιδιαιτερότητα του µαθήµατος είναι οι εποικο-
δοµητικές, οι ανακαλυπτικές, οι βιωµατικές, οι συλλογικές και οι ολιστικές (ο µαθητής ως ερευνητής,
ως δηµιουργός νοηµάτων). Οι διδακτικές προσεγγίσεις είναι ολιστικές όταν ξεκινούν από τις εµπειρίες
των Μ και στοχεύουν στη σύλληψη της ευρύτερης εικόνας των θεµάτων που µελετούν. Όσο πιο ενταγ-
µένη είναι η µάθηση σε αυθεντικά πλαίσια, δηλαδή σε πλαίσιο µε παραδείγµατα
από τον καθηµερινό βίο, όσο πιο πλούσιες είναι οι θεµατικές και γνωστικές συ-
σχετίσεις, όσο πιο προσωπική και ενεργή είναι η εµπλοκή των Μ, τόσο καλύτερες
συνθήκες δηµιουργούνται µε στόχο τη σταδιακή οικειοποίηση της γνώσης και τη
µεταφορά/εφαρµογή της σε νέες καταστάσεις.
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Επικεντρώνοντας στο Μ, στα ενδιαφέροντά του, στις κλίσεις του και στις ικανότητές του οδηγούµα-
στε στη µαθητοκεντρική θεώρηση της εκπαίδευσης, εκφραστής της οποίας ήταν ο John Dewey. Την αρ-
χή της µαθητοκεντρικής προσέγγισης προσπαθήσαµε να κάνουµε πράξη στο Βιβλίο του Μαθητή και στο
Τετράδιο Εργασιών, εντάσσοντας δραστηριότητες που αξιοποιούν το οικείο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον των Μ, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα και τις ποικίλες κλίσεις
τους. Επιδίωξή µας είναι οι Μ, λειτουργώντας ως ερευνητές, να µη διδάσκονται την επιστηµονική µε-
θοδολογία ως προσχεδιασµένη µέθοδο, αλλά να ασκούνται στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατή-
ρηση, µέτρηση, ταξινόµηση, εξαγωγή συµπερασµάτων κ.ά.) και να αποκτούν δεξιότητες και µεταδε-
ξιότητες (συνεργατικές, διαλογικές) µέσα από δραστηριότητες που να έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για
τους ίδιους. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια µετακίνηση από θέσεις που υιοθετούσαν την άποψη ότι η
µάθηση είναι µια καθαρά ατοµική διαδικασία προς θέσεις που υποστηρίζουν πως η µάθηση εµπεριέ-
χει κοινωνικές και πολιτισµικές διεργασίες (Vygotsky 1987, Bruner 1996). Το µαθησιακό περιβάλλον,
στο πλαίσιο µιας τέτοιας προσέγγισης, περιγράφεται ως περιβάλλον στο οποίο ∆ και Μ ερευνούν από
κοινού και οικοδοµούν ή οικειοποιούνται έννοιες και νοήµατα (Κόκκοτας 2003). Σ’ ένα τέτοιο περιβάλ-
λον οι διδάσκοντες αναγνωρίζουµε πως ό,τι φαίνεται σαν λάθος και σύγχυση, υποδηλώνει την κατα-
νόηση των Μ τη δεδοµένη στιγµή της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και πως οι καλύτερες
προϋποθέσεις µάθησης δηµιουργούνται σε
συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (κοι-
νωνική εποικοδόµηση). 

Ταυτόχρονα, υιοθετώντας βασικά πορί-
σµατα της εννοιοκεντρικής προσέγγισης,
επιδιώκουµε οι Μ, να οδηγηθούν σταδιακά
από την κατανόηση των συγκεκριµένων πλη-
ροφοριακών δεδοµένων στο σχηµατισµό εν-
νοιών, µέσα από διαδικασίες µετασχηµατι-
σµών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το συ-
σχετισµό του περιεχοµένου των µαθηµάτων
µε θέµατα προσωπικού και κοινωνικού εν-
διαφέροντος. Οι Μ, µέσω συνεργατικών δρα-
στηριοτήτων επιδιώκεται να  εµπλακούν στη χρήση  και διαπραγµάτευση συγκεκριµένων λέξεων-εν-
νοιών, ώστε να οδηγηθούν στην εξοικείωσή τους µε αυτές και στη σταδιακή οικειοποίησή τους. Ταυτό-
χρονα, κατά τη διαδικασία αυτή οι Μ, αναπτύσσουν δεξιότητες για την αναζήτηση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή των γνώσεων σε τοµείς της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Οι βασικές έννοιες δί-
νονται συνήθως µε παραδείγµατα οικεία στους µαθητές στο κείµενο που συνοδεύει κάθε κεφάλαιο του
Βιβλίου του Μαθητή

Υποστηρίζεται ότι οι Μ, του ∆ηµοτικού Σχολείου µπορούν να οδηγηθούν σε γενικεύσεις µόνο αν ορ-
γανώσουν τα δεδοµένα που αφορούν την έρευνά τους, δηλαδή το ζήτηµα που µελετούν. Σύµφωνα µε
τη Hilda Taba, οι γενικεύσεις διαφέρουν από τις ιδέες και τις έννοιες, αφού α) εκφράζονται µε ολο-
κληρωµένες προτάσεις, ενώ οι έννοιες µε κάποια λέξη ή φράση και β) η γενίκευση ανήκει σε ανώτερο
επίπεδο σκέψης, συγκριτικά µε το σχηµατισµό εννοιών, αφού ουσιαστικά δηλώνει τη σχέση ανάµεσα
σε δύο ή και περισσότερες έννοιες. 

Με αφετηρία την κοινωνική εποικοδόµηση της γνώσης αλλά και τα πορίσµατα της εννοιοκεντρικής
προσέγγισης, ως ευρύτερο παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο ανάπτυξης των ενοτήτων, επιλέξαµε αυ-
τό της συνεργατικής διερεύνησης (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή 4η ενότητα, 7ο κεφάλαιο, 3η δραστηριότητα). 

A’ M E P O ™
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Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διδασκαλία δεν απο-
τελεί διαδικασία µετάδοσης της επιστηµονικής
γνώσης στους Μ, αλλά υλοποίηση στρατηγικών
που στοχεύουν στην εννοιολογική εξέλιξη ή στο
µετασχηµατισµό των νοηµάτων που διαπραγµα-
τεύονται οι Μ για συγκεκριµένες έννοιες. Κατά
τη διάρκεια µιας συνεργατικής διερευνητικής
δραστηριότητας οι Μ εργάζονται από κοινού για
να επιτύχουν στόχους, να αναζητήσουν λύσεις
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να συ-
νεισφέρουν, καθένας µε βάση τις ικανότητες και
τις δεξιότητές του. Φυσικά, η συνεργατική διε-

ρεύνηση αναφέρεται στο ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον και µε κανέναν τρόπο κάτι τέτοιο δε σηµαί-
νει ότι δεν προτείνονται και δραστηριότητες ατοµικές, τόσο κατά την εξέταση των κεφαλαίων όσο και
κατά την αξιολόγηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µερικά από τα διδακτικά εργαλεία που στηρίζονται σε σύγχρονες δι-
δακτικές προσεγγίσεις, έχουν τεκµηριωθεί ερευνητικά και γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν είτε
στο Βιβλίο του Μαθητή είτε στο Τετράδιο Εργασιών. 

3.1.α Προσανατολισµός - Προκαταβολικοί Oργανωτές
Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προοπτική στην αρ-

χή του κάθε µαθήµατος είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας
προσανατολισµός που µπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα δια-
φορετικές διδακτικές λειτουργίες, όπως να κινητοποιεί
την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών και να συν-
δέει προς το πραγµάτευση θέµα µε τις γνώσεις και τις εµπει-
ρίες των µαθητών.

O Ausubel (1963), υποστήριξε ότι έχουµε αποτελεσµα-
τική µάθηση, δηλαδή µάθηση µε νόηµα, εφόσον ο M συ-
νειδητά συνδέει τα καινούρια γνωστικά δεδοµένα µε όσα
ήδη γνωρίζει. Mάθηση µε νόηµα συµβαίνει, όταν, µετά από
µια σειρά εννοιολογικών αλλαγών στις γνωστικές δοµές
του M, οι ιδέες και οι απόψεις του µετασχηµατίζονται και
συνδέονται µε τα νέα γνωστικά δεδοµένα µε γέφυρες τους
προκαταβολικούς οργανωτές. O Ausubel έχει προτείνει το
µάθηµα να αρχίζει µε έναν προκαταβολικό οργανωτή, ο
οποίος θα δώσει στο M την ευκαιρία της προεπισκόπησης
των νέων πληροφοριών για να αποκτήσει η µάθηση νόη-
µα. Oι προκαταβολικοί οργανωτές λειτουργούν ως εξής: α)
κατευθύνουν την προσοχή στα κύρια σηµεία, β) υπερτονίζουν τη γεφυροποιό σχέση ανάµεσα στο πριν
και το µετά, γ) καθορίζουν τις συνδέσεις και «τα σηµεία στήριξης - σκαλωσιές», ώστε εκεί να συνδε-
θούν οι νέες πληροφορίες και δ) υπενθυµίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις που σχετίζονται.

Έτσι στην έναρξη των κεφαλαίων περιλαµβάνονται πάντα κείµενα (που συχνά συνοδεύονται από ει-
κόνες) που επιδιώκεται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας ως προσανα-
τολισµοί αλλά ταυτόχρονα και ως προκαταβολικοί οργανωτές για το τι θα επακολουθήσει στη συνέχεια.

3.1.β Εννοιολογικοί χάρτες
Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών πηγάζει από τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών, σύµ-

φωνα µε την οποία η γνώση οργανώνεται σε ένα προτασιακό δίκτυο, που σε κάθε άτοµο είναι µοναδι-
κό, αφού και η εµπειρία του είναι µοναδική. Προκύπτει επίσης και από τη θεωρία του Ausubel, ο οποί-
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ος υποστηρίζει ότι «η µάθηση µε νόηµα» λαµβάνει χώρα όταν οι µαθητές σκόπιµα προσπαθούν να συν-
δέσουν τη νέα γνώση µε την προϋπάρχουσα. Ο J. Novak προτείνει τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και
επισηµαίνει ότι η κατασκευή ενός χάρτη από µια οµάδα µαθητών (βλ. Βιβλίο του Μαθητή, 4η ενότητα:
«Φυτά και ζώα του τόπου µας») αποδίδει σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Μ. Βασιλοπούλου, 2001).

Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να εκπληρώσουν διδακτικά τρεις διαφορετικούς στόχους: να λειτουρ-
γήσουν ως διδακτικά εργαλεία βοηθώντας το έργο του διδάσκοντα, να λειτουργήσουν ως µαθησιακά έργα,
δηλαδή ως δραστηριότητες για τους µαθητές, και να αποτελέσουν εργαλεία αξιολόγησης της µάθησής τους.
Στη συνέχεια παρατίθεται παράδειγµα εννοιολογικού χάρτη.

3.1.γ Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των απόψεων των µαθητών
Βασική θέση των εποικοδοµητικών προσεγγίσεων είναι ότι ο Μ αλλά και γενικότερα αυτός που µα-

θαίνει, αντιµετωπίζει το νέο στοιχείο χρησιµοποιώντας αυτό
που ήδη γνωρίζει και ότι η εξέλιξη ή η αλλαγή αυτού που ήδη
γνωρίζει είναι η διαδικασία της µάθησης (Π. Κόκκοτας, 2003).
Η γνώση είναι µεταβαλλόµενη και οικοδοµείται µε βάση αυ-
τό που ήδη γνωρίζουµε. Στην υπόθεση της εποικοδόµησης
της γνώσης κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι απόψεις των µαθητών.
Κατά τη συγγραφή του βιβλίου φροντίσαµε, όπου κάτι τέτοιο
ήταν δυνατόν, να υπάρχουν δραστηριότητες ανάδειξης και
διαπραγµάτευσης των απόψεων των µαθητών (π.χ. Βιβλίο του
Μαθητή 5η ενότητα, 1ο κεφάλαιο, 1η δραστηριότητα). Οι λόγοι
είναι σηµαντικοί: ο ∆ ενηµερώνεται για τις απόψεις που έχουν
οι Μ του για το θέµα και τις αξιοποιεί ποικιλοτρόπως. Η δραστηριότητα της ανάδειξης λειτουργεί µετα-
γνωστικά για τους Μ, που είναι πλέον πιο έτοιµοι και βρίσκονται σε εγρήγορση προκειµένου να συµ-
µετάσχουν στη µαθησιακή διαδικασία.

3.1.δ Επίλυση προβλήµατος
Η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος είναι µια µορφή

ενεργητικής και ανακαλυπτικής µάθησης. Η στρατηγική
διδασκαλίας µέσω της επίλυσης προβλήµατος µεταθέ-
τει την ευθύνη της µάθησης στους Μ: αυτοί θα επιλέξουν
την καλύτερη λύση, θα ελέγξουν τις προτεινόµενες/εναλ-
λακτικές λύσεις κ.λπ. Τα προβλήµατα της καθηµερινής
ζωής, όπως τα περιβαλλοντικά, είναι πολυπαραγοντικά
και γι’ αυτό σπάνια έχουν µία και µοναδική σωστή λύση.
Μέσω της επίλυσης προβληµάτων, ο Μ µαθαίνει να οριο-
θετεί το πρόβληµα, να συνυπολογίζει τις διαφορετικές
παραµέτρους, να συλλέγει δεδοµένα και µέσα από τη συ-
ζήτηση στην οµάδα ή στην ολοµέλεια της τάξης να προ-
σεγγίζει τη βέλτιστη λύση (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή 1η ενό-
τητα, 3ο κεφάλαιο, 4η δραστηριότητα).

A’ M E P O ™
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Πολύ συχνά στα κεφάλαια του βιβλίου τίθενται προβλήµατα µε τη µορφή ερωτηµάτων-διληµµάτων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Μ καλούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις απόψεις τους µε επιχειρή-
µατα (Επιχειρηµατολογία - ∆ιαλεκτική αντιπαράθεση). Έτσι, η διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαρά-
θεσης, που είναι τόσο σηµαντική στην επιστηµονική µεθοδολογία, βρίσκει τη θέση της και στο επίπε-
δο των µαθητικών κοινοτήτων: γίνεται διδακτική στρατηγική που προσφέρεται για θέµατα για τα οποία
δεν υπάρχει µία προφανής και κοινά αποδεκτή απάντηση, για θέµατα, δηλαδή, που επιδέχονται πολλές
λύσεις, όχι µόνο στη µαθητική κοινότητα, αλλά συχνά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Γενικότερα, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιείται ποικιλία και άλ-
λων διδακτικών προσεγγίσεων, στις οποίες λόγω χώρου είναι ανέφικτο να κάνουµε λεπτοµερή αναφο-
ρά: π.χ. Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων, Σχεδιασµός έρευνας (στο Βιβλίο του Μαθητή οι δραστη-
ριότητες «Ένα βήµα πιο πέρα»), Παρουσιάσεις, Κατασκευές, ∆ηµιουργική σύνθεση κειµένων (αφηγή-
σεις, παραµύθια, αφίσες, τίτλοι) κ.ά.

4. Συνεργατική µάθηση
H διεθνής εργογραφία δείχνει ότι η συνεργατική µάθηση οδηγεί σε καλύτερα µαθησιακά αποτελέ-

σµατα, ενώ συγχρόνως βοθάει στην κοινωνικοποίηση των M. Η σπουδαιότητά της οφείλεται στο γεγο-
νός ότι βοηθάει αποτελεσµατικά το σχολείο στην προώθηση τόσο κοινωνικών στόχων όσο και εκείνων
που αφορούν τη νοητική, συναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. 

Θεωρούµε ότι η συνεργατική διερεύνηση, ως ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον, µπορεί να προσφέ-
ρει ένα απόλυτα λειτουργικό πλαίσιο οργάνωσης ποικίλων διδακτικών δραστηριοτήτων µε στόχο την
αποτελεσµατική διδασκαλία του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

H ποιότητα των συζητήσεων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια οµαδικών δραστηριοτήτων, αλ-
λά και στην ολοµέλεια της τάξης, εξαρτάται, ωστόσο, από τις συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες
του ∆ και των M και από τα χαρακτηριστικά των µελών της κάθε οµάδας. Η σύνθεση και η οργάνωση της
οµάδας (το ανθρωπογενές πλαίσιο µέσα στο οποίο εφαρµόζονται οι δραστηριότητες συνεργατικής µά-
θησης) µπορεί είτε να λειτουργήσει προς όφελος είτε να εµποδίσει καθοριστικά την πρόοδο της µαθη-
σιακής διαδικασίας: γι’ αυτό οι διδάσκοντες θα πρέπει να είναι ενήµεροι για το πώς θα δηµιουργήσουν
το επιθυµητό συνεργατικό περιβάλλον. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευδιάκριτα χα-
ρακτηριστικά µιας πραγµατικά συνεργατικής και µιας απλής µαθητικής οµάδας.

Συνεργατική µαθητική οµάδα Απλή µαθητική οµάδα
Ετερογενής οµάδα Συνήθως οµοιογενής οµάδα
Ατοµικοί και οµαδικοί στόχοι Ατοµικοί στόχοι
Προσεχτικά επιλεγµένη σύνθεση της οµάδας Τυχαία σύνθεση της οµάδας
Πρόσωπο µε πρόσωπο – λεκτική – αλληλεπίδραση Ανυπαρξία αλληλεπίδρασης: οι µαθητές
(θετική αλληλεξάρτηση) εργάζονται ατοµικά, ενώ περιστασιακά

συγκρίνουν τις απαντήσεις τους µε τις
απαντήσεις των άλλων µελών της οµάδας

Κάθε µαθητής συνεισφέρει σύµφωνα Κάποια µέλη της οµάδας αφήνουν τους
µε τις δυνατότητές του. Υπάρχει ατοµική άλλους να ολοκληρώσουν το έργο και στη
και συλλογική ευθύνη. συνέχεια απλώς αντιγράφουν
Ο δάσκαλος εποπτεύει την εργασία των οµάδων Ο δάσκαλος δεν εποπτεύει την εργασία,

εργάζεται µε ένα µαθητή ή µια οµάδα ή
κάνει κάτι άλλο µέσα στην τάξη

Η ανατροφοδότηση και η συζήτηση για τις Καµιά συζήτηση για το πώς εργάστηκαν
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι απαραίτητες οι οµάδες, µόνο σχόλια όπως «καλή

δουλειά», «την επόµενη φορά να προσπα-
θήσετε να εργαστείτε πιο αθόρυβα» κ.λπ.
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Στις οµαδικές δραστηριότητες των βιβλίων εργαζόµαστε ως εξής:

Παράδειγµα 1ο:
•  Οι µαθητικές οµάδες συζητούν, ερευνούν, µε-

λετούν, επεξεργάζονται το θέµα που τους ανα-
τίθεται. Κρατούν σηµειώσεις στο σηµειωµα-
τάριό τους, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 

•  Συνθέτουν ένα κοινό κείµενο και το κατα-
γράφουν στο βιβλίο ή στο σηµειωµατάριό
τους.

Εναλλακτικά:
• Οι µαθητικές οµάδες συζητούν, ερευνούν, µελετούν, επεξεργάζονται το θέµα που τους ανατίθεται.

Κρατούν σηµειώσεις στο σηµειωµατάριό τους, όποτε χρειάζεται. 
• Κάθε µέλος της οµάδας καταγράφει στο βιβλίο ή στο σηµειωµατάριό του το δικό του κείµενο στο

οποίο κατέληξε µετά από την ενδοοµαδική συζήτηση.

Παράδειγµα 2 ο:
Όταν ένα ζήτηµα αναλύεται σε θέµατα χωρίς περαιτέρω υποερω-
τήµατα, τότε:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει να µελετήσει ένα θέ-

µα και στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση όλων των θεµάτων στην
ολοµέλεια της τάξης (βλ. Βιβλίο του Μαθητή, 3η ενότητα, 3ο κε-
φάλαιο, 4η δραστηριότητα).
Εναλλακτικά:

• Κάθε µέλος της οµάδας επιλέγει να µελετήσει ένα θέµα. Στη συ-
νέχεια πρώτα γίνεται η σύνθεση όλων των θεµάτων µέσα σε κά-
θε µαθητική οµάδα και στη συνέχεια στην ολοµέλεια της τάξης
κάθε οµάδα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή (βλ. Βιβλίο του
Μαθητή, 3η ενότητα, 3ο κεφάλαιο, 4η δραστηριότητα).

Παράδειγµα 3ο:
Όταν ένα ζήτηµα αναλύεται σε θέµατα και το κάθε θέµα σε υπο-
ερωτήµατα, τότε:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει και µελετά ένα από τα

προτεινόµενα θέµατα (καταµερισµός έργου, υλικών, πηγών, οι-
κονοµία χρόνου, µεθοδολογία). Τα θέµατα συνήθως αποτελούν
µέρη ενός πολύπλευρου ζητήµατος και αναλύονται σε υποερω-
τήµατα. Αυτό γίνεται µε στόχο να διερευνηθούν όσο το δυνατό
περισσότερες πτυχές του ζητήµατος, στο συγκεκριµένο χρόνο.

• Στη συνέχεια, οι µαθητικές οµάδες συζητούν, ερευνούν, µελε-
τούν, επεξεργάζονται όλα τα υποερωτήµατα του θέµατος που
επέλεξαν.

• Στο τέλος, γίνεται η σύνθεση των θεµάτων στην ολοµέλεια της
τάξης, για να αποσαφηνιστούν όλες οι πλευρές του ζητήµατος
(βλ. Βιβλίο του Μαθητή, 2η ενότητα, 4ο κεφάλαιο, 2η δραστηριό-
τητα).

Εναλλακτικά:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει και µελετά ένα από τα προτεινόµενα θέµατα.
• Στη συνέχεια, κάθε µέλος της µαθητικής οµάδας µελετά ένα από τα υποερωτήµατα του θέµατος

της οµάδας.

A’ M E P O ™
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• Κατόπιν δίνεται απάντηση στο σύνολο των ερωτήσεων του θέµατος από την οµάδα.
• Τέλος γίνεται η σύνθεση των θεµάτων στην ολοµέλεια της τάξης (βλ. Βιβλίο του Μαθητή, 2η ενότη-

τα, 4ο κεφάλαιο, 2η δραστηριότητα, σελίδα 37)

5. Φύλλα εργασίας (Worksheets)
Στα φύλλα εργασίας περιγράφονται οι δραστηριότητες που χρειάζεται να κάνουν οι M προκειµένου

να επιτύχουν καθορισµένους διδακτικούς στόχους. Σε κάθε διδακτικό στόχο αντιστοιχεί συνήθως µια
δραστηριότητα του φύλλου εργασίας. Oι διδακτικοί στόχοι καθορίζονται από το ∆ και περιγράφονται
στο σχέδιο του µαθήµατος που ετοιµάζει ο ίδιος πριν από τη διδασκαλία. 

Στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια τα οποία συνοδεύονται από βιβλίο για τον εκπαιδευτικό οι συγ-
γραφείς δίνουν ενδεικτικούς διδακτικούς στόχους, οι οποίοι υλοποιούνται µέσω των προτεινόµενων
δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο βιβλίο του M. Tο βιβλίο του M απαρτίζεται, κατά κανόνα, από φύλ-
λα εργασίας, καθένα από τα οποία αποτελεί το µάθηµα µιας ή δύο διδακτικών ωρών.

Στην παρούσα περίπτωση οι διδακτικοί στόχοι κάθε κεφαλαίου περιγράφονται στο βιβλίο του εκπαι-
δευτικού. Σε κάθε κεφάλαιο στο βιβλίο του M, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα φύλλο εργασίας, περιγρά-
φονται δραστηριότητες που κάνουν οι M προκειµένου να επιτύχουν τους συγκεκριµένους διδακτικούς
στόχους. Για παράδειγµα, οι διδακτικοί στόχοι του 1ου κεφαλαίου, της 1ης ενότητας: Nα οικοδοµήσουν
την έννοια της κοινότητας, αρχικά της τάξης τους και στη συνέχεια της ευρύτερης κοινότητας όπου ανή-
κουν µέσα από την περιγραφή των µεταξύ τους σχέσεων όπως αυτές διαµορφώνονται. Nα διερευνή-
σουν τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους να οργανώνονται σε κοινότητες. Nα διαπιστώσουν
την αλληλεπίδραση των µελών µιας κοινότητας,αντιστοιχούν ο πρώτος στη δραστηριότητα 2 του βιβλί-
ου του M, ο δεύτερος στις δραστηριότητες 1 και 4 και ο τρίτος στη δραστηριότητα 3.

Ένα φύλλο εργασίας είναι µικρότερης διάρκειας από ένα σχέδιο εργασίας.

6. Σχέδια εργασίας (Projects)
Τα σχέδια εργασίας µπορούν να ικανοποιήσουν στόχους, όπως είναι η προώθηση της συλλογικής

δράσης των Μ, οι διεπιστηµονικές συσχετίσεις και οι διαθεµατικές προεκτάσεις της σχολικής γνώσης
και η σύνδεση της σχολικής γνώσης µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Χρησιµοποιούνται είτε ως
εναλλακτική και συµπληρωµατική µέθοδος διδασκαλίας είτε ως πλαίσιο επέκτασης, εφαρµογής και
αξιολόγησης.

Το σχέδιο εργασίας που αναπτύσσεται στο τέλος του Βιβλίου του ∆ασκάλου (είναι διάρκειας τεσσά-
ρων βδοµάδων). Επιπλέον, στο Βιβλίο του Μαθητή προτείνονται δραστηριότητες που µπορούν να ανα-
πτυχθούν ως σχέδια εργασίας (και αυτό αναφέρεται στην αντίστοιχη παρουσίαση των δραστηριοτήτων
στο Βιβλίο του Eκπαιδευτικού). Αν κάποιο από τα προτεινόµενα αυτά θέµατα συγκεντρώνει το ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον της τάξης, µπορεί να αποκτήσει µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Εξυπακούεται ότι υπάρ-
χει πάντα η δυνατότητα να αναπτυχθούν σε σχέδια εργασίας και άλλα θέµατα που συνδέουν το περιε-
χόµενο του µαθήµατος µε την επικαιρότητα ή µε την ιδιαιτερότητα της τοπικής κοινωνίας, µέρος της
οποίας αποτελεί η τάξη και το σχολείο. Έτσι π.χ. στην πρώτη ενότητα θα µπορούσε να αναπτυχθεί ένα
σχέδιο εργασίας µε θέµα «Η γειτονιά µας» ή «Ένα πρόβληµα του δήµου ή της κοινότητας που κατοι-
κούµε», στη δεύτερη ενότητα «Ο τόπος µας» ή «Ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα στον τόπο µας»κ.λπ. ή
αυτά που προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. 

7. Αξιολόγηση 
Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή του ∆ηµοτικού είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των δυσκολιών, µε σκοπό τη βελτίωση της προσφερόµενης εκπαί-
δευσης και τελικά την πρόοδο του Μ [Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου
303/13-03-03, Παράρτηµα, Τόµος Α΄, σελ. 3743)]. 

Η αξιολόγηση αποτελεί σηµαντικό µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Οι σύγχρονες απόψεις για το
δυναµικό χαρακτήρα της µαθησιακής διαδικασίας, οδηγούν στις µέρες µας σε  θέσεις για την αξιολό-
γηση ως µιας συνεχούς  ερευνητικής διαδικασίας (ερευνητικό «παράδειγµα») και όχι κάποιας στατι-
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κής τεχνικής λειτουργίας («παράδειγµα» µέτρησης) που µπορεί να καθοριστεί µε µια παρατήρηση ή µε
µια κανονικοποιηµένη µέτρηση. Η υιοθέτηση του ερευνητικού «παραδείγµατος» σηµαίνει την υλοποί-
ηση ποικιλίας εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης οι οποίοι δε διαχωρίζονται από τη µαθησιακή διαδι-
κασία, αλλά θεωρούνται λειτουργικό µέρος αυτής. Στις µέρες µας συναντάµε µια σειρά από επιθετι-
κούς προσδιορισµούς που αναφέρονται στην αξιολόγηση και σηµατοδοτούν το σύγχρονο νόηµά της:
δυναµική, αναπτυξιακή, εναλλακτική και αυθεντική αξιολόγηση, όροι οι οποίοι παραπέµπουν σε µη πα-
ραδοσιακές προσεγγίσεις και προσανατολίζουν σε πολυεπίπεδες (γνωστικό επίπεδο, κοινωνικό επί-
πεδο, συναισθηµατικό επίπεδο) και ποικίλες αξιολογικές στρατηγικές. Για να είναι η αξιολόγηση λει-
τουργική, θα πρέπει να γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια (διαµορφωτική αξιολόγηση) όσο και µετά το πέ-
ρας της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας (αθροιστική αξιολόγηση). 

Η διαµορφωτική αξιολόγηση γίνεται στη διάρκεια της εξέλιξης της διδακτικής και µαθησιακής δια-
δικασίας και χρησιµοποιεί ποικιλία µεθόδων, ενώ η αθροι-
στική πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του µαθή-
µατος ή, συνηθέστερα, µετά από ακολουθία µαθηµάτων
για να ελέγξει τη σχέση στόχων-αποτελεσµάτων. Σε κά-
θε ενότητα υπάρχουν δραστηριότητες που µπορούν να
λειτουργήσουν ως διαµορφωτική αξιολόγηση του µαθη-
τή ή της οµάδας.

Στο τέλος κάθε ενότητας στο Τετράδιο Εργασιών υπάρ-
χουν οι «∆ραστηριότητες της Ανασκόπησης», που µπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως ένα από τα στοιχεία της αθροι-
στικής αξιολόγησης. 

Επίσης, ένα ζητούµενο της αξιολόγησης είναι η αυτο-
βελτίωση του Μ. Για αυτό χρήσιµο είναι ο δάσκαλος να
βοηθά τους Μ να οικειοποιούνται σταδιακά δεξιότητες αυ-

τοαξιολόγησης και ως άτοµα και ως οµάδες. Η προοπτική αυτή επιδιώκεται να επιτευχθεί συστηµατι-
κά µέσω της συζήτησης του «πώς φτάσαµε ως εδώ», µιας σειράς ερωτηµάτων που πραγµατεύονται οι
Μ και ο ∆ µε την ολοκλήρωση της ενότητας. Έτσι, οι Μ µαθαίνουν να αξιολογούν όχι µόνο τη δική τους
δουλειά αλλά και τη δουλειά της οµάδας τους, ώστε ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι µαζί να προ-
σπαθούν για καλύτερα αποτελέσµατα. 

Μερικές από τις εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που υλοποιούνται µε συγκεκριµένες δραστη-
ριότητες στο Βιβλίο του µαθητή και το Τετράδιο Εργασιών είναι οι ακόλουθες: 

• ∆ιεξαγωγή πειράµατος
• ∆ιεξαγωγή έρευνας (βιβλιογραφική, έρευνα πεδίου, κοινωνική έρευνα)
• Ατοµική και οµαδική επίλυση προβλήµατος 
• Ατοµική και οµαδική συµπλήρωση και κατασκευή εννοιολογικού χάρτη
• Κατασκευή αφίσας και µοντέλων
• Αυτοαξιολόγηση - Αξιολόγηση συνεργατικών δεξιοτήτων (π.χ. δραστηριότητα «πώς φτάσαµε ως

εδώ;»)
• Ανάδειξη της προϋπάρχουσας γνώσης.
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Θα µπορούσε επίσης να δηµιουργηθεί ατοµικός ή οµαδικός φάκελος εργασιών των µαθητών (portfolio).
Στο φάκελο αυτό προτείνουµε να περιληφθούν εργασίες του κάθε Μ ή της κάθε ΜΟ, µε στόχο τη δια-
µόρφωση πιο ολοκληρωµένης εικόνας.

8. Παρουσίαση των Εγχειριδίων
8.1 Παρουσίαση του Βιβλίου του Μαθητή
Το Βιβλίο του Μαθητή απαρτίζεται από ενότητες που διαρθρώνονται σε κεφάλαια. Η συγγραφή του

έγινε µε γνώµονα την προσέγγιση των βασικών εννοιών της αντίστοιχης ενότητας αλλά και των διαθε-
µατικών εννοιών, τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο κειµένων. Επίσης, δόθηκε έµ-
φαση στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην άσκηση των Μ στις διαθεµατικές δεξιότη-
τες, τη συνεργατική διερεύνηση και την από κοινού συµµετοχή σε εξελισσόµενους διαλόγους και πρα-
κτικές, καθώς και στη βασική παραδοχή της σηµασίας της γλώσσας στη µαθησιακή διαδικασία.

Κάθε κεφάλαιο ξεκινά µε την παρουσίαση του προσανατολισµού - προκαταβολικού οργανωτή: σύ-
ντοµες προτάσεις που παρουσιάζονται αµέσως µετά τον τίτλο του κεφαλαίου. Συνήθως προβληµατίζουν
τους Μ δίνοντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι
Μ εισάγονται στο θέµα του κεφαλαίου συνδέοντάς το µε την καθηµερινή ζωή, ώστε να αποκτά νόηµα η
νέα γνώση. Σε πολλές περιπτώσεις ο προσανατολισµός δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί ανα-
σκόπηση των ιδεών των Μ µε την ολοκλήρωση του κεφαλαίου (π.χ. κάνοντας συγκρίσεις των απόψεων
που διατύπωσαν στην αρχή µε τις απόψεις που διαµόρφωσαν στην πορεία τους µαθήµατος). 

Στη συνέχεια ακολουθούν δραστηριότητες που προσφέρουν την ευκαιρία να αναδειχθούν οι απόψεις
των µαθητών, οι οποίες, σε συνδυασµό µε τους προκαταβολικούς οργανωτές, επιδιώκουν τελικά τον
προσανατολισµό, την εισαγωγή και τη δηµιουργία κινήτρων για το θέµα που οι M θα µελετήσουν.

Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων των κεφαλαίων του βιβλίου είναι η υλοποίηση από τους M των
διδακτικών προσεγγίσεων που περιγράφονται στο βιβλίο του ∆. Mε τις δραστηριότητες οι M δρούν, ανα-
πτύσσουν επιχειρήµατα, πράττουν, ενεργούν, συζητούν οµαδικά και έτσι οικοδοµούν, οικειοποιούνται
και κατακτούν τη γνώση. Oι δραστηριότητες είναι δοµηµένες µε τρόπο ώστε να υποκινούν τους Μ να
ερευνούν και να συζητούν για τα διάφορα θέµατα, να παρατηρούν, να περιγράφουν, να αξιολογούν, να
ερµηνεύουν, να ταξινοµούν, να συγκρίνουν, να κάνουν υποθέσεις, να επιχειρηµατολογούν, να εκφρά-
ζονται εικαστικά, να κατασκευάζουν. Κείµενα και εικόνες αποτελούν το υλικό και τη βάση για να υλο-
ποιήσουν οι Μ τις δραστηριότητες. Χρειάζονται ωστόσο και πρόσθετες πηγές και υλικό, που θα πρέπει
να εξασφαλίζονται είτε από το ξεκίνηµα κάθε ενότητας είτε από την έρευνα των Μ κατά τη διάρκεια της
διαπραγµάτευσης της ενότητας. 

Οι δραστηριότητες που σηµαίνονται µε * (στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών) µπο-
ρούν να παραλειφθούν, να µεταφερθούν ως εργασία για το σπίτι (όταν πρόκειται για ατοµικές εργασίες)
ή να αξιοποιηθούν στην τάξη σε επιπλέον διδακτικό χρόνο. 

Η δραστηριότητα «Ένα βήµα πιο πέρα» στοχεύει στην εξοικείωση των Μ µε το σχεδιασµό σύνθετων
εργασιών, που προϋποθέτουν έρευνα σε πηγές ή στο πεδίο. Όταν λέµε πηγές, εννοούµε εγκυκλοπαί-
δειες, σχετικά βιβλία, χάρτες, το διαδίκτυο, φωτογραφίες, κάρτες, ηµερήσιο και περιοδικό τύπο κ.λπ.
Eπίσης όταν λέµε «ποιον θα ρωτήσουµε» εννοούµε τους «ειδικούς», για παράδειγµα επιστήµονες, επαγ-
γελµατίες ή µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα κ.λπ., δηλαδή αυτούς που µπορούν να δώσουν συγκεκριµέ-
νες πληροφορίες. Εποµένως προτείνουµε να σχεδιάζονται τα στάδια («βήµατα») από τους Μ και να υλο-
ποιούνται επιλεκτικά κάποια «βήµατα», όπου αυτό είναι εφικτό.

Σε πολλές από τις δραστηριότητες ζητείται από τους Μ να καταγράψουν απόψεις, παρατηρήσεις, συ-
µπεράσµατα, επιχειρήµατα ή τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Προτείνουµε κάθε Μ να χρησιµοποι-
εί ένα τετράδιο ως σηµειωµατάριο, όπου θα καταγράφει όλα τα παραπάνω. Τονίζεται ότι σε όλα τα κε-
φάλαια προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατό-
τητα να επιλέγει τον αριθµό εκείνων που θα υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκά-
στοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να
υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου.

18



Το κείµενο «Αξίζει να διαβάσουµε», που συνήθως υπάρχει στο τέλος κάθε κεφαλαίου, συγκεντρώ-
νει όσα επεξεργάστηκαν οι Μ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Περιέχει µετασχηµατισµένη την
έγκυρη πληροφόρηση για το θέµα που µελετάται, ενώ σε αυτό διαχέονται επίσης σχετικές διαθεµατι-
κές έννοιες. Σε καµία περίπτωση δεν ζητούµε από τους Μ να το αποµνηµονεύσουν. Προτείνουµε την
αλληλεπίδραση των Μ µε το κείµενο µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, οι ΜΟ: 

α) εµπλουτίζουν το κείµενο µε παραδείγµατα, 
β) συµπληρώνουν ή επεκτείνουν το κείµενο µε βάση όσα συζήτησαν στην τάξη, 
γ) διατυπώνουν ερωτήµατα που οι απαντήσεις τους βρίσκονται στο κείµενο και τα απευθύνουν στα

µέλη της ίδιας οµάδας κ.ά. 
Θα ήταν χρήσιµο κάποιες διαθεµατικές δραστηριότητες, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό, να αναπτυ-

χθούν σε µικρά σχέδια εργασίας στο ποσοστό του συνολικού διδακτικού χρόνου που προβλέπεται για
κάθε ενότητα του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Οι Μ ασκούνται σε µεταγνωστικές δεξιότητες µέσα από δραστηριότητες όπως: α) «Η δική µας ερώ-
τηση» (οι ΜΟ αναγνωρίζουν τι θα ήθελαν ακόµη να πληροφορηθούν) και β) η δραστηριότητα «Πώς φτά-
σαµε ως εδώ» στο βιβλίο του µαθητή, που ακολουθούν το κείµενο της ανασκόπησης. Η συγκεκριµένη
δραστηριότητα εξυπηρετεί τρεις ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους:

1) την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή των γνώσεων 
2) την αποτύπωση της διαδικασίας ως συγκροτηµένης πράξης µε συγκεκριµένα βήµατα και τη σύν-

δεση αυτής της πράξης µε ανάλογα συναισθήµατα (αυτορύθµιση) 
3) το µελλοντικό σχεδιασµό. 
Στη δραστηριότητα αυτή Μ και ∆ µπορούν να προσθέσουν και δικές τους ερωτήσεις.

Οι εννοιολογικοί χάρτες εµφανίζονται στο Βιβλίο του Μαθητή στην αρχή κάθε ενότητας και λει-
τουργούν ως εργαλεία οργάνωσης και παρουσίασης του νέου µαθησιακού υλικού (προκαταβολικοί ορ-
γανωτές), ώστε οι Μ να διαπιστώσουν τη διασύνδεση των διαφόρων εννοιών που εξετάζονται. Περι-
λαµβάνουν έννοιες κλεισµένες σε κάποιο σχήµα, σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες ή ολόκληρες φράσεις.
Οι σχέσεις ανάµεσα στις διάφορες έννοιες δηλώνονται µε φράσεις πάνω στα συνδετικά βέλη. Χαρα-
κτηριστικό των εννοιολογικών χαρτών είναι ότι οι έννοιες εµφανίζονται µε τρόπο ιεραρχικό.

• Πώς χρησιµοποιεί ο ∆ τους εννοιολογικούς χάρτες; 
Συζητά µε τους Μ τον εννοιολογικό χάρτη και τον συµπληρώνει µαζί τους στο τέλος της ενότητας ή

στα επιµέρους κεφάλαια (ως εργαλείο στη διδακτική διαδικασία).
Μπορεί ακόµα να κατασκευάσει µε τους Μ εννοιολογικούς χάρτες για επιµέρους έννοιες, για να αξιο-

λογήσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους Μ καθώς χειρίζονται και κατανοούν έννοιες (ως εργαλείο
αξιολόγησης). Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι Μ µε µικρή εµπειρία στην κατασκευή εννοιολογικών χαρτών
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είναι δυνατόν να µην είναι σε θέση να κάνουν σωστή χαρτογράφηση, παρόλο που µπορεί να έχουν κα-
τανοήσει τις σχετικές έννοιες. Αυτό σηµαίνει ότι αν αξιολογηθούν µε βάση το χάρτη που κατασκεύα-
σαν, η αξιολόγηση δε θα είναι αντικειµενική. Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα οι M να εξοικειωθούν µε
τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και στη συνέχεια να ασκηθούν στην κατασκευή χαρτών, απλούστερων
στην αρχή, περισσότερο πολύπλοκων στη συνέχεια (ατοµικά ή στο πλαίσιο της µαθητικής οµάδας).

• Πώς χρησιµοποιεί ο Μ τους εννοιολογικούς χάρτες;
Οι Μ παρατηρούν, συζητούν και συµπληρώνουν τον εννοιολογικό χάρτη την ώρα της ανασκόπησης

της ενότητας. Έτσι, ο εννοιολογικός χάρτης λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ώστε οι ίδιοι να ελέγχουν την
κατανόηση του σχετικού διδακτικού υλικού (αυτορύθµιση). 

Οι Μ µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν εννοιολογικούς χάρτες και για να ενοποιήσουν έννοιες από
τα διάφορα µαθήµατα. Αυτό προσφέρεται ειδικότερα κατά τις πρώτες φάσεις των σχεδίων εργασίας,
όπου η τάξη οριοθετεί το θέµα που θα µελετήσει και σχεδιάζει τα βήµατα των ενεργειών της (συλλογι-
κά ή κατά οµάδες).

8.2 Παρουσίαση του Τετραδίου Εργασιών
Το Τετράδιο Εργασιών αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα του Βιβλίου του Μαθητή. Με τη χρήση του

επιδιώκεται η υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων. Οι δραστηριότητες που διαθέτουν αρκετή ποικιλία
(ατοµικές, οµαδικές, διαθεµατικές, βιωµατικές, γνώσεων, γλωσσικής ανάπτυξης, εικαστικής έκφρα-
σης κ.ά.), είναι απαραίτητο να γίνονται κατά την επεξεργασία του κάθε κεφαλαίου, δεδοµένου ότι συ-
νοδεύουν και ολοκληρώνουν το κεφάλαιο. 

Οι «∆ραστηριότητες της Ανασκόπησης» περιλαµβάνουν οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες. Συ-
µπληρώνονται την ώρα της Ανασκόπησης αµέσως µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο Βιβλίο
του Μαθητή.

Τέλος, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Τετράδιο Εργασιών, επιχειρήσαµε να εντάξουµε δρα-
στηριότητες που απευθύνονται στην πολλαπλή νοηµοσύνη του παιδιού και την ενεργοποιούν (Gardner,
1993). 
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E Y K A I P I A K E ™  E N O T H T E ™ *

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
➧ 20 Σεπτεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο
ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς στη ζωή µας
➧ 22 έως 24 Σεπτεµβρίου: Παγκόσµιες Ηµέρες πολιτιστικής κληρονοµιάς
ΕΝΟΤΗΤΑ 7, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Πολιτισµός σε κάθε βήµα
➧ Σεπτέµβριος: αµπέλι
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φυτά του τόπου µας (α), Το αµπέλι

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
➧ 4 Οκτωβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα των ζώων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Κατοικίδια ζώα
➧ 16 Οκτωβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα διατροφής – τροφίµων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Φυτά του τόπου µας (β) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
➧ Νοέµβριος: ελιά
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ1. Φυτά του τόπου µας (α), Η ελιά

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
➧ 5 ∆εκεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα εθελοντισµού
ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενδιαφερόµαστε για την κοινότητα
➧ 10 ∆εκεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα ανθρωπίνων δικαιωµάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και την εργασία 
➧ 11 ∆εκεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα του παιδιού
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Είµαστε παιδιά και έχουµε δικαιώµατα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
➧ 2 Φεβρουαρίου: Παγκόσµια Ηµέρα υγρότοπων /υδροβιότοπων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ζώα του γλυκού νερού
➧ Καθαρή ∆ευτέρα (Σαρακοστή)
ΕΝΟΤΗΤΑ 7, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. «Μαλαµατένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι…», Τετράδιο Εργασιών  (δρα-
στηριότητα 6) 

ΜΑΡΤΙΟΣ
➧ 15 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα καταναλωτή
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Χρειαζόµαστε όλα αυτά που αγοράζουµε;
➧ 27 Μαρτίου: Παγκόσµια Ηµέρα θεάτρου
ΕΝΟΤΗΤΑ 7, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η παράσταση αρχίζει

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
➧ 20 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα τύπου
ΕΝΟΤΗΤΑ 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Oι εφηµερίδες και τα περιοδικά µάς ενηµερώνουν...

ΜΑΙΟΣ
➧ 17 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα τηλεπικοινωνιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενηµέρωση µε χίλιους τρόπους 

ΙΟΥΝΙΟΣ
➧ 5 Ιουνίου: Παγκόσµια Ηµέρα περιβάλλοντος)  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον 
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* Tα κεφάλαια, επειδή είναι οργανικά,
ενταγµένα στις αντίστοιχες ενότητες,
προτείνουµε να διδάσκονται κανονικά στη
σειρά τους και στις παραπάνω ηµεροµηνίες να
γίνεται απλώς σχετική αναφορά και σύνδεση.
O κάθε ∆ µπορεί να επανέλθει σ’ αυτή τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, µε σκοπό να την
εµπλουτίσει, να την τροποποιήσει. Aυτό είναι
στη διακριτική ευχέρεια του ∆ να το
εφαρµόσει και εφόσον φυσικά δεν του
δηµιουργεί άλλα προβλήµατα.
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 7 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Οι M έχουν µελετήσει τις έννοιες που υπάρχουν στα αντίστοιχα κεφάλαια της
Β΄ τάξης «η γειτονιά µου», «η κοινότητά µου (το χωριό ή η πόλη µου)» και αφορούν στην αλληλεπί-
δραση ανθρώπου και περιβάλλοντος (ανθρωπογενές περιβάλλον).

Οριζόντια διασύνδεση. 
✓ µε τα κεφάλαια της 2ης ενότητας του ιδίου µαθήµατος 
✓ µε άλλα µαθήµατα της Γ΄ τάξης που αφορούν σε θέµατα της τοπικής ιστορίας.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Οι Μ αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό καθένας,
το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: κοινότητα, πολίτες, ανάγκες, κανόνες, χώρος, ανθρώπινες σχέσεις,
συνεργαζόµαστε, ενδιαφερόµαστε, ενηµερωνόµαστε, επικοινωνούµε, συµµετέχουµε, σύλλογος, µέ-
λη, εθελοντισµός, δήµος, υπηρεσίες, εκλογές, ψηφοδέλτιο, ∆ήµαρχος, ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες. ∆ίνεται έµφαση στις παρακάτω δεξιότητες: δεξιότητα της επικοινωνίας
(οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατολογία, διάλογος κ.λπ., δεξιότητα συνεργασίας µε
άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες και ικανότητα της επίλυσης προβληµάτων µέσα από την καλλιέρ-
γεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασµού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορ-
θωτικής παρέµβασης.

Πηγές/υλικά. Ενηµέρωση για το πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας» ώστε να αποσαφηνιστεί η έννοια του
δήµου (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr), βιβλία τοπικής ιστορίας, εγκυκλο-
παίδεια, σχετικά CD και διαδίκτυο.

Επισηµάνσεις. 
α) Θα ήταν χρήσιµο, να οργανωθεί επίσκεψη της τάξης στο δηµαρχείο και σε συλλόγους πολιτιστι-
κούς ή άλλους, όπου οι Μ θα ζητήσουν πληροφορίες από τους αρµόδιους. β) Τονίζεται ότι σε όλα τα
κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε
φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα
των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι
υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου.

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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B’ M E P O ™

KEºA§AIO 1 .  ZÔ‡ÌÂ Ì·˙› Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ-
XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ 

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ:
Να οικοδοµήσουν την έννοια της κοινότητας, αρχικά της τάξης και στη συνέ-
χεια της ευρύτερης κοινότητας που ανήκουν, µέσα από την περιγραφή των
µεταξύ τους σχέσεων όπως αυτές διαµορφώνονται.
Να διερευνήσουν τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους να οργανώνο-
νται σε κοινότητες (στους άξονες του χώρου και του χρόνου). Να διαπιστώ-
σουν την αλληλεπίδραση των µελών µιας κοινότητας.

Αλληλεξάρτηση, Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία, Συνεργασία 

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, προβληµατίζονται, εκφράζουν
τις απόψεις τους και εισάγονται στο θέµα που θα µελετήσουν στο κεφάλαιο.

1) Ο ∆ µπορεί να δώσει επιπλέον πληροφορίες για το λογοτεχνικό κείµενο του
Ζ. Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά» (εκδόθηκε το 1918 και συµπεριλήφθηκε
στα «σχολικά αναγνώσµατα»). Oι Μ το διαβάζουν.
Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους για την έννοια της κοινότητας, υπογραµµί-
ζουν τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν τα παιδιά (συλλογή δεδοµένων) και
κάνουν αναγωγή και σύγκριση µέσα από τον άξονα του χρόνου και του χώ-
ρου στις σηµερινές δυσκολίες και ωφέλειες των Μ ως µελών µιας κοινότη-
τας (∆.Ε. Συνεργασία). 
2) Βιωµατική δραστηριότητα. Αφού παρατηρήσουν το σκίτσο, οι Μ διαβάζουν
και συζητούν τις απόψεις που εκφράζουν τα παιδιά. Στη συνέχεια, µε παι-
γνιώδη τρόπο, καλούνται να βιώσουν οι ίδιοι την έννοια της κοινότητας. (Προ-
τείνεται να συµµετέχει και ο ∆ στον κύκλο) (∆.Ε. Αλληλεξάρτηση, Επικοινω-
νία, Κοινότητα). 
3) Σύνδεση µε την προσωπική εµπειρία. Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο, διαβά-
ζουν το κείµενο που το συνοδεύει (πρόκληση του ενδιαφέροντος), διερευ-
νούν και αναδεικνύουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών µιας
κοινότητας. Αναφέρουν δικές τους καθηµερινές σχέσεις µε άλλα µέλη της
κοινότητάς τους (∆.Ε. Συνεργασία, Αλληλεπίδραση). 
4) Σύνδεση µε την προσωπική εµπειρία. α) Οι Μ παρατηρούν τις εικόνες, συ-
ζητούν µε βάση τους υπότιτλους και συµπεραίνουν ότι τα προβλήµατα λύνο-
νται καλύτερα όταν αντιµετωπίζονται από κοινού. β) Οι Μ αναφέρουν παρό-
µοιες καταστάσεις που ζουν ή έζησαν στη δική τους κοινότητα και φέρνουν
ανάλογες φωτογραφίες (∆.Ε. Αλληλεξάρτηση, Επικοινωνία, Συνεργασία, Αλλη-
λεπίδραση). 

Το κείµενο είναι πληροφοριακό. Παρουσιάζεται µια ιστορική αναδροµή της
κοινότητας και γίνεται µια γενική αναφορά στους λόγους που οδήγησαν τους
ανθρώπους να δηµιουργήσουν κοινότητες. ∆ιαφαίνονται η αλληλεξάρτηση
των ανθρώπων και η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία. Επίσης γίνεται
λόγος για τη σηµερινή µορφή κοινότητας, τις πόλεις και τα χωριά. 

(2 διδακτικές ώρες)
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Τετράδιο Εργασιών 1) Με την υποβολή µιας υποθετικής ερώτησης, οι Μ καλούνται να διαπιστώ-
σουν ότι οι βασικές ανάγκες τους ικανοποιούνται µόνο στην κοινότητα (κρι-
τική ανάλυση δεδοµένων). 
2) Έχει άµεση σχέση µε την ερώτηση που τέθηκε στους Μ στην αρχή της εξέ-
τασης του κεφαλαίου «τι πιστεύουµε ότι είναι κοινότητα». Με την αποσαφή-
νιση της έννοιας «κοινότητα» θεωρούµε ότι οι Μ είναι ικανοί να τη χρησιµο-
ποιήσουν σωστά στο γραπτό λόγο και να ελέγξουν οι ίδιοι το βαθµό τροπο-
ποίησης ή βελτίωσης των αρχικών τους ιδεών (αυτοαξιολόγηση). ∆ραστη-
ριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας. (O ∆ θα λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες
νοητικές ικανότητες και δεξιότητες του κάθε Μ).
3) Παιχνίδι ρόλων. Οι Μ µε τη διαµεσολάβηση του ∆ µπορούν να ορίσουν τους
ρόλους, τους διαλόγους, την αµφίεση κ.λπ. ∆ιαθεµατική δραστηριότητα δη-
µιουργικής ανασύστασης δεδοµένων, δηµιουργικής φαντασίας και έκφρα-
σης.
4) Οι Μ εκφράζονται ελεύθερα ώστε να βιώσουν µε όσο γίνεται πιο άµεσο τρό-
πο την έννοια της κοινότητας. Eπειδή δεν έχουν ακόµη εισαχθεί στην συµβο-
λική απεικόνηση ενός τόπου σε χάρτη, µπορούν απλώς να παίξουν (σχέσεις
στην κοινότητα) τοποθετώντας κάποια σηµεία στο χώρο και να ολοκληρώσουν
τη δραστηριότητα στο κεφ. 5 της ενότητας 2. Σχεδιάζοντας τη γειτονιά τους
στην αυλή του σχολείου οι Μ θα εισαχθούν στην έννοια του χάρτη. ∆ιαθεµα-
τική δραστηριότητα (Aισθητική Aγωγή - Γεωγραφία).

E Ó fi Ù Ë Ù ·  1. ZOYME MAZI (OÌ¿‰· Î·È KÔÈÓˆÓ›· - ™¯¤ÛÂÈ˜)

B’ M E P O ™

KEºA§AIO 2 .  °È· Ó· ˙Ô‡ÌÂ Ì·˙›, 
¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·ÓfiÓÂ˜

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ: 
Να διαπιστώσουν ότι µέσα στην κοινότητα ικανοποιούµε βασικές ανάγκες
µας.
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα να θέτουµε κανόνες. 
Να προσεγγίσουν τον οµαδικό τρόπο εργασίας στην τάξη.

Αλληλεξάρτηση, Συνεργασία, Επικοινωνία, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτείνεται οι Μ να διαβάσουν τον προκαταβολικό οργανωτή, προβληµατί-
ζονται, συζητούν εκφράζουν τις απόψεις τους και εισάγονται στο θέµα που θα
µελετήσουν.

Το κεφάλαιο πραγµατεύεται την αναγκαιότητα κανόνων στην οµαδική ζωή.
Ξεκινά από το ευρύτερο περιβάλλον του Μ (γειτονιά), προχωρά στο εγγύτερο
(σχολική τάξη) και καταλήγει στο πιο άµεσο (σπίτι). 

Με όλη την τάξη
1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας. Μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθή-
σει, οι Μ θα διαπιστώσουν ότι η έκδοση του συγκεκριµένου φυλλαδίου έγινε
για να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες των κατοίκων. Θα αναδειχθούν οι ανά-
γκες της καθαριότητας, της υγιεινής και της αισθητικής. Για να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες αυτές, είναι αναγκαίο να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες (∆.Ε.
Επικοινωνία).
2) Ερευνούµε. Οι Μ βρίσκουν τους κανόνες που ακολουθούµε τις ώρες της
κοινής ησυχίας. Χρήσιµο θα είναι να αναφέρουν θετικά ή αρνητικά παρα-

(1 διδακτική ώρα)
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Aς χωριστούµε 
σε οµάδες τυχαία...

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

δείγµατα από το περιβάλλον τους (π.χ. ο θόρυβος που προκαλούν τα δίκυκλα
σε ώρες κοινής ησυχίας).
3) Συζητούµε την παράβαση ενός κανόνα. Το σταθµευµένο αυτοκίνητο εµπο-
δίζει την πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήµατα (οι οποί-
οι κινούνται µε αναπηρικές καρέκλες) αλλά και σε γονείς µε µωρά στα καρο-
τσάκια. Στόχος είναι αφενός οι Μ να διαπιστώσουν την παράβαση και αφετέ-
ρου να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους ανθρώπους µε κινητικά προβλή-
µατα και να αναρωτηθούν για τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται σ’ αυ-
τούς, καθώς ζουν και κινούνται σε µια πόλη που οι πολίτες της δεν τους σέ-
βονται. Οι Μ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους µπαίνοντας στη θέση του ατό-
µου που εµποδίζεται να περάσει και εκφράζουν τις απόψεις τους µέσα από
έναν υποθετικό διάλογο µε τον οδηγό (∆.Ε. Σύστηµα).
4) Παράβαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στην επόµενη εικόνα οι Μ σχο-
λιάζουν τη στάση και τις απόψεις που εκφράζουν τα παιδιά της εικόνας. Η συ-
ζήτηση θα στραφεί γύρω από την αναγκαιότητα της ύπαρξης κανόνων ώστε
να κυκλοφορούµε µε ασφάλεια (κανόνες οδικής κυκλοφορίας), καθώς και
στην προσωπική ευθύνη του καθενός για την τήρησή τους (∆.Ε. Σύστηµα).

Σε οµάδες
Στο σηµείο αυτό γίνεται η προεργασία για το χωρισµό των Μ σε οµάδες, που
θα ολοκληρωθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
5) Ερώτηση (α). Οι Μ των άτυπων οµάδων ερευνούν τους κανόνες, συζητούν
και καταλήγουν σ’ εκείνους που θεωρούν ότι είναι οι πιο σηµαντικοί για το ∆
τους (δε µιλάµε όλοι µαζί, δεν ενοχλούµε το διπλανό µας, δε χτυπάµε τους
συµµαθητές µας κ.λπ.).
Ερώτηση (β). Οι Μ ερευνούν και βρίσκουν τον κανόνα εκείνον για τον οποίο
πιστεύουν ότι θα συµφωνούσαν όλοι, δάσκαλος και συµµαθητές (∆.Ε. Συνερ-
γασία, Επικοινωνία).
Οι µαθητές σε οµάδες εξετάζουν
6) Συζητούµε, Ερευνούµε, Ανακοινώνουµε. Ο τρίτος άξονας εξετάζει τους
κανόνες που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον των Μ.
Οι Μ, συζητώντας στις οµάδες, αναφέρουν κανόνες και απαγορεύσεις που
τους θέτουν οι γονείς τους. (∆.Ε. Αλληλεξάρτηση).
Εναλλακτικά: Για εξοικονόµηση χρόνου µπορούν οι Μ να χωριστούν σε τέσ-
σερις οµάδες και καθεµία να µελετήσει ένα διαφορετικό θέµα (συνολικά στις
δραστηριότητες 5 και 6 δίνονται τέσσερα θέµατα). Στη συνέχεια κάθε οµάδα
ανακοινώνει στην ολοµέλεια της τάξης την εργασία της.

Στο κείµενο παρουσιάζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων αλλά και η ανα-
γκαιότητα τήρησής τους από όλα τα άτοµα µιας κοινότητας  (χωριό, πόλη). Ανα-
φέρονται ενδεικτικά παραδείγµατα.

5) Η δραστηριότητα είναι οµαδική και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιµα-
σίας των Μ να εργαστούν σε οµάδες. Οι ΜΟ επιστρέφουν και εµπλουτίζουν
τους κανόνες που έχουν ανάγκη όταν συνεργάζονται (π.χ. ακούµε όλοι προ-
σεκτικά αυτόν που µιλάει κάθε φορά, όλοι λέµε τη γνώµη µας στην οµάδα µας,
κ.ά.).
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KEºA§AIO 3 .  EÓ‰È·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Aς χωριστούµε 
σε οµάδες τυχαία...

Οι M:
Να διερευνήσουν τους διάφορους τρόπους συµµετοχής στην κοινότητα (σύλ-
λογοι, φορείς κ.λπ.) και να τους αναφέρουν.
Να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι η συµµετοχή των µελών της κοινότητας
αποτελεί προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων.
Να προσεγγίσουν την έννοια της εθελοντικής εργασίας.

Αλληλεπίδραση, Αλληλεξάρτηση, Συλλογικότητα, Συνεργασία

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, προβληµατίζονται, εκφράζουν
τις απόψεις τους και εισάγονται στο θέµα που θα µελετήσουν.
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 5 ∆εκεµβρίου:
(Παγκόσµια Ηµέρα εθελοντισµού).

1) Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο µε το παζλ όπου παρουσιάζονται διάφορα προ-
βλήµατα της κοινότητας που συνδέονται µεταξύ τους µε το σχόλιο «εµένα µε
νοιάζει». Η αναγκαιότητα ενεργοποίησης και συµµετοχής των µελών, ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη λύση των προβληµάτων, τίθεται από την αρχή.
Εκφράζουµε τις απόψεις µας. Οι Μ προβληµατίζονται και εκφράζουν τις από-
ψεις τους σχετικά µε τη δυνατότητα παρέµβασης των παιδιών στα προβλή-
µατα της κοινότητας (∆.Ε. Συλλογικότητα).
2) α) Επέκταση της συζήτησης που ξεκίνησε στην 1η δραστηριότητα µε στό-
χο να καταλήξουν ότι τα προβλήµατα της κοινότητας επιλύονται συλλογικά.
β) Χωρισµός οµάδων. Ο Ορφέας παρακινεί τους Μ να χωριστούν σε οµάδες.
Ο ∆ θα προχωρήσει στο χωρισµό λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες
της τάξης του. Εξηγεί στους Μ ότι έτσι θα εργάζονται από δω και πέρα.
γ) Συζητούµε, Προτείνουµε λύσεις, Ανακοινώνουµε. Οι M βρίσκονται µπρο-
στά σε διαφορετικές προβληµατικές καταστάσεις. Κάθε οµάδα επιλέγει ένα
διαφορετικό πρόβληµα από αυτά που αντιµετωπίζουν στην κοινότητά τους.
Στόχος είναι η ανάδειξη των προβληµάτων και η σύνδεση µε το οικείο, που θα
κινητοποιήσει τους µαθητές για έκφραση και συµµετοχή. Αν δεν υπάρχουν
έντονα τοπικά προβλήµατα, µπορούν να επιλέξουν κάποια από τα προβλήµα-
τα που παρουσιάζονται στο παζλ. Οι Μ συζητούν και προτείνουν λύσεις µε βά-
ση αυτά που ξέρουν ή οδηγούνται σε αδιέξοδο. Στον προβληµατισµό «άραγε
ποιος µπορεί;» σκόπιµα δε δίνεται απάντηση. Οι Μ θα οδηγηθούν στην απά-
ντηση στη συνέχεια, µε τις δραστηριότητες που ακολουθούν.
3) Παρατηρούµε, Εξάγουµε συµπεράσµατα, Ανακοινώνουµε. Οι Μ παρατη-
ρούν τις φωτογραφίες. Με τη συζήτηση διαπιστώνουν ότι πολλά ζητήµατα λύ-
νονται µέσα από τη δράση των συλλόγων, των διαφόρων υπηρεσιών του ∆ή-
µου, αλλά και µε την εθελοντική προσφορά των πολιτών. Καλό είναι να ανα-
φέρουν παραδείγµατα από τη δική τους κοινότητα, ώστε να γίνει εφαρµογή
και σύνδεση µε την προσωπική τους εµπειρία . 
4) Επίλυση ανοικτού προβλήµατος. Οι οµάδες επιλέγουν το σηµαντικότερο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν στη δική τους κοινότητα,( που µπορεί µε φυ-
σικό τρόπο να έχει προκύψει από τις µέχρι τώρα συζητήσεις) και το εξετά-

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

ζουν από διαφορετικές οπτικές. Με βάση τις ερωτήσεις του πλαισίου (οι οποί-
ες δίνονται εναλλακτικά) ο ∆, ανάλογα µε το πρόβληµα που θα επιλέξει µαζί
µε τους Μ, µπορεί να διαφοροποιήσει ό,τι νοµίζει. Οι Μ καλούνται να βρουν
ποιοι άλλοι µπορούν να βοηθήσουν στη λύση του εκτός από όσους ήδη ανα-
γράφονται. Αυτοί µπορεί να είναι: διάφοροι σύλλογοι, οικολογικές οργανώ-
σεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιωτικός φορέας κ.λπ. Είναι
στη διακριτική ευχέρεια του ∆ αν κρίνει απαραίτητο (λόγω τοπικού επίκαιρου
προβλήµατος ή ειδικού ενδιαφέροντος των Μ) να επεκτείνει κάποια από τις
δραστηριότητες αυτού του κεφαλαίου σε µικρά σχέδια εργασίας: π.χ. να βρουν
οι Μ τους υπεύθυνους για τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος, να συ-
ζητήσουν µαζί τους, να τους προτείνουν λύσεις, να πάρουν συνεντεύξεις από
τους δηµότες της κοινότητας που πλήττονται περισσότερο από το συγκεκρι-
µένο πρόβληµα, να συµµετάσχουν µε τους Συλλόγους της περιοχής τους σε
κινητοποιήσεις κ.λπ. (∆.Ε. Συλλογικότητα).

Στο πληροφοριακό κείµενο συνοψίζονται τα κύρια σηµεία του κεφαλαίου.
Τονίζεται το ενδιαφέρον που οφείλουµε να δείχνουµε στα προβλήµατα της
κοινότητας όπου ζούµε σε αντιδιαστολή µε την παθητική αντιµετώπιση, σε µια
προσπάθεια καλλιέργειας θετικών στάσεων.

6) Οι οµάδες καλούνται να συνθέσουν ένα παραµύθι έχοντας ήδη την αρχή, κά-
ποιες ηµιτελείς προτάσεις, όπως επίσης και το τέλος του παραµυθιού. Οι Μ πα-
ράγουν γραπτό λόγο µε συγκεκριµένο µήνυµα ενώ αποδέκτες είναι οι µαθη-
τές της τάξης ή του σχολείου τους. ∆ραστηριότητα εφαρµογής και επέκτασης.
7) Οι Μ καλούνται να κάνουν προβλέψεις και να φανταστούν το δήµο τους στο
µέλλον βασιζόµενοι σε πραγµατικά δεδοµένα. Η δραστηριότητα µπορεί να εί-
ναι προφορική, αν ο χρόνος δεν επαρκεί.
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KEºA§AIO 4 .  EÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ: 
ÔÈÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Î·È ÙÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να ενηµερωθούν για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ρόλο τους
στη λύση των τοπικών προβληµάτων. 
Να πληροφορηθούν για τη συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Να γνωρίσουν τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρ-
χου καθώς και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

Σύστηµα, Συλλογικότητα, Εξουσία, Εξάρτηση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, προβληµατίζονται, εκφράζουν
τις απόψεις τους και εισάγονται στο θέµα που θα µελετήσουν.

Ο ∆ καλό είναι να αντλήσει πληροφορίες για το πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας»
δίνοντας όσες θεωρεί απαραίτητες, ώστε οι Μ να αποσαφηνίσουν την έννοια
του ∆ήµου (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr).

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

1) Συζητούµε. Oι Μ ανατρέχουν στο χάρτη της Ελλάδας που υπάρχει στην τά-
ξη, για να βρουν το ∆ήµο στον οποίο ανήκουν. Απαιτείται η βοήθεια του ∆, δε-
δοµένου ότι οι Μ δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του. Μπορούν να γίνουν
διάφορες συγκρίσεις µε γειτονικούς δήµους ή µε την πρωτεύουσα της χώ-
ρας, του γεωγραφικού διαµερίσµατος ή του νοµού. ∆ιαθεµατική δραστηριό-
τητα (∆.Ε. Σύστηµα).
2) Εκφράζουµε τις απόψεις µας. Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους οι οποί-
ες, κατά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αξιοποιούνται, συµπληρώνονται,
βελτιώνονται ή και τροποποιούνται. 
3) Ταξιδεύουµε στο χώρο. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης καλούνται οι
Μ µε όχηµα ένα «µαγικό» τρένο, να ταξιδέψουν στην κοινότητα, να µεταβούν
στο χώρο του ∆ηµαρχείου. Το τρένο αποτελείται από 5 βαγόνια, ένα για κάθε
οµάδα. Θα το χρησιµοποιούµε κάθε φορά που θα χρειάζεται να µετακινηθούµε
νοερά, για να γνωρίσουµε από κοντά το θέµα που µελετούµε. 
Παρατηρούµε, Ερευνούµε, Συζητούµε. Οι ΜΟ «µεταφέρονται» µε το τρένο
στο χώρο του ∆ηµαρχείου και παρακολουθούν τη συνεδρίαση ενός ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου. Οι ερωτήσεις και οι απόψεις που εκφράζουν οι οµάδες που
βρίσκονται σε κάθε βαγόνι αποτελούν τους άξονες για να διερευνήσουν οι Μ
την εικόνα συνολικά. Μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, αναµένε-
ται ότι οι Μ θα συνειδητοποιήσουν την οργάνωση του δήµου, τις αρµοδιότη-
τες, τις υπηρεσίες, µέσα από µια φυσική διαδικασία, σα να ήταν οι ίδιοι εκεί
(∆.Ε. Εξουσία, Σύστηµα, Συλλογικότητα).
4) Η δική µας ερώτηση. Οι ΜΟ, µετά από συζήτηση, διατυπώνουν την ερώτη-
ση που θα ήθελαν οι ίδιοι να απευθύνουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ή-
µαρχο.(π.χ. Πώς αποφασίζετε; Πού βρίσκετε τα χρήµατα;). Η διερεύνηση µέ-
σα από τη διατύπωση αυθεντικών µαθητικών ερωτήσεων αποτελεί µεταγνω-
στική δεξιότητα. Ο Μ ελέγχει τις γνώσεις του και αποφασίζει τι άλλο θα ήθε-
λε να µάθει (αυτορύθµιση). 
Αν οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, ο ∆ µπορεί να οργανώσει µία επίσκε-
ψη στο ∆ηµαρχείο ή σε άλλους χώρους απ’ αυτούς που παρουσιάζονται στην
εικόνα.

Το κείµενο αναφέρεται στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και των ∆ηµοτικών
Συµβούλων. Επίσης, γίνεται αναφορά σε µερικές από τις υπηρεσίες του ∆ή-
µου που συζητήθηκαν από τους Μ στο δισέλιδο σκίτσο.

8) Οι Μ καλούνται να αναφέρουν όλα εκείνα που θεωρούν σηµαντικά στο ∆ή-
µο τους και για τα οποία τον αγαπούν και νιώθουν περήφανοι. Απευθύνεται
στο συναίσθηµα των Μ. Οι Μ αναπτύσσουν τις θέσεις τους και τις τεκµηριώ-
νουν µε στοιχεία. Η δραστηριότητα στοχεύει στην καλλιέργεια της επικοινω-
νίας και την ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου. Πρόκειται για διακριτό εί-
δος κειµένου (επιστολή) µε συγκεκριµένο σκοπό και αποδέκτη. Ο ∆ θα υπεν-
θυµίσει στους Μ ότι ο τρόπος γραφής µιας επιστολής που απευθύνουµε σε
κάποιο φίλο µας αν και πλησιάζει τη φυσική ροή του λόγου και διαθέτει αµε-
σότητα, ακολουθεί συγκεκριµένη φόρµα. Κάθε Μ γράφει την επιστολή που
ετοίµασε µε την οµάδα του. Χρήσιµο θα είναι ο ∆ να στείλει όσες επιστολές
νοµίζει και να αξιοποιήσει και τους δύο τρόπους επικοινωνίας, όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν (ΕΛΤΑ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Έτσι οι Μ συνδέουν τις υπη-
ρεσίες και τη νέα τεχνολογία µε τις καθηµερινές τους ανάγκες (επικοινωνία
µελών της κοινότητας). ∆ιαθεµατική δραστηριότητα.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της εκπροσώπησης ως απαραίτητου στοι-
χείου της δηµοκρατίας. 
Να ενηµερωθούν για τη διαδικασία των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Να διαπιστώσουν ότι η σύνθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βασίζεται στην
πλειοψηφία. 
Να βιώσουν στην τάξη τους την ψηφοφορία και τις εκλογές, εκλέγοντας οι ίδι-
οι τους εκπροσώπους τους. 

Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα, Εξουσία, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, προβληµατίζονται, εκφράζουν
τις απόψεις τους και εισάγονται στο θέµα που θα µελετήσουν.

∆ιαδικασία εκλογών
1) Κάνουµε υποθέσεις. Oι Μ, αφού παρατηρήσουν τις εικόνες και διαβάσουν
τα σχόλια που τις συνοδεύουν, κάνουν υποθέσεις. Στη συζήτηση χρήσιµο εί-
ναι να τονιστεί η µυστικότητα της ψηφοφορίας, η έννοια της εκπροσώπησης,
η ύπαρξη διαφορετικών συνδυασµών και απόψεων (πλουραλισµός) καθώς
και η επικράτηση εκείνου του συνδυασµού που έλαβε τις περισσότερες ψή-
φους (έννοια της πλειοψηφίας) (∆.Ε. Σύστηµα).
Συµµετέχουµε και αλλιώς
2) Ερευνούµε ένα πρόβληµα. Oι Μ κάνουν υποθέσεις, ερευνούν και συζη-
τούν. Η συζήτηση, µε την κατάλληλη καθοδήγηση του ∆, αναµένεται να κατα-
λήξει στο γεγονός ότι το ενδιαφέρον του πολίτη για τα κοινά δεν τελειώνει µε
τη συµµετοχή του στις εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια. Xρειάζεται να ενδιαφέ-
ρεται και να ενηµερώνεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει και να
επεµβαίνει στις αποφάσεις των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δρα-
στηριότητα στοχεύει να οδηγήσει τους Μ στη διαπίστωση ότι ο πολίτης έχει
ποικίλους τρόπους αντίδρασης µε πολιτισµένες και ειρηνικές διαδικασίες,
όπως µέσα από τους διάφορους συλλόγους και φορείς, µε οµαδική διαµαρ-
τυρία, µε επιστολές και ψηφίσµατα, µε ειρηνικές διαδηλώσεις κ.λπ. Να αξιο-
ποιηθεί, αν υπάρχει, οποιαδήποτε εµπειρία των Μ σε αντίστοιχες καταστάσεις
(∆.Ε. Συλλογικότητα, Αλληλεπίδραση).
3) Οι Μ, αφού παρατηρήσουν την εικόνα και διαβάσουν τα σχόλια, εκφράζουν
τις απόψεις τους σε µια υποθετική κατάσταση. Στόχος είναι να καλλιεργή-
σουµε θετικές στάσεις και συµπεριφορές που χαρακτηρίζουν τον υπεύθυνο,
ενηµερωµένο και ενεργό πολίτη (∆.Ε. Συλλογικότητα, Εξουσία). 

Το κείµενο εξηγεί την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώ-
πων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δίνεται έµφαση και σε άλλους τρό-
πους συµµετοχής στα προβλήµατα της κοινότητας.

9) Βιωµατική προσέγγιση της εκλογικής διαδικασίας. Η δραστηριότητα προ-
ϋποθέτει µια σχετική προετοιµασία από το ∆, όπως να έχει ετοιµάσει σε φω-
τοτυπίες ψηφοδέλτια για όλους τους Μ, να έχει φροντίσει για την «επιτροπή

KEºA§AIO 5 .  EÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

(1 διδακτική ώρα)
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Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Οι M διαβάζουν το επαναληπτικό κείµενο. Το κείµενο είναι περιληπτικό, ενο-
ποιεί όσα µελέτησαν στα κεφάλαια της ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια ση-
µεία της. 

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν κατά την επε-
ξεργασία της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικί-
λους τρόπους από το διδάσκοντα: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόηµα, σύν-
θεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων κ.λπ.

Ο εννοιολογικός χάρτης κάθε ενότητας αποτελεί το δίκτυο των σχέσεων µε-
ταξύ των βασικών εννοιών των κεφαλαίων της. Επιπλέον, αποτελεί τη γραφι-
κή αναπαράσταση της σύνοψης των κειµένων που µελέτησαν οι Μ στην ενό-
τητα. Η συµπλήρωσή του γίνεται από τους Μ µετά την επεξεργασία του ανα-
κεφαλαιωτικού κειµένου, ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, ώστε να συ-
γκριθούν οι διαφορετικές απαντήσεις και να διευκρινιστούν, στο πλαίσιο της
οµάδας, τυχόν δυσκολίες. Η κεντρική έννοια της ενότητας συνδέεται µε τις
επιµέρους έννοιες µε βέλη, στα οποία αναγράφονται οι σχέσεις των συγκε-
κριµένων εννοιών. 
Επειδή στην παρούσα ενότητα ο εννοιολογικός χάρτης εµφανίζεται για πρώ-
τη φορά, όλες οι λέξεις και οι σχέσεις δίνονται. Είναι στη διακριτική ευχέρεια
του ∆ να προτείνει στους Μ να βάλουν βέλη και κενά πλαίσια και να συµπλη-
ρώσουν κανόνες, ανάγκες ή σχέσεις.

Οι Μ, µέσω ερωτηµάτων κυρίως µεταγνωστικού χαρακτήρα, καλούνται να
ανατρέξουν στα βήµατα που ακολούθησαν για να ολοκληρώσουν τις δραστη-
ριότητες της ενότητας και να συγκρίνουν τις νέες απόψεις µε αυτές που είχαν
στην αρχή της. Επισηµαίνουν τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τα σηµεία για
τα οποία θα ήθελαν να µάθουν περισσότερα και αξιολογούν την πορεία τους. 
Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για να βοηθήσει τους Μ στην αυτο-
αξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι νοµίζατε στην αρχή της ενότητας για
το θέµα;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλλάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα. Οι MΟ συµπληρώνουν τις προτάσεις µε τις λέξεις
που λείπουν. Με τη συµπλήρωση ελέγχουµε κατά πόσο κατανόησαν τις έν-
νοιες που επεξεργαστήκαµε στην ενότητα, ώστε να είναι σε θέση να τις εντά-
ξουν στο κείµενο 
2) Η δραστηριότητα είναι διαθεµατική (γλωσσική άσκηση) και ελέγχει την ικα-
νότητα του Μ να ανακαλεί και να επιλέγει τις λέξεις που συνδέονται µε την έν-
νοια «δήµος», όπως και αν χρησιµοποιεί σωστά την κάθε λέξη στο πλαίσιο του
συγκειµένου. 

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)

των εκλογών» στην οποία θα παραδώσει τα ψηφοδέλτια και να τους βοηθή-
σει να οργανώσουν τις εκλογές. Γράφει τα ονόµατα των υποψηφίων Μ στον
πίνακα και ένας Μ σηµειώνει τις ψήφους που έλαβε ο καθένας. ∆ιευκρινίζει
ότι εκλέγονται δύο εκπρόσωποι της τάξης και ένας ταµίας. Καλό θα ήταν επί-
σης να ορίσει αρµοδιότητες στους εκλεγµένους Μ και να χρησιµοποιεί τους
εκπροσώπους όπου είναι εφικτό. Έτσι αποκτά νόηµα για τους Μ η όλη διαδι-
κασία και η νέα γνώση συνδέεται µε την καθηµερινή ζωή σε µια µικρότερη
κοινότητα, όπως είναι η κοινότητα της τάξης.
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 1ης ενότητας.
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 10 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Οι Μ έχουν µελετήσει τις έννοιες των σχετικών κεφαλαίων της Β΄ τάξης που
αναφέρονται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος και στον προσανατολισµό στο χώ-
ρο.

Οριζόντια διασύνδεση. µε τα κεφάλαια της 1ης ενότητας του ίδιου µαθήµατος 

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Οι Μ αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό καθένας,
το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: ορεινός, πεδινός, παραθαλάσσιος, χάρτης, υπόµνηµα, όρος-όρη,
ποτάµι, πηγές, λίµνη, πεδιάδα, νησί, κόλπος, χερσόνησος, ακρωτήρι, ισθµός, διώρυγα, πορθµός.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες. ∆ίνεται έµφαση στις παρακάτω δεξιότητες: δεξιότητα συνεργασίας µε άλ-
λα άτοµα σε οµαδικές εργασίες και δεξιότητα/ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας µε στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσία-
ση πληροφοριών και αφετέρου την προστασία από την «πληροφορική ρύπανση». Για το λόγο αυτό εί-
ναι σηµαντική η προετοιµασία και εξασφάλιση των υλικών και των πηγών στις οποίες θα µπορούν να
έχουν πρόσβαση οι µαθητές.

Πηγές/υλικά. γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας, πρόπλασµα του ανάγλυφου της χώρας, άλλα είδη
χαρτών π.χ. οδικοί της περιοχής, ιστορικοί, της γειτονιάς κ.ά., το βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ ∆ηµοτικού,
εγκυκλοπαίδεια, σχετικά CD και διαδίκτυο.

Επισηµάνσεις. 
α) Προασκήσεις στην ανάγνωση του χάρτη: Επειδή ο χάρτης είναι µια συµβολική απεικόνιση στην
οποία δεν είναι συνηθισµένοι οι Μ αυτής της ηλικίας, ξεκινούµε από το οικείο, δηλαδή από τη ρεα-
λιστική απεικόνιση αυτού που βλέπει ο Μ και σιγά σιγά περνούµε στην αφαίρεση µέχρι να φτάσου-
µε στην κάτοψη (δραστηριότητες 5ου κεφαλαίου), χάρτες, πρόπλασµα. β) Τονίζεται ότι σε όλα τα κε-
φάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε
φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα
των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι
υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου.

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Να προσεγγίσουν την ποικιλία του φυσικού τοπίου της Ελλάδας µέσα από φω-
τογραφίες, σκίτσα και προσωπικές εµπειρίες.

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Χώρος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, ώστε να προετοιµαστούν για το
θέµα που θα µελετήσουν. 

1) Οι Μ συγκρίνουν τον τόπο τους µε τον τόπο που περιγράφεται στο κείµενο.
Ο ∆ της τάξης κάνει µε κιµωλία δύο χρωµατιστούς κύκλους και βάζει τίτλους
σε ταµπέλες: Οµοιότητες - ∆ιαφορές (Σύγκριση) (∆.Ε. Χώρος).
2) Βιωµατική προσέγγιση. Οι MO επιλέγουν έναν από τους τόπους των εικό-
νων και γράφουν ένα κείµενο µε τις παρατηρήσεις τους. Μετά ταξινοµούν σε
πίνακα λέξεις που σχετίζονται µε τους τόπους των εικόνων µε κριτήρια: τι κά-
νουν εκεί (ρήµατα), τι υπάρχει (ουσιαστικά). Οι ΜΟ ανακοινώνουν στην τάξη
τις λέξεις που κατέγραψαν και ο ∆ µαζί µε τις οµάδες της τάξης κάνουν το συ-
γκεντρωτικό πίνακα σε ένα χαρτόνι ή όπου αλλού προτιµούν (∆ιαθεµατική
δραστηριότητα, κοινωνικο-συναισθηµατικός στόχος) (∆.Ε. Σύστηµα ).
3) Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους. Προβάλλουν ως επιλογή του Ορφέα
αυτό που οι ίδιοι προτιµούν. 
4) Από τη συζήτηση και τις εµπειρίες των Μ αναµένεται να προκύψει η σύν-
θεση των χαρακτηριστικών των τόπων (αναφέρονται αναλυτικά στο «Αξίζει να
διαβάσουµε»), ότι µπορεί δηλαδή να υπάρχουν βουνά δίπλα στη θάλασσα (π.χ.
Πήλιο), πεδιάδες µέσα σε βουνά, κ.ά. 

Στο κείµενο παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται οι έννοιες ορει-
νός, πεδινός και παραθαλάσσιος τόπος.

1) ∆ραστηριότητα κατασκευής µακέτας. Για την κατασκευή της µακέτας προ-
τείνεται να αφιερωθεί η δεύτερη διδακτική ώρα. Η µακέτα θα συµπληρώνε-
ται στα επόµενα µαθήµατα της ενότητας µέσα από άλλες δραστηριότητες του
Τετραδίου Εργασιών. Εντάσσεται στις δραστηριότητες που προετοιµάζουν
τους Μ για την εισαγωγή στο χάρτη (ψυχοκινητικός στόχος).

E Ó fi Ù Ë Ù ·  2. O TO¶O™ MA™ (TfiÔ˜ Î·È XÒÚÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

∆ιδακτικοί Στόχοι Oι Μ:
Να προβληµατιστούν για το ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος στην επιλογή
του τόπου και του τρόπου διαµόρφωσης και ανάπτυξης των οικισµών. 
Να συγκρίνουν κατοικίες.
Να συγκρίνουν τον τρόπο διαβίωσης ανθρώπων που κατοικούν σε διαφορε-
τικά φυσικά περιβάλλοντα (αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος).

KEºA§AIO 2 :  XˆÚÈ¿ Î·È fiÏÂÈ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Αλληλεπίδραση, Χώρος, Οµοιότητα-∆ιαφορά 

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο. Γίνεται σύνδεση µε το προηγούµενο κεφάλαιο
της ενότητας (πεδινοί, ορεινοί και παραθαλάσσιοι τόποι) (∆.Ε. Χώρος). 
2) Γίνεται κλήρωση στην τάξη και κάθε οµάδα παίρνει έναν αριθµό που αντι-
στοιχεί στα τοπία του σκίτσου. Οι ΜΟ συζητούν και καταγράφουν στο σηµει-
ωµατάριό τους πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για κάθε τόπο. Αναµένεται
να διαπιστώσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος (∆.Ε. Χώ-
ρος, Αλληλεπίδραση). 
3) Οι Μ συγκρίνουν ορεινούς, πεδινούς και παραθαλάσσιους οικισµούς και
βρίσκουν οµοιότητες και διαφορές π.χ. στο µέγεθος του οικισµού (µεγάλες πό-
λεις γίνονται σε εύφορους τόπους πεδινούς ή σε λιµάνια· πόλεις ή χωριά υπάρ-
χουν κοντά σε ποτάµια για να µεταφέρουν οι κάτοικοι τα προϊόντα τους ή κο-
ντά σε θάλασσα να αναπτύσσεται το εµπόριο, κ.ά.). ∆ιαθεµατική δραστηριό-
τητα. Σύνδεση µε τα αντίστοιχα κεφάλαια της Ιστορίας όπου πραγµατεύονται
τη δηµιουργία των πρώτων οικισµών (∆.Ε. Χώρος, Οµοιότητα-∆ιαφορά).
4) Οι Μ καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του τόπου τους. Έτσι συνδέουν και
εντάσσουν το οικείο στο ευρύτερο (∆.Ε. Χώρος, Αλληλεπίδραση). 
5) Οι ΜΟ περιγράφουν τον τόπο που θα ήθελαν να ζουν και δικαιολογούν την
άποψή τους. 

Κείµενο περιγραφικό στο οποίο παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγρά-
φονται, οι έννοιες ορεινός, πεδινός και παραθαλάσσιος οικισµός. Αναδει-
κνύεται η αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος µέσα από τις ασχολίες
και τις επιλογές των κατοίκων των αντίστοιχων τόπων. Γίνονται νύξεις για τις
επεµβάσεις του ανθρώπου και προετοιµάζονται οι Μ για το επόµενο κεφάλαιο
της ενότητας.

2) ∆ραστηριότητα κατασκευής µακέτας. Συµπληρώνεται η κατασκευή της
προηγούµενης δραστηριότητας µε οικισµούς. Εντάσσεται και αυτή στις δρα-
στηριότητες που προετοιµάζουν τους Μ για την εισαγωγή στο χάρτη (ψυχοκι-
νητικός στόχος).

KEºA§AIO 3 .  ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ 
Î·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘

∆ιδακτικοί Στόχοι Οι Μ:
Να διακρίνουν στον τόπο τους αυτά που δηµιούργησε η φύση από αυτά που
έφτιαξαν οι άνθρωποι.
Να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης.
Να εντοπίσουν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία από την επέµβαση του αν-
θρώπου στη φύση και να αναπτύξουν επιχειρήµατα σχετικά µε την καταστροφή
της ισορροπίας του συστήµατος. 
Να προετοιµαστούν µέσα από δραστηριότητες για την εισαγωγή τους στη χρή-
ση χαρτών.

(1 διδακτική ώρα)



Αλληλεπίδραση , Μεταβολή, Χώρος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

Το µάθηµα οργανώνεται γύρω από τρεις άξονες, από το κοντινό και το οικείο
στο πιο µακρινό.
1&2) Οι Μ παρατηρούν συζητούν και ταξινοµούν σε δύο σύνολα. Ο ∆ κάνει
στον πίνακα της τάξης δύο χρωµατιστούς κύκλους και δίνει στον καθένα έναν
από τους παρακάτω τίτλους: ∆ηµιουργήµατα της φύσης - Έργα του ανθρώ-
που. Θα βοηθήσει τους Μ να ταξινοµήσουν και να καταγράψουν όσα συζήτη-
σαν στην πρώτη (ό,τι βλέπουµε από το σχολείο) και στη δεύτερη (ό,τι βλέπου-
µε στο κοντινό περιβάλλον του τόπου µας) δραστηριότητα του µαθήµατος (∆.Ε.
Χώρος).
3) Συνεχίζεται η ταξινόµηση και στον τρίτο άξονα (έξω από την πόλη ή το χω-
ριό). Με την ευκαιρία της εικόνας του σπηλαίου, ο ∆ συζητά µε τους Μ στην
ολοµέλεια της τάξης και για άλλα δηµιουργήµατα της φύσης, όπου κάτι τέτοιο
προσφέρεται, για παράδειγµα για έναν υδροβιότοπο, έναν εθνικό δρυµό, ένα
µεγάλο δέντρο, µια ρεµατιά, κ. ά. (∆.Ε. Χώρος).
4) Μέσα από οµαδική συζήτηση και διαπραγµάτευση οι Μ θα προβληµατι-
στούν για τις ανθρώπινες παρεµβάσεις που είναι απαραίτητο να γίνονται επει-
δή ικανοποιούν ανάγκες (µετακινήσεις, εργασία) πολλών ανθρώπων (π.χ. σή-
ραγγα, λιµάνι) οι οποίες, ωστόσο, οφείλουν να γίνονται µε σεβασµό προς το
περιβάλλον. Για παράδειγµα, ένα εργοστάσιο σοκαλατοποιίας ρυπαίνει το πε-
ριβάλλον (αν δεν έχει φίλτρο), αλλά προσφέρει δουλειά και προϊόντα στους
ανθρώπους. Επίσης, σ’ ένα δασωµένο βουνό τι θα γίνουν τα δέντρα και τα ζώα
που κατοικούσαν εκεί, µετά τη διάνοιξη της σήραγγας κ.ά. (∆.Ε. Χώρος, Μετα-
βολή, Αλληλεπίδραση).

Κείµενο στο οποίο αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης αν-
θρώπου-περιβάλλοντος και τίθεται το πρόβληµα του σεβασµού και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Συµπληρώνεται από τους M και προτείνεται στο
τέλος να διαβαστεί ολοκληρωµένο. Λέξεις που µπορούν να συµπληρωθούν
είναι: βουνά, ποτάµια, λίµνες - δρόµους - λιµάνια. Οι δράσεις των πολιτών και
ειδικότερα των Μ για το ζήτηµα αυτό είναι το θέµα του επόµενου κεφαλαίου.

3) ∆ραστηριότητα αυτορύθµισης: Οι Μ προτείνουν ένα έργο αναπτύσσουν
επιχειρήµατα και υποστηρίζουν την πρότασή τους.
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∆ιδακτικοί Στόχοι Oι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν µέσα από συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα
ώστε να αναπτύξουν στάσεις που θα µπορούσαν, µακροπρόθεσµα, να αποτε-
λέσουν την αφετηρία για την επίλυσή τους.
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι έχουµε ανάγκη το φυσικό περιβάλ-
λον.

KEºA§AIO 4 .  EÓ‰È·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Να προβληµατιστούν σχετικά µε την καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία
µακροπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει στην ίδια την καταστροφή του ανθρώ-
που.

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
O ∆ µπορεί να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 5 Ιουνίου (Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος).

1) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους. Αναµένεται να συζητηθούν ζητήµατα
προστασίας του καµένου δάσους (π.χ. δεν πατάµε τα νεαρά βλαστάρια, περ-
πατάµε όλοι στο ίδιο µονοπάτι, δεν µετακινούµε τους κορµούς και τα κλαδιά
κ.ά.) (∆.Ε. Σύστηµα).
2) Κάθε ΜΟ διαπραγµατεύεται ένα διαφορετικό περιβαλλοντικό ζήτηµα από
αυτά που φαίνονται στις εικόνες και περιγράφονται στις καρτέλες: Α. ∆άσος
Β. Νερό Γ. Σκουπίδια-Ανακύκλωση ∆. Καυσαέριο-Κυκλοφοριακή συµφόρη-
ση Ε. Ηχορύπανση. Στη συνέχεια το παρουσιάζουν και το συζητούν στην ολο-
µέλεια της τάξης. Τα ζητήµατα είναι επιλεγµένα ώστε να αναδειχθούν οι δρά-
σεις των Μ σχετικά µε το περιβάλλον µέσα από ποικιλία ερωτήσεων. Για πα-
ράδειγµα, όπου προσφέρεται, ζητούµε να εκφράσουν οι Μ τις απόψεις τους
(π.χ. Τι σηµαίνει ανακύκλωση για εσάς;) ή ανατρέχουµε στο λεξικό και σε άλ-
λες πηγές (δραστηριότητα αυτορύθµισης) (∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση).
3) Οι λέξεις στα σχήµατα αποτελούν γενίκευση των συγκεκριµένων περιβαλ-
λοντικών ζητηµάτων που µελέτησαν οι οµάδες. Οι Μ πρώτα θα εντάξουν τα
µερικά στα γενικότερα. Στο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε τα ειδικότερα, επει-
δή θέλαµε να εστιάσουµε στη δράση των ίδιων των Μ και όχι να κινδυνολο-
γήσουµε ή να οδηγήσουµε τους Μ στην αδιαφορία. Στη συνέχεια της δρα-
στηριότητας θα αναγνωρίσουν ότι το περιβάλλον είναι ένα σύστηµα που όλα
αλληλεξαρτώνται και άρα συνδέονται (δραστηριότητα καλλιέργειας κριτικής
σκέψης και µεταγνωστικής δεξιότητας). Οι Μ, ανάλογα µε το θέµα που µελέ-
τησαν στην οµάδα τους, θα κάνουν διαφορετικές συνδέσεις µεταξύ των λέ-
ξεων που παρουσιάζονται και θα τις αιτιολογήσουν στην τάξη (∆.Ε. Αλληλε-
πίδραση).

Κείµενο ανάλυσης προβληµατικής κατάστασης, στο οποίο παρουσιάζονται
συγκεκριµένα προβλήµατα του περιβάλλοντας και τρόποι αντιµετώπισής τους.
Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους Μ, ώστε να ανα-
πτύξουν κριτική στάση απέναντι σε αυτά και να δράσουν.

4) ∆ιαθεµατική γλωσσική δραστηριότητα. Οι M δηµιουργούν διαφορετικού
περιεχοµένου προτάσεις ανάλογα µε το βαθµό κατανόησης των προβληµά-
των (ατοµική άσκηση διαβαθµισµένης δυσκολίας και ως προς τον αριθµό των
προτάσεων και ως προς το περιεχόµενο).
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KEºA§AIO 5 .  O ¯¿ÚÙË˜, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να προετοιµαστούν µέσα από δραστηριότητες για την εισαγωγή τους στο χάρ-
τη.
Να αρχίσουν να εξοικειώνονται µε συµβολικές αναπαραστάσεις του πραγ-
µατικού χώρου και µέσα από το παιχνίδι «ο κρυµµένος θησαυρός».

Συµβολισµός, Χώρος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

Για να φτάσουν οι Μ στην κάτοψη εργάζονται σε τρεις άξονες: Ι) στο ίδιο επί-
πεδο, ΙΙ) σε ψηλότερο επίπεδο, ΙΙΙ) σε πολύ ψηλότερο επίπεδο σχετικά µε το
πάρκο. Ασκούνται σε εικονικές - συµβολικές αναπαραστάσεις του πραγµα-
τικού χώρου του πάρκου µέσα από σκίτσα.

1) Οι Μ κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το πού µπορεί να κρύφτηκε ο σκύλος
του Ορφέα, όπως βλέπουν ένα πάρκο µπαίνοντας σ’ αυτό (στο ίδιο επίπεδο)
(∆.Ε. Χώρος). 
2) Συνεχίζουν να κάνουν υποθέσεις, για το ίδιο θέµα, τώρα όµως βρίσκονται
στο δεύτερο επίπεδο (όπως φαίνεται το ίδιο πάρκο από την τσουλήθρα: ένα
επίπεδο πιο ψηλά) (∆.Ε. Χώρος). 
3) α) Οι Μ αποκτούν την προοπτική του τρίτου επιπέδου, δηλαδή την εικόνα
που παρουσιάζει το πάρκο από πολύ ψηλά (π.χ. από το µαγικό τρενάκι ή το αε-
ροπλάνο). Επιχειρείται µια πρώτη επαφή των Μ µε µια αναπαράσταση του
πραγµατικού χώρου και των αντικειµένων που βρίσκονται σε αυτόν, δηλαδή
µε µια κάτοψη. Στην κάτοψη όλα τα αντικείµενα που εικονίζονται, συνήθως,
είναι ορατά από τον παρατηρητή (δεν είναι τρισδιάστατα). Έτσι ο σκύλος του
Ορφέα τώρα είναι ορατός (∆.Ε. Χώρος). 
β) Εισαγωγή στο χάρτη. Εξοικείωση των Μ στη θέαση αντικειµένων από δια-
φορετικές οπτικές γωνίες. Προσέγγιση της κάτοψης (τρισδιάστατου αντικει-
µένου) και αντιστοίχιση µε το σχήµα του σε επίπεδο (π.χ. πράσινος κύκλος -
δέντρο) (∆.Ε. Συµβολισµός). 
4) Mε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα σκοπός µας είναι οι Μ να φανταστούν
και να περιγράψουν το σχήµα του σχολείου τους: θα βλέπουν µόνο την ταρά-
τσα δηλαδή τετράγωνο ή παραλληλόγραµµο σχήµα (κάτοψη). Oι M που έχουν
ταξιδέψει µε αεροπλάνο ή µένουν σε ψηλότερους ορόφους πολυκατοικίας
συζητούν τις εµπειρίες τους στην τάξη (π.χ. πώς φαίνονται συγκεκριµένα αντι-
κείµενα. Aν θέλουν µπορούν να τα ζωγραφίσουν κ.ά.) (∆.Ε. Χώρος). 
5) Χρησιµοποιούµε τον προβολέα διαφανειών. Επισηµαίνουµε στους Μ ότι
αυτό που βλέπουµε σε προβολή είναι το σχήµα του αντικειµένου, δηλαδή η
κάτοψη.
6) Βιωµατική ∆ραστηριότητα. Όπως προηγουµένως µε τις τρεις απεικονίσεις
του πάρκου, έτσι και τώρα οι Μ βλέπουν το βιβλίο στο θρανίο τους από τρία
επίπεδα διαφορετικού ύψους: πρώτα τα µάτια τους και το αντικείµενο είναι
στο ίδιο επίπεδο, µετά τα µάτια τους βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο από το

(2 διδακτικές ώρες)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

αντικείµενο και τέλος από πολύ ψηλά (σηκώνονται όρθιοι οι Μ πάνω από τα
βιβλία) ώστε να καταφέρουν να βλέπουν τις δύο διαστάσεις του αντικειµένου
(µήκος και πλάτος). Με τη δραστηριότητα αυτή προτείνεται να ολοκληρωθεί
η πρώτη διδακτική ώρα (∆.Ε. Χώρος, Συµβολισµός).
7) Ας παίξουµε: Οι Μ θα σχεδιάσουν σ’ ένα χαρτί το περίγραµµα της τάξης ή
της αυλής του σχολείου σε σµίκρυνση (η κλίµακα δε θίγεται αναλυτικά παρά
µόνο αν ζητηθεί από τους Μ). ∆εν είναι απαραίτητο όλα τα αντικείµενα που
υπάρχουν να είναι σε αυστηρή κάτοψη: αρκεί απλώς να παρουσιάζονται µε
το σωστό σχήµα (π.χ. το θρανίο σε παραλληλόγραµµο) και στη σωστή θέση σε
σχέση µε τα υπόλοιπα αντικείµενα του χώρου. Έτσι θα προκύψει και η ανα-
γκαιότητα για στοιχειώδη προσανατολισµό στο χώρο. Οι Μ ασκούνται στην
κατασκευή και την ανάγνωση χάρτη µε τα πρώτα του χαρακτηριστικά: προ-
σανατολισµός, σµίκρυνση, κάτοψη. Οι Μ περιγράφουν το «θησαυρό» τους
µε παιγνιώδη µορφή αλλά και µε ακρίβεια, ώστε να κατανοήσουν οι ΜΟ για
ποιο αντικείµενο ψάχνει η καθεµιά (∆ιαθεµατική γλωσσική άσκηση) (∆.Ε.
Χώρος, Συµβολισµός). 
8) Όπως στο σκίτσο, ο ∆ σχεδιάζει στον πίνακα της τάξης το σχολείο και κά-
ποιους κεντρικούς δρόµους γύρω από αυτό. Προτείνουµε, αν είναι, εφικτό οι
Μ να τοποθετήσουν τα σπίτια τους και ό,τι άλλο βρίσκεται κοντά π.χ. το φούρ-
νο, την εκκλησία, ένα πάρκο, κ.λπ. µε το ανάλογο υπόµνηµα. Έτσι εισάγονται
σε ένα άλλο χαρακτηριστικό του χάρτη, το υπόµνηµα (∆.Ε. Συµβολισµός). 
9) ∆ραστηριότητα επέκτασης και εφαρµογής της νέας γνώσης. Συνεχίζεται
η εξοικείωση των Μ µε τα χαρακτηριστικά του χάρτη (προσανατολισµός, υπό-
µνηµα) (∆.Ε. Συµβολισµός).

Κείµενο περιγραφικό στο οποίο παρουσιάζονται ο χάρτης και η χρησιµότη-
τά του, τα είδη των χαρτών, τα χαρακτηριστικά του σύµβολα, όπως χρώµατα
και σχήµατα, το υπόµνηµα, ο προσανατολισµός και η κλίµακα.

5) ∆ραστηριότητα αντιστοίχισης
6)* Η δραστηριότητα µπορεί να γίνει στο σπίτι ή να παραλειφθεί.
7) ∆ραστηριότητα κατασκευής χάρτη. Από ψηλότερο επίπεδο οι Μ ζωγραφί-
ζουν ό,τι βλέπουν στην κατασκευή της δραστηριότητας 1 (του Τετραδίου Εργα-
σιών) σε κάτοψη, σε σµίκρυνση και µε κατάλληλα χρώµατα. Έτσι εισάγονται
στο συµβολικό χαρακτήρα του χάρτη. Αν είναι εφικτό, προσθέτουν και το υπό-
µνηµα στη ζωγραφιά τους (ψυχοκινητικός στόχος). 

∆ιδακτικοί Στόχοι Οι Μ: 
Να εξοικειωθούν µε βασικούς γεωγραφικούς όρους και µε το συµβολισµό
τους στο γεωµορφολογικό χάρτη.
Να αναγνωρίζουν στο γεωµορφολογικό χάρτη τους γεωγραφικούς όρους.
Να κάνουν χρήση των συγκεκριµένων γεωγραφικών όρων ονοµάζοντάς τους
(φτιάχνοντας και τοποθετώντας καρτέλες).

KEºA§AIO 6 .  ŒÓ·˜ ¯¿ÚÙË˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› (·)

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Συµβολισµός, Χώρος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο και εκφράζουν τις απόψεις τους (για τις έννοι-
ες βουνό, πρόποδες, πλαγιά, πεδιάδα κ.λπ.). Ανατρέχουν και στο λεξικό της
τάξης ή σε άλλες πηγές για την αποσαφήνιση των γεωγραφικών όρων (∆.Ε.
Χώρος, Συµβολισµός).
2) Οι ΜΟ ψάχνουν και δείχνουν στο χάρτη τους τόπους που παρουσιάζονται
στις εικόνες (π.χ. πού βρίσκεται το βουνό Όλυµπος). Όπου χρειάζεται, τους
βοηθούν οι συµµαθητές τους και ο ∆ (∆.Ε. Χώρος, Συµβολισµός). 
3) Οι Μ εξοικειώνονται µε το γεωµορφολογικό χάρτη της τάξης ψάχνοντας γε-
νικά για βουνά, ποτάµια, πεδιάδες κ.λπ. Παράλληλα διαβάζουν και κάποια
ονόµατα. Μήπως γνωρίζουν κάποιο; Μήπως το έχουν επισκεφτεί ή βρίσκεται
κοντά στον τόπο που µένουν; Είναι χρήσιµο και απαραίτητο να αξιοποιούµε
την εµπειρία των Μ. Οι Μ µπορούν επίσης να αναγνωρίσουν τους γεωγραφι-
κούς όρους που συζητούµε και σε σχετικό πρόπλασµα - αν υπάρχει στο σχο-
λείο (∆.Ε. Συµβολισµός).
4) Οι ΜΟ βρίσκουν και καταγράφουν τα βουνά, την πεδιάδα, το ποτάµι ή τη λί-
µνη του τόπου τους. Στη συνέχεια τα δείχνουν στο χάρτη. Σκοπός της δρα-
στηριότητας είναι να συνδέσει και να εντάξει το οικείο στο ευρύτερο. Ο ∆ µπο-
ρεί να θέσει το ερώτηµα: «Γιατί άραγε κάποια από αυτά υπάρχουν στον τόπο
µας δεν υπάρχουν στο χάρτη;» και οι Μ να οδηγηθούν σε υποθέσεις (π.χ. για-
τί είναι πολύ χαµηλό το βουνό ή πολύ µικρό το ποτάµι της περιοχής µας ή ανα-
φέρεται στο χάρτη µε το επίσηµο όνοµα όχι µε το τοπικό κ.λπ.). Βιωµατική
δραστηριότητα. (∆.Ε. Χώρος, Συµβολισµός).
5) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους µε την ερώτηση «τι να σηµαίνουν άραγε
οι παραπάνω λέξεις». Στη συνέχεια προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη σηµα-
σία αυτών των γεωγραφικών όρων µε βάση τα συνθετικά τους. 
Εναλλακτικά προτείνουµε, αν προσφέρεται, να γίνει η διαθεµατική γλωσσι-
κή άσκηση µε στόχο να εντάξουν οι Μ τους γεωγραφικούς όρους στο λεξιλό-
γιό τους: «Να κάνουν οι Μ οικογένειες λέξεων µε τη λέξη όρος (ορειβάτης,
ορεσίβιος, κ.ά.) και µε τη λέξη πεδιάδα». Ανατρέχουν και στο λεξικό ή σε άλ-
λες πηγές (∆.Ε. Συµβολισµός). 

Στο τελικό κείµενο εντάσσεται νοηµατικά και η επιστηµονική πληροφορία
σχετικά µε την έννοια του γεωγραφικού όρου. Προηγείται ωστόσο, επειδή εί-
ναι απαραίτητη στην περαιτέρω επεξεργασία του κεφαλαίου.
Στο κείµενο παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιοποιούνται οι έννοιες βου-
νό, όρος, οροσειρά, λόφος, πεδιάδα, παραπόταµος, συµβολή ποταµού, πηγές,
εκβολές. Τα κείµενα τα επεξεργαζόµαστε µε τους Μ. Σε καµιά περίπτωση δεν
προσφέρονται για αποµνηµόνευση.

8) ∆ραστηριότητα κατασκευής µακέτας: συµπληρώνει την κατασκευή της
δραστηριότητας του πρώτου κεφαλαίου της ενότητας (ψυχοκινητικός στόχος).
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Oι Μ: 
Να εξοικειωθούν µε βασικούς γεωγραφικούς όρους και το συµβολισµό τους
στο γεωµορφολογικό χάρτη.
Να αναγνωρίζουν στο γεωµορφολογικό χάρτη τους γεωγραφικούς όρους.
Να κάνουν χρήση των συγκεκριµένων γεωγραφικών όρων ονοµάζοντάς τους
(φτιάχνοντας και τοποθετώντας καρτέλες).

Συµβολισµός, Χώρος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

Το µάθηµα εξελίσσεται ακριβώς όπως και το προηγούµενο (α) µέρος.

1) Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο και εκφράζουν τις απόψεις τους. Ανατρέχουν
στο λεξικό της τάξης ή σε άλλες πηγές (∆.Ε. Χώρος, Συµβολισµός).
2) α) Οι Μ εξοικειώνονται µε το γεωµορφολογικό χάρτη της τάξης. Βιωµατι-
κή ∆ραστηριότητα (∆.Ε. Συµβολισµός).
β) Αξιοποιούµε την εµπειρία των Μ (π.χ. διακοπές σε νησί). Οι Μ µπορούν επί-
σης να αναγνωρίσουν τους γεωγραφικούς όρους που συζητούµε και σε σχε-
τικό πρόπλασµα - αν υπάρχει στο σχολείο (∆.Ε. Χώρος, Συµβολισµός).
3) Οι ΜΟ βρίσκουν και καταγράφουν όσους από τους γεωγραφικούς όρους,
που αναγνωρίζουν στα σκίτσα, υπάρχουν στον τόπο τους. Στη συνέχεια τους
δείχνουν στο χάρτη. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να συνδέσει και να εντά-
ξει το οικείο στο ευρύτερο (∆.Ε. Συµβολισµός). 
4) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους µε την ερώτηση του Ορφέα «Τι θα πει
διώρυγα;». Συζητούµε στην τάξη και αποσαφηνίζουµε τους δυσνόητους όρους
(πορθµός, ισθµός, διώρυγα) µε συγκεκριµένα παραδείγµατα π.χ. πορθµός του
Ευρίπου, διώρυγα της Κορίνθου και όπου είναι δυνατόν παρουσιάζουµε κα-
τάλληλο φωτογραφικό υλικό, αξιοποιούµε το διαδίκτυο ή ανατρέχουµε σε άλ-
λες πηγές (∆.Ε. Συµβολισµός). 

Στο κείµενο εντάσσεται νοηµατικά και η επιστηµονική πληροφορία σχετικά
µε την έννοια της διώρυγας. Προηγείται, ώστε να δηµιουργηθεί κίνητρο για
συζήτηση στην τάξη για τους δυσνόητους όρους. Το κείµενο είναι περιγρα-
φικό: παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται οι έννοιες χερσόνη-
σος, ακρωτήριο, κόλπος, νησί.

9) Ανάλογα µε ό,τι αποφασίσει, κάθε Μ χρωµατίζει κατάλληλα το δικό του σχέ-
διο για να δείξει έναν ισθµό ή έναν πορθµό.(Αν τα δύο απέναντι σχήµατα χρω-
µατιστούν µε καφέ χρώµα, το σχέδιο θα δείχνει πορθµό ενώ αν χρωµατιστούν
µε γαλάζιο χρώµα, το σχέδιο θα δείχνει ισθµό).
10) Ολοκληρώνεται η κατασκευή της µακέτας της δραστηριότητας 1 του Τετρα-
δίου Εργασιών.

KEºA§AIO 7 .  ŒÓ·˜ ¯¿ÚÙË˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› (‚)

(1 διδακτική ώρα)



E Ó fi Ù Ë Ù ·  2. O TO¶O™ MA™ (TfiÔ˜ Î·È XÒÚÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

44

B’ M E P O ™

Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ διαβάζουν και απαντούν στις ερωτήσεις που συνοδεύουν το επαναλη-
πτικό κείµενο. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδι-
κασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν τη δική τους ανα-
σκόπηση. Το κείµενο είναι περιληπτικό και περιγραφικό, ενοποιεί όσα µελέ-
τησαν στα κεφάλαια της ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια σηµεία. ∆ιαβάζε-
ται και ολοκληρώνεται (µε τις απαντήσεις των Μ) στην ολοµέλεια της τάξης.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόη-
µα, σύνθεση παραγράφων, αναζήτηση αντιθέτων κ.λπ. 

Ο εννοιολογικός χάρτης κάθε ενότητας αποτελεί το δίκτυο των σχέσεων µε-
ταξύ των βασικών εννοιών των κεφαλαίων της. Επιπλέον, αποτελεί τη γραφι-
κή αναπαράσταση της σύνοψης των κειµένων που µελέτησαν οι Μ στην ενό-
τητα. Η συµπλήρωσή του γίνεται από τους Μ µετά την επεξεργασία του ανα-
κεφαλαιωτικού κειµένου, ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, ώστε να συ-
γκριθούν οι διαφορετικές απαντήσεις και να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της
οµάδας τυχόν δυσκολίες. Η κεντρική έννοια της ενότητας (ο τόπος που ζού-
µε) συνδέεται µε τις επιµέρους έννοιες µε βέλη, στα οποία αναγράφονται οι
σχέσεις των συγκεκριµένων εννοιών. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά µε όσες
λέξεις γνωρίζουν (δραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας). Η συµπλή-
ρωση του εννοιολογικού χάρτη ασκεί τους Μ σε µεταγνωστικές δεξιότητες
και αποτελεί µέσο αυτοαξιολόγησης (ατοµικής και οµαδικής). Οι Μ καλού-
νται να συµπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη µε έργα του ανθρώπου (π.χ.
λιµάνια, αεροδρόµια, δρόµοι), καθώς και µε έναν ακόµη γεωγραφικό όρο.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ∆ να προτείνει στους Μ να βάλουν βέλη και
κενά πλαίσια και να συµπληρώσουν και άλλους γεωγραφικούς όρους.

Οι Μ, µέσω ερωτηµάτων µεταγνωστικού κυρίως χαρακτήρα, παρακινούνται
να ανατρέξουν στα βήµατα που ακολούθησαν για να ολοκληρώσουν τις δρα-
στηριότητες της ενότητας και να συγκρίνουν τις νέες απόψεις µε αυτές που
είχαν στην αρχή. Επισηµαίνουν τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τα σηµεία
για τα οποία θα ήθελαν να µάθουν περισσότερα και αξιολογούν την πορεία
τους. 
Ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για να βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιο-
λόγηση είναι της µορφής: «Τι νοµίζατε στην αρχή της ενότητας για το θέµα;»,
«Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλλάξετε άποψη;», κ.λπ.

1) Οµαδική δραστηριότητα.
2) Με τη συµπλήρωση ελέγχουµε κατά πόσο οι Μ κατανόησαν τις έννοιες που
επεξεργαστήκαµε στην ενότητα, ώστε να µπορούν να τις εντάξουν στο κείµε-
νο (κριτική ανάλυση δεδοµένων µέσω της συσχέτισης εννοιών).
3) ∆ραστηριότητα κριτικής ανάλυσης δεδοµένων. Ελέγχουµε σε ποιο βαθµό
οι Μ εξοικειώθηκαν µε την ανάγνωση του χάρτη, ώστε να κατανοήσουν ότι και
τα χρώµατα αποτελούν σύµβολα στην απεικόνισή του (για παράδειγµα οι απο-
χρώσεις του καφέ συµβολίζουν ψηλότερα ή χαµηλότερα βουνά). 
Σηµείωση για το ∆: Προτείνουµε να θεωρηθεί σωστή απάντηση για τον αυτο-
κινητόδροµο το κόκκινο, το γκρι ή το µαύρο χρώµα, επειδή και τα τρία συνα-
ντώνται στους χάρτες.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 2ης ενότητας.

ÓËÛÈ¿
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 5 διδακτικές ώρες. 

Κάθετη διασύνδεση. Mε τη σχετική ενότητα της Β΄ τάξης (Μεταφορικά µέσα) της Μελέτης του Πε-
ριβάλλοντος. 

Οριζόντια διασύνδεση. µε τα κεφάλαια της 1ης και της 2ης ενότητας του ίδιου µαθήµατος. 

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό καθένας,
το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: µέσα συγκοινωνίας, µέσα µεταφοράς, τροχοφόρα, δίτροχα, τρένο,
µετρό, τραµ, τρόλεϊ, βυτιοφόρο, πλοίο, ταχύπλοο, αεροπλάνο, ελικόπτερο, ποδήλατο, πεζός, οδηγός,
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ατυχήµατα, κυκλοφοριακή αγωγή, τροχονόµος, σχολικός
τροχονόµος, διάβαση πεζών.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες. ∆ίνεται έµφαση στις παρακάτω δεξιότητες: συνεργασία µε άλλα άτοµα σε
οµαδικές εργασίες, δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατο-
λογία, διάλογος κ.τ.λ.), η αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για τη διαµόρφω-
ση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων. 

Πηγές/υλικά. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, εγκυκλοπαίδεια, σχετικά CD και διαδίκτυο.

Επισηµάνσεις.
α) Όπου είναι εφικτό, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής
ή να προσκληθεί να µιλήσει στην τάξη ένας τροχονόµος ή ο σχολικός τροχονόµος. Η σχετική έρευ-
να που προτείνεται στο Τετράδιο Εργασιών στο 3ο κεφάλαιο µπορεί να επεκταθεί όσο εκτιµά ο ∆, µε
στόχο τα καλύτερα δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα. Ο στόχος είναι να ασκηθούν οι Μ σε διερευνη-
τικές διαδικασίες. Θεωρούµε ότι τέτοιου είδους µαθησιακά έργα (έρευνα, ανάπτυξη επιχειρηµάτων,
επίλυση ανοικτών προβληµάτων κ.ά.) βοηθούν τους Μ να έχουν ανοικτό µυαλό, να συλλέγουν και να
επεξεργάζονται δεδοµένα πριν βγάλουν συµπεράσµατα ή πριν προβούν στη λήψη αποφάσεων, να
εµπιστεύονται και να λαµβάνουν υπόψη τα ερευνητικά αποτελέσµατα, να δέχονται εναλλακτικές λύ-
σεις ή προτάσεις και να αναπτύσσουν ανώτερες πνευµατικές δεξιότητες, όπως είναι η κριτική σκέ-
ψη. β) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότη-
τες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιη-
θούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον
κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε
κεφαλαίου.

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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KEºA§AIO 1 .  TÚ¤Ó·, ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·, ÏÔ›·, ·ÂÚÔÏ¿Ó· 
¿ÏÏÔÙÂ Î·È ÙÒÚ·

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Να συγκρίνουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς στον άξονα του χρόνου.
Να ονοµάσουν και να καταγράψουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς άλ-
λοτε και τώρα. 
Να ταξινοµήσουν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς σε στεριά, θάλασσα
και αέρα.
Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και µεταφορικών δικτύων για
την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών του ανθρώπου.

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, ώστε να προετοιµαστούν για το
θέµα που θα µελετήσουν. 

1) Παρατηρούν τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς στον άξονα του χρόνου
και συζητούν (εκφράζουν τις απόψεις τους) για την εξέλιξή τους και τη χρη-
σιµότητά τους στην ζωή µας. Θα αναδειχθούν οι δυσκολίες καθώς και οι κίν-
δυνοι που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι στις µετακινήσεις τους και στη µετα-
φορά των προϊόντων τους (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος).
2) Οι ΜΟ ταξινοµούν τα παραπάνω µέσα στις κατηγορίες «άλλοτε» και «τώρα»
(στον άξονα του χρόνου) (∆.Ε. Μεταβολή, Χρόνος). 
3) Βιωµατική δραστηριότητα. Οι Μ, µε βάση τις εµπειρίες τους, συζητούν και
φτιάχνουν το δικό τους σχεδιάγραµµα: ποια µέσα συγκοινωνίας χρησιµοποι-
ούν στις καθηµερινές τους µετακινήσεις (σχολείο, αγγλικά, γυµναστήριο, επι-
σκέψεις σε φίλους ή συγγενείς κ.ά.), ποια µέσα συγκοινωνίας έχουν χρησι-
µοποιήσει στα ταξίδια τους (διακοπές, εκδροµές κ.ά.) και, τέλος, ποιο µέσο
οδηγούν οι ίδιοι (οι Μ) και ποιες διαδροµές κάνουν µ’ αυτό (∆.Ε. Σύστηµα,
Αλληλεπίδραση).
4) ∆ραστηριότητα ελεύθερης έκφρασης. Οι Μ ζωγραφίζουν ένα µέσο µετα-
φοράς του µέλλοντος όπως το φαντάζονται και περιγράφουν τα χαρακτηρι-
στικά του (πόσο γρήγορο θα είναι, ποιος θα το οδηγεί, πού θα κινείται κ.ά.).

Κείµενο ανάλυσης εννοιών, στο οποίο ορίζονται τα µέσα συγκοινωνίας και µε-
ταφοράς, ταξινοµούνται σε µέσα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα, πα-
ρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη και, τέλος, επισηµαίνεται η σηµασία τους
στη ζωή µας.

1) Οι Μ ταξινοµούν σε πίνακα τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς που συ-
ζητήθηκαν στην τάξη (της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα).

(1 διδακτική ώρα)
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KEºA§AIO 2 .  T· Ì¤Û· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜
Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Oι M:
Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και µεταφορικών δικτύων µε
την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των ανθρώπων.
Να εντοπίσουν ορισµένα από τα προβλήµατα που δηµιουργεί η υπερανάπτυ-
ξη των µέσων συγκοινωνίας και µεταφοράς.
Να ασκηθούν στην διεξαγωγή έρευνας.

Αλληλεπίδραση, Μονάδα-Σύνολο, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
O ∆ µπορεί να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 20 Σεπτεµβρίου (Πα-
γκόσµια Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο).

1) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους. Στις απαντήσεις τους (καθοδηγούµενοι
όπου χρειάζεται) προσπαθούµε να συνυπολογίσουν όλες τις παραµέτρους:
ταχύτητα, οικονοµία, ασφάλεια, άνεση. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των
µέσων που προτείνουν οι Μ.
2) Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους. Με τη συζήτηση αναµένεται να ανα-
φερθούν σε κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά ζητήµατα (ηχορύπανση, ρύ-
πανση ατµόσφαιρας - νέφος, κίνηση, ατυχήµατα κ.ά.) (∆.Ε. Σύστηµα, Αλλη-
λεπίδραση).
3) Με τη συζήτηση και την επεξεργασία των δεδοµένων /απαντήσεων οι ΜΟ
θα χαρακτηρίσουν το δρόµο τους λεωφόρο ή κεντρικό, ταχείας κυκλοφορίας,
µε κίνηση ή όχι, αν είναι επικίνδυνο να τον διασχίσουν οι πεζοί (αναφέρουν
αν έχουν γίνει ατυχήµατα), αν είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν µε τα ποδή-
λατα τους τα παιδιά και οι µεγάλοι, αν έχει φανάρια, αν έχει διαβάσεις για τους
πεζούς, κ.ά. Οι Μ καταλήγουν σε προτάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση, αν
χρειάζεται (δραστηριότητα αυτορύθµισης).
Εναλλακτικά προτείνουµε: Αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, µπορεί να γίνει έρευ-
να, δηλαδή οι Μ να βγουν στο συγκεκριµένο δρόµο µε τα σηµειωµατάριά τους:
η µία οµάδα µπορεί να σηµειώνει µε γραµµές πόσα αυτοκίνητα πέρασαν σε 5
ή 10 λεπτά, η δεύτερη οµάδα πόσα από αυτά ήταν µέσα συγκοινωνίας, µέσα
µεταφοράς ή αυτοκίνητα και µηχανάκια ιδιωτικής χρήσης, η τρίτη οµάδα να
καταγράψει σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας πότε έχει µεγαλύτερη κίνηση
ο δρόµος, η τέταρτη οµάδα να ρωτήσει τους γείτονες αν έχουν γίνει ατυχή-
µατα, πότε, ανάµεσα σε τι είδους οχήµατα, για ποιους λόγους (απροσεξία οδη-
γών, έλλειψη σήµανσης, έλλειψη φαναριών, έλλειψη διάβασης πεζών, κ.ά.)
και να τα καταγράψει. Aκόµα, ο ∆ µπορεί να συµβουλευτεί τον πίνακα της
ερευνιτικής δραστηριότητας του επόµενου κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας µπορούν να κοινοποιηθούν στους Μ του σχολείου και στο Τµήµα της
Τροχαίας της περιοχής. Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δραστηριότη-
τας αυτής η επίβλεψη των Μ επιβάλλεται να είναι στενή, ώστε να µην εκτε-
θούν σε κίνδυνο (∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση). (Προτείνεται εδώ να τελει-
ώσει η πρώτη διδακτική ώρα).

(2 διδακτικές ώρες)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

4) Παιχνίδι ρόλων, επιχειρηµατολογούµε. Σύµφωνα µε όσα συζήτησαν και
στα δύο κεφάλαια της ενότητας οι Μ θα αναπτύξουν επιχειρήµατα µπαίνοντας
στο ρόλο των οδηγών ταξί, λεωφορείων, αυτοκινήτων, ποδηλάτων, πεζών ή
ό,τι άλλο θέλουν και θα συζητήσουν τα υπέρ και τα κατά, κάθε οµάδα από τη
σκοπιά της. Στόχος είναι να εξοικειωθούν µε τους κανόνες ενός διαλόγου,
όπου ο καθένας µιλάει µε τη σειρά του, ακούει και σέβεται τη διαφορετική
άποψη αλλά και τεκµηριώνει µε επιχειρήµατα τη δική του, κ.ά. (∆.Ε. Μονάδα-
Σύνολο, Αλληλεπίδραση).
Εναλλακτικά προτείνουµε: Όπου υπάρχει η δυνατότητα, να καταγραφεί µε
βιντεοκάµερα η συζήτηση των Μ και να προβληθεί σε βίντεο ώστε βλέποντας
τους εαυτούς τους να σχολιάσουν και να κρίνουν το διάλογο που έγινε στην
τάξη, επαναπροσδιορίζουν, όπου χρειάζεται, τους κανόνες επικοινωνίας µε-
ταξύ τους. Επιπλέον, µπορεί να διοργανωθεί εκδήλωση για την κυκλοφορια-
κή αγωγή όπου οι Μ της τάξης ή και του σχολείου θα ενηµερωθούν από τον
σχολικό τροχονόµο και από έναν τροχονόµο. Στην εκδήλωση σκόπιµο είναι
να προβληθεί και η βιντεοσκοπηµένη συζήτηση των Μ, για περαιτέρω προ-
βληµατισµό και επέκταση. 

Στο κείµενο περιγράφεται η κατάσταση (ποια προβλήµατα δηµιουργούνται µε
την υπερανάπτυξη των µέσων συγκοινωνίας και µεταφοράς στο περιβάλλον
και στους ανθρώπους), εξετάζονται οι αιτίες και προτείνονται ορισµένες λύ-
σεις. Το κείµενο ξεκινάει µε µια θετική πρόταση που αναφέρεται στη σηµα-
σία των µέσων συγκοινωνίας και µεταφοράς και κλείνει µε θετική αποτίµη-
ση των λύσεων, µε στόχο να οδηγηθούν οι Μ στην ευαισθητοποίηση και τη
δράση και όχι στην αδιαφορία.

(Φωτοτυπούµε και δίνουµε δύο ερωτηµατολόγια σε κάθε Μ)
2) Ο ∆ µπορεί να επεκτείνει την ανάλυση των αποτελεσµάτων της µικρής αυ-
τής έρευνας ανάλογα µε τις δυνατότητες του σχολείου και της τάξης. Να επι-
λέξει τις ερωτήσεις που προσφέρονται για να σχεδιάσει ιστογράµµατα ή πί-
νακες ή ποσοστιαίες συχνότητες (∆ιαθεµατική δραστηριότητα µαθηµατικών).
Επίσης, αν γίνεται µάθηµα πληροφορικής από ειδικό εκπαιδευτικό ή αν ο ∆
της τάξης έχει κάποιες ειδικές γνώσεις (στο πρόγραµµα Excel) η επεξεργα-
σία των δεδοµένων µπορεί να γίνει στον υπολογιστή. Τα αποτελέσµατα µπο-
ρούν να ανακοινωθούν από τους Μ στον τοπικό τύπο, στον πίνακα ανακοινώ-
σεων ή στην εφηµερίδα του σχολείου. Τέλος, η έρευνα µπορεί να επεκταθεί
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Οι M:
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία τήρησης κανόνων ασφαλούς µετακίνησης και
µεταφοράς.
Να εξοικειωθούν µε βασικά σήµατα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Να διαµορφώσουν υπεύθυνη στάση ως πεζοί, ως επιβάτες και ως µελλοντι-
κοί οδηγοί.

Αλληλεπίδραση, Μονάδα-Σύνολο, Σύστηµα, Συµβολισµός

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

KEºA§AIO 3 .  K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

(1 διδακτική ώρα)



Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1 & 2) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους για τις πινακίδες των εικόνων (τι συµ-
βολίζουν, τι σηµαίνουν τα σήµατα) και προτείνουν τα σηµεία όπου ταιριάζει
να τις τοποθετήσουν στο σκίτσο, αιτιολογώντας τις προτάσεις τους (∆.Ε. Σύ-
στηµα, Συµβολισµός).
3) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους για το ρόλο του σχολικού τροχονόµου και
για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας (ποιοι είναι, πού µας χρειάζονται, αν
πρέπει να τους τηρούµε, τι συµβαίνει όταν δεν τους τηρούµε, κ.ά.) (∆.Ε. Σύ-
στηµα). 
4) α) Οι Μ θα εργαστούν έξω από το χώρο του σχολείου. Προτείνεται εναλλα-
κτικά να πραγµατοποιήσουν τη δραστηριότητα παρατηρώντας το δρόµο που
περνά µπροστά από την αυλή του σχολείου. Κάθε ΜΟ παίρνει µαζί της τα απα-
ραίτητα υλικά. (µολύβι, ρολόι, βιβλίο). 
Επιστρέφοντας στην τάξη οι ΜΟ παρουσιάζουν το θέµα που µελέτησαν. Aξιο-
ποιούν τα δεδοµένα της έρευνάς τους (χρόνος - αριθµός σχηµάτων) και χα-
ρακτηρίζουν αναλόγως το δρόµο ως µεγάλης, µέτριας ή µικρής κυκλοφορίας
(∆.Ε σύστηµα).
β) Aν ο χαρακτηρισµός που θα προκύψει για το δρόµο είναι µεγάλης ή µέτριας
κυκλοφορίας, οι ΜO µπορεί να προτείνουν ως λύσεις: σηµατοδότηση των δρό-
µων γύρω από το σχολείο (αναφέρουν συγκεκριµένα σήµατα), πεζοδρόµηση,
φανάρια, διαβάσεις πεζών µονοδρόµηση, ράµπες για τα AMEA είναι στη δια-
κριτική ευχέρεια του ∆ η δραστηριότητα να πραγµατοποιηθεί στο τέλος της
διδακτικής ώρας, ώστε να υπάρχει διευκόλυνση µετακίνησης, οικονοµίας
χρόνου κ.λπ. Tο ίδιο προτείνουµε και σε άλλες ανάλογες δραστηριότητες (∆.Ε.
Σύστηµα, Συµβολισµός).
5) Οι ΜΟ θα συζητήσουν για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις µετακι-
νήσεις τους τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωµένοι. Θα αναπτύξουν επιχειρήµατα και θα
διατυπώσουν προτάσεις (π.χ. ειδικές ράµπες στα πεζοδρόµια, φανάρια µε
ηχητικό σήµα). Στόχος µας είναι η ευαισθητοποίηση των Μ απέναντι στις ει-
δικές αυτές κατηγορίες του πληθυσµού και η διαµόρφωση στάσης σεβασµού,
ώστε να µπορούµε να κυκλοφορούµε όλοι µε ασφάλεια και άνεση (∆.Ε. Αλη-
λεπίδραση, Μονάδα-Σύνολο).

Στο κείµενο παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται µε παραδείγµα-
τα οι έννοιες: κυκλοφορούµε µε ασφάλεια, τηρούµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, είµαστε πάντα προσεκτικοί.

3) Θα χρειαστούµε ζάρια και σε φωτοτυπία τις καρτέλες του παιχνιδιού (τό-
σες όσες και οι ΜΟ της τάξης). Επίσης, θα χρειαστούµε πιόνια ή πούλια, δια-
φορετικού χρώµατος για τον κάθε παίκτη. Οι παίκτες, ανάλογα µε την επιλο-
γή Σωστό ή Λάθος, θα προχωρούν ή θα οπισθοχωρούν στο «σαλίγκαρο». Στο
παιχνίδι συµµετέχουν µέχρι τέσσερις Μ. Νικητής του παιχνιδιού είναι εκεί-
νος που θα φτάσει πρώτος στο κέντρο του «σαλίγκαρου».
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Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το ανακεφαλαιωτικό κείµενο απαντώντας
στις ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά
στη µαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν
την δική τους ανασκόπηση.
Το κείµενο είναι περιληπτικό και περιγραφικό, ενοποιεί όσα µελέτησαν στα
κεφάλαια της ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια σηµεία: διαβάζεται και ολο-
κληρώνεται (µε τις απαντήσεις των Μ) στην ολοµέλεια της τάξης.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόη-
µα, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων
κ.λπ. Επίσης οι Μ θα εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, χρησιµοποιώντας τις
λέξεις αυτές στον προφορικό και το γραπτό λόγο.

Η κεντρική έννοια της ενότητας (τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς) συν-
δέεται µε τις επιµέρους έννοιες µε βέλη, στα οποία αναγράφονται οι σχέσεις
των συγκεκριµένων εννοιών. Οι έννοιες που λείπουν είναι: συγκεκριµένα µέ-
σα συγκοινωνίας και µεταφοράς της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα. 

Οι Μ, µε τη βοήθεια των ερωτήσεων, ανατρέχουν στα βήµατα που ακολούθη-
σαν για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες και αξιολογούν την πορεία τους
(αυτορύθµιση). 

1) Οµαδική δραστηριότητα. Με την συµπλήρωση της ακροστιχίδας οι Μ ελέγ-
χουν σε ποιο βαθµό έχουν κατανοήσει έννοιες που επεξεργάστηκαν στην ενό-
τητα, ενώ παράλληλα απολαµβάνουν την παιγνιώδη της µορφή. Οι λέξεις που
θα συµπληρώσουν είναι: ΠΟΛΕΙΣ, Ο∆ΙΚΗΣ, ∆ΡΟΜΟ, ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ, ΛΕΩΦΟ-
ΡΕΙΟ, ΑΜΑΞΑ, ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ, Ο∆ΗΓΟ 
2) ∆ραστηριότητα ταξινόµησης.
3) ∆ραστηριότητα κριτικής ανάλυσης δεδοµένων. Οι Μ, µε βάση τις εµπει-
ρίες τους και όσα συζήτησαν στην τάξη τους, καταγράφουν και δικαιολογούν
τις απόψεις τους.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 3ης ενότητας.
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 12 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Με τη σχετική ενότητα της Β΄ τάξης της Μελέτης του Περιβάλλοντος, που µε-
λετά τα ζώα και στα φυτά.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ-
νας, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: ελαιόλαδο, αµπελώνας, τρύγος, δηµητριακά, εσπεριδοειδή,
ρίζα, βλαστός, φύλλα, πόες, θάµνοι, δέντρα, οπωροφόρα, αρωµατικά, κατοικίδια, χειµερία νάρκη,
προσαρµογή.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή). 

Πηγές/υλικά. εγκυκλοπαίδειες και σχετικά βιβλία για ζώα και φυτά που µελετούµε στην ενότητα,
παραγωγικός χάρτης της Ελλάδας, «οι Μύθοι του Αισώπου», εκπαιδευτικές βιντεοταινίες, σχετικά
CD, πρόσβαση στο διαδίκτυο, καρποί και φύλλα ελιάς, σταφύλια και φύλλα αµπελιού, γάντια, µεγε-
θυντικός φακός, πλαστικό µαχαίρι, διάφορα φυτά µε φύλλα και βλαστούς, µετροταινία, πλαστική σα-
κούλα τροφίµων, µαρούλια. Στο 3ο κεφάλαιο της ενότητας θα χρειαστούµε µία ρίζα φασολιάς για κά-
θε οµάδα. Είναι χρήσιµο να έχουν ήδη φυτευτεί φασόλια σε γλάστρες ή σε άλλα δοχεία στην τάξη. 

Επισηµάνσεις. 
α) Πρόκειται για µια ενότητα η οποία εκτείνεται σε 10 κεφάλαια και αποτελείται από δύο υποενότη-
τες, τα φυτά και τα ζώα του τόπου µας. Αν και θα µπορούσαν να αποτελούν ξεχωριστές ενότητες, θε-
ωρήσαµε µεθοδολογικά συνεπέστερο να τις συσχετίσουµε. Για το λόγο αυτό, ο εννοιολογικός χάρ-
της είναι σύνθετος. Προτείνεται, αν ο ∆ κρίνει αναγκαίο, να επεξεργαστεί το µέρος του εννοιολογι-
κού χάρτη που αφορά τα φυτά αµέσως µετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κεφαλαίων (1 - 5) και
το µέρος που αφορά τα ζώα µετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων κεφαλαίων (6 - 10). Η ταξινόµη-
ση των ζώων έγινε αρχικά µε βάση το περιβάλλον όπου ζουν, ώστε να αξιοποιηθεί η βιωµατική εµπει-
ρία των Μ (π.χ. κατοικίδια ζώα, ζώα της θάλασσας κ.λπ.) και στη συνέχεια µε βάση τον τρόπο αναπα-
ραγωγής τους (θηλαστικά, ωοτόκα). Η ταξινόµηση σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα θα παρουσιαστεί
στη ∆΄ τάξη. β) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δρα-
στηριότητες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα
υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περι-
βάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του
κάθε κεφαλαίου.  Προτείνεται, εφόσον είναι εφικτό, επίσκεψη στο Mουσείο ελιάς και παραγωγής λα-
διού στη Σπάρτη και στο Mουσείο ελιάς στη Mυτιλήνη.
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KEºA§AIO 1 .  º˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (·)

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να παρατηρήσουν τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς και του αµπελιού.
Να περιγράψουν το φυτό της ελιάς και του αµπελιού.
Να συζητήσουν για τους τρόπους καλλιέργειάς τους.
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία τους στην καθηµερινή µας διατροφή.

Σύστηµα, Λειτουργία, Χώρος-Χρόνος, Αλληλεπίδραση 

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή, ώστε να προετοιµαστούν για το
θέµα που θα µελετήσουν στο µάθηµα. 
O ∆ µπορεί να αναφερθεί στο θέµα του κεφαλαίου (1ο µέρος: ελιά) το µήνα
Νοέµβριο.

1) Υλικά: καρποί και φύλλα ελιάς, γάντια, ένα πλαστικό µαχαίρι, ένας µεγε-
θυντικός φακός για κάθε οµάδα. 
α) Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες και συζητούν για το φυτό της ελιάς. 
β) Κόβουν στη µέση και παρατηρούν ελιές (το φλοιό, τη σάρκα, τον πυρήνα). 
γ) και δ) Αναφέρουν περιοχές της Ελλάδας γνωστές για τις ελιές και το λάδι
που παράγουν, όπως Καλαµάτα, Μυτιλήνη κ.ά. και τις βρίσκουν στο χάρτη της
Ελλάδας. Ανάλογα µε τον τόπο διαµονής τους και συγκρίνοντάς τον µε τις πε-
ριοχές όπου καλλιεργείται η ελιά, οδηγούνται σε συµπεράσµατα για το έδα-
φος και τις κλιµατολογικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για να ευδοκι-
µήσει η ελιά (παραθαλάσσιες περιοχές, ήπιο κλίµα) (∆.Ε. Λειτουργία, Χώρος).
2) Υλικά: εγκυκλοπαίδεια, βιβλία σχετικά µε την ελιά (λαογραφικά, ιστορικά,
µυθολογίας), φωτογραφικό υλικό, διαφάνειες και διαδίκτυο, παραγωγικός
χάρτης της Ελλάδας, κατάλληλες εκπαιδευτικές βιντεοταινίες κ.λπ.
Οι ΜΟ επιλέγουν και εξετάζουν ένα από τα σχετικά θέµατα. Απαντούν µε βά-
ση τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους και από άλλα γνωστικά αντικείµενα, π.χ.
Ιστορία (διαθεµατική δραστηριότητα). Αν είναι εφικτό, µπορεί να προηγηθεί
επίσκεψη σε ελαιώνα ή σε ελαιοτριβείο. Στο θέµα (δ) γίνεται συζήτηση για το
ρόλο της ελιάς στη χριστιανική θρησκεία και αναφέρονται διάφορες συνή-
θειες, όπως ότι οι ναυτικοί ρίχνουν λάδι στη θάλασσα για να την εξευµενίσουν
ή η χρήση του λαδιού στις σπονδές κατά την αρχαιότητα. Αν υπάρχουν στην
τάξη Μ από άλλες χώρες, παρουσιάζουν αντίστοιχες συνήθειες της χώρας
τους (∆.Ε. Αλληλεπίδραση). 
3) Ένα βήµα πιο πέρα. Η δραστηριότητα στόχο έχει να αναδείξει τη σηµασία
του λαδιού στην οικονοµία της χώρας και στη διατροφή των µεσογειακών λα-
ών (βλέπε επίσης και σελίδα 18  για περισσότερες πληροφορίες).

O ∆ µπορεί να αναφερθεί στο θέµα του κεφαλαίου (2ο µέρος: αµπέλι) το µή-
να Σεπτέµβριο.
4) Υλικά: σταφύλια και φύλλα αµπελιού, γάντια, ένα πλαστικό µαχαίρι, ένας
µεγεθυντικός φακός για κάθε οµάδα. 
α) Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες και συζητούν για το αµπέλι. Προτείνουµε,
αν υπάρχει η δυνατότητα, να παρακολουθήσουν κάποια σχετική βιντεοταινία,

(2 διδακτικές ώρες)
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E Ó fi Ù Ë Ù ·  4 . ºYTA KAI ZøA TOY TO¶OY MA™ (º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÕÓıÚˆÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

να παρατηρήσουν και να συζητήσουν φωτογραφίες, διαφάνειες, να διαβά-
σουν αποσπάσµατα από σχετικά βιβλία κ.ά.
β) Κόβουν στη µέση και παρατηρούν ρώγες σταφυλιών (το φλοιό, τη σάρκα,
τα σπέρµατα). 
γ) και δ) Αναφέρουν περιοχές της Ελλάδας γνωστές για τα σταφύλια και το
κρασί που παράγουν, όπως Σπάτα, Νάουσα, Νεµέα, Σάµος κ.ά. και τις βρί-
σκουν στο χάρτη της Ελλάδας. Η συζήτηση αναµένεται να οδηγήσει στο συ-
µπέρασµα ότι το αµπέλι καλλιεργείται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλά-
δας. Ανάλογα µε τα βιώµατα των Μ και τις γνώσεις τους, η συζήτηση µπορεί
να επεκταθεί σε ποικιλίες του σταφυλιού ανάλογα µε το υψόµετρο, τα συστα-
τικά του εδάφους κ.ά. Αν είναι εφικτό, προτείνεται να προηγηθεί επίσκεψη σε
αµπελώνα ή αποστακτήριο (∆.Ε. Λειτουργία, Χώρος).
5) Οι ΜΟ επιλέγουν και µελετούν ένα από τα θέµατα. Για το θέµα Α µπορούν
να παρουσιάσουν τον τρύγο µε παντοµίµα, παιχνίδι ρόλων κ.λπ. Στο θέµα Β
µπορούν να συζητήσουν για προϊόντα του αµπελιού εκτός από κρασί και στα-
φύλια, όπως µούστο - µουστοκούλουρα, τσίπουρο κ.ά. Στο θέµα Γ µπορούν
εναλλακτικά να κατασκευάσουν ετικέτες για προϊόντα που προέρχονται από
το αµπέλι. Στο θέµα ∆ γίνεται συζήτηση για το ρόλο του αµπελιού στη χρι-
στιανική θρησκεία και στις συνήθειες των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια (∆ιό-
νυσος, διονυσιακές γιορτές). Αν υπάρχουν στην τάξη Μ από άλλες χώρες, πα-
ρουσιάζουν αντίστοιχες συνήθειες της χώρας τους. Επίσης οι ΜΟ µπορούν να
ανατρέξουν στα κείµενα του βιβλίου της Γλώσσας είτε της Γ΄ τάξης είτε των
προηγούµενων τάξεων και να βρουν κείµενα σχετικά µε το αµπέλι (διαθεµα-
τική δραστηριότητα Γλώσσας) (∆.Ε. Αλληλεπίδραση).
6) H δική µας πρόταση. Οι ΜΟ ετοιµάζουν την ερώτηση που θα ήθελαν να
απευθύνουν σε έναν αµπελουργό ή έναν ελαιοπαραγωγό. Ο ∆ αξιοποιεί τις
ερωτήσεις µε όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο, π.χ. µπορεί να καλέσει στην τά-
ξη έναν παραγωγό και να συζητήσει µε τους Μ.

Στο κείµενο δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους Μ για την καλλιέρ-
γεια της ελιάς και του αµπελιού, για τον τρόπο συγκοµιδής και τα προϊόντα
τους. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο µε παραδείγµατα και πλη-
ροφορίες από την εµπειρία τους.

1) Οι ΜΟ κατασκευάζουν ετικέτες για ένα µπουκάλι λάδι ή κρασί. Χρήσιµο θα
ήταν να προηγηθεί συζήτηση για τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να
δίνουν οι συγκεκριµένες ετικέτες.
2) Οι ΜΟ συζητούν τις φράσεις και αναφέρουν παροιµίες, φράσεις ή γνωµι-
κά που έχουν σχέση µε την ελιά ή το αµπέλι, όπως «τον Τρυγητή τ’ αµπελουργού
πάνε χαλάλι οι κόποι», «αυτός βγαίνει πανωλαδιά», «οίνος ευφραίνει καρ-
δίαν» κ.ά.
3)* Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
Oι MO κατασκευάζουν ακροστιχίδες λέξεων µε αρχικά τα γράµµατα των λέ-
ξεων «λάδι» ή «κρασί». Στη συνέχεια αναθέτουν σε άλλες MO να ανακαλύ-
ψουν τις λέξεις της ακροστιχίδας, δίνοντας απλούς ορισµούς ή ερωτήσεις για
τις λέξεις αυτές.
Παραδείγµατα λέξεων:

Λόφος Kερί
Aστείος Pόδα
∆ίνω Άδειος
Ίκαρος Στόµα

Iππότης



Οι Μ:
Να µελετήσουν κι άλλα χαρακτηριστικά φυτά του τόπου µας, όπως τα δηµη-
τριακά, τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά. 
Να ταξινοµήσουν τα προϊόντα που παίρνουµε από αυτά και να αναγνωρίσουν
τη σηµασία τους στην καθηµερινή µας διατροφή.

Σύστηµα, Λειτουργία, Χώρος-Χρόνος, Αλληλεπίδραση 

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή. 
O ∆ προτείνεται να αναφερθεί στο θέµα του κεφαλαίου στις 16 Οκτωβρίου
(Παγκόσµια Ηµέρα διατροφής – τροφίµων).

1) Οι ΜΟ παρατηρούν την εικόνα, επιλέγουν ένα φυτό και το παρουσιάζουν,
µε στόχο να αναδείξουν πόσο σηµαντικό είναι για τη διατροφή µας. Στην εξεύ-
ρεση επιχειρηµάτων, εκτός από τις προσωπικές εµπειρίες (π.χ. η µαµά λέει
ότι οι φακές έχουν σίδηρο), να προηγηθεί συζήτηση για το σκίτσο της πυρα-
µίδας της διατροφής και του κειµένου που παρουσιάζει η επιστήµονας - δια-
τροφολόγος (∆.Ε. Σύστηµα, Λειτουργία). Η πυραµίδα της µεσογειακής δια-
τροφής του καθηγητή ∆. Τριχόπουλου προέρχεται από το βιβλίο «Πρόγραµ-
µα Αγωγής Υγείας – Πρακτικές Εφαρµογές στη σχολική τάξη» της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, Αθήνα 1998, σελ. 38.
2) Οι ΜΟ προτείνουν ένα ολοκληρωµένο µεσηµεριανό γεύµα. Θα λάβουν υπό-
ψη όσα πραγµατεύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο (οριζόντια διασύνδεση)
και στο σηµερινό. Χρήσιµο θα ήταν η παρουσίαση της κάθε ΜΟ να σχολιάζε-
ται από τις υπόλοιπες σχετικά µε το πόσο ολοκληρωµένος είναι ο κατάλογος,
αν περιλαµβάνει δηλαδή όλες τις απαραίτητες τροφές (φρούτο, φρέσκια σα-
λάτα εποχής κ.λπ.) (∆.Ε. Αλληλεπίδραση). 
3) Οι Μ συζητούν φράσεις και τη σηµασία τους, όπως «φασούλι το φασούλι
γεµίζει το σακούλι», «το κουκί και το ρεβίθι εµαλώνανε στη βρύση», «γλυ-
κό/πικρό ψωµί» κ.ά., µύθους, όπως της θεάς ∆ήµητρας και της Περσεφόνης,
σύνδεση της λέξης δηµητριακά µε το όνοµα της θεάς ∆ήµητρας, δηµοτικά
τραγούδια, όπως «η νεραντζούλα», «µωρή κοντούλα λεµονιά», παιδικά τρα-
γούδια, όπως «ο χορός των µπιζελιών», παραµύθια, όπως «το σιτάρι που ήταν
µεγάλο σαν αµύγδαλο», αινίγµατα κ.λπ. Μέσα από τις παραδόσεις αναδει-
κνύεται διαχρονικά η αξία της υγιεινής διατροφής.
4)* Η δραστηριότητα αποτελεί ένα µικρό σχέδιο εργασίας. Επειδή οι περισ-
σότεροι Μ δε γνωρίζουν τη διαδικασία παραγωγής του ψωµιού παλιότερα ή
και σήµερα, θα βοηθούσε ιδιαίτερα, όπου είναι εφικτό, να προηγηθεί συζή-
τηση µε κάποιον που γνωρίζει τη διαδικασία, επίσκεψη στο φούρνο της γει-
τονιάς και συζήτηση µε το φούρναρη, έρευνα στο διαδίκτυο και σε περιβαλ-
λοντικά προγράµµατα, σχετικές βιντεοκασέτες και ό,τι άλλο θεωρεί απαραί-
τητο ο ∆. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί ή να γίνει σε χωριστή δι-
δακτική ώρα, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό (∆.Ε. Χώρος-Χρόνος, Μεταβολή).

56

B’ M E P O ™

E Ó fi Ù Ë Ù ·  4 . ºYTA KAI ZøA TOY TO¶OY MA™ (º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÕÓıÚˆÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

KEºA§AIO 2 .  º˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (‚)

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες
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E Ó fi Ù Ë Ù ·  4 . ºYTA KAI ZøA TOY TO¶OY MA™ (º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÕÓıÚˆÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Στο κείµενο παρουσιάζονται τα φυτά που µελέτησαν οι Μ και συνδέονται µε
τη διατροφή.

4) Πρόκειται για θεατρικό παιχνίδι ή παντοµίµα. Οι ίδιοι οι Μ θα αποφασίσουν
για την αµφίεσή τους. Μπορεί να είναι λωρίδες από γκοφρέ χαρτί, µάσκες ζω-
γραφισµένες σε χαρτοσακούλες, καπέλα και ό,τι άλλο φανταστούν. Αν είναι
εφικτό, καλό θα ήταν οι Μ να ακούσουν το συγκεκριµένο απόσπασµα από τη
«Λιλιπούπολη» (∆ιαθεµατική δραστηριότητα). 
5) Πρόκειται για δραστηριότητα ταξινόµησης. Οι Μ µπορούν να συµπληρώ-
σουν και µε άλλες λέξεις.

KEºA§AIO 3 .  O ‚Ï·ÛÙfi˜, Ù· Ê‡ÏÏ· 
Î·È ÔÈ Ú›˙Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ:
Να διακρίνουν το βλαστό, τα φύλλα και τη ρίζα των φυτών.
Να πληροφορηθούν για τη λειτουργία του κάθε µέρους του φυτού.
Να µελετήσουν τη µορφή των µερών αυτών παρατηρώντας διαφορετικά φυ-
τά στο περιβάλλον τους.

Λειτουργία, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Οι Μ εντοπίζουν τη θέση του βλαστού, της ρίζας και του φυλλώµατος στο
σύνολο του κάθε φυτού, καθώς και τη διαφορετική µορφή του βλαστού στις
πόες και τα δέντρα (∆.Ε. Σύστηµα).
2) Οι ΜΟ ονοµάζουν τα µέρη του φυτού και τα γράφουν στη σωστή θέση της
εικόνας (∆.Ε. Σύστηµα).
3) Αφού συζητηθούν στην ολοµέλεια της τάξης τα σύντοµα κείµενα σχετικά
µε τη λειτουργία του κάθε µέρους του φυτού, οι Μ αυτοσχεδιάζουν, αναλαµ-
βάνοντας τους αντίστοιχους ρόλους. Στόχος είναι να διατυπώσουν ελεύθερα
τις νέες πληροφορίες, «εµψυχώνοντας» δηµιουργικά τα µέρη του φυτού. (π.χ.
θα µπορούσαν να λογοµαχούν µεταξύ τους ή να αναπαραστήσουν τη συνερ-
γασία µε παντοµίµα) (∆.Ε. Λειτουργία).
4) Οι ΜΟ παρατηρούν εκ του φυσικού τη µορφή του βλαστού και των φύλλων
διαφόρων φυτών (η παρατήρηση των ριζών είναι δυσκολότερη, καθώς προ-
ϋποθέτει ξερίζωµα του φυτού). Καταγράφουν οργανωµένα τις παρατηρήσεις
τους και κάνουν συγκρίσεις. O ∆ και οι M φροντίζουν να εξασφαλίσουν για τις
ΜΟ ικανό αριθµό φυτών, βλαστών, φύλλων, ριζών, στη µεγαλύτερη δυνατή
ποικιλία (∆.Ε. Λειτουργία, Σύστηµα).
Σηµείωση: Για την καλύτερη µελέτη της ρίζας των φυτών προτείνεται τα φυ-
τά να έχουν πλυθεί ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι M να παρατηρήσουν µε το
µεγεθυντικό φακό τα ριζίδια, τα παράριζα και τα ριζικά τριχίδια µε µεγαλύτε-
ρη ευκρίνεια.

Το κείµενο παρουσιάζει τα µέρη των φυτών µε τις βασικές λειτουργίες τους
καθώς και τον τρόπο που τα ταξινοµούµε σε πόες, δέντρα και θάµνους.

(1 διδακτική ώρα)



Τετράδιο Εργασιών 6) α) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι ΜΟ να εντοπίσουν αναλογίες µετα-
ξύ της λειτουργίας των µερών του φυτού και άλλων αντικειµένων ή διαδικα-
σιών της καθηµερινής ζωής. Οι συνδέσεις που θα γίνουν µπορούν να αναφέ-
ρονται και σε ένα µέρος της όλης λειτουργίας, π.χ. ο βλαστός µπορεί να πα-
ραβάλλεται µε ένα µπαστούνι (στήριξη του φυτού) ή µε ασανσέρ (µεταφορά
θρεπτικών συστατικών). 
Άλλοι πιθανοί συσχετισµοί: 
ρίζα: θεµέλιο, σφουγγάρι, εκσκαφέας 
βλαστός: µεταφορείς, καλαµάκι, ιµάντας µεταφοράς για βαλίτσες στα αερο-
δρόµια ή προϊόντα στο σούπερ µάρκετ, κολόνες ∆ΕΗ που στηρίζουν τα κα-
λώδια, σωλήνες/αγωγοί 
φύλλα: µάγειρας, χηµικός, εργοστάσιο, φαρµακοποιός, ηλιακός θερµοσίφω-
νας.
β) Αντίστοιχα, οι ΜΟ καταγράφουν διαδικασίες της κοινωνικής πραγµατικό-
τητας που απαιτούν συνεργασία, π.χ. κατασκευή κτιρίων. 
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Να διακρίνουν και να περιγράψουν βασικές οµοιότητες και διαφορές µετα-
ξύ των φυτών.
Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ταξινόµησης αντικειµένων και εννοιών
µε κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι ή άλλοι.

Σύστηµα, Ταξινόµηση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Οι Μ αναφέρουν φυτά παρόµοια µε αυτά της εικόνας που υπάρχουν στον
τόπο τους ή έχουν συναντήσει αλλού. Μπορούν ακόµη να τα χωρίσουν σε κα-
τηγορίες όπως φυλλοβόλα-αειθαλή, δέντρα-θάµνους- πόες, αξιοποιώντας
γνώσεις από τη Β΄ ∆ηµοτικού (∆.Ε. Σύστηµα, Ταξινόµηση).
2) Οι ΜΟ ταξινοµούν φυτά, ορίζοντας οι ίδιοι το κοινό στοιχείο µιας κατηγο-
ρίας (φυτά που βρίσκονται στο ψυγείο µας, φυτά της αυλής του σχολείου, του
πάρκου µας, λουλούδια κ.ά.) (∆.Ε. Ταξινόµηση).
3) Οι ΜΟ ταξινοµούν ορισµένα φυτά που τους είναι γνωστά, βασισµένοι στο
κριτήριο «ποιο µέρος του φυτού είναι φαγώσιµο». Συµπληρώνουν το σχετικό
πίνακα. Εάν είναι φαγώσιµα περισσότερα µέρη κάποιου φυτού, τότε αυτό το-
ποθετείται σε περισσότερες από µία κατηγορίες. Ο ∆ βοηθά στην εξήγηση της
λέξης «καρπός» µέσα από παραδείγµατα (∆.Ε. Ταξινόµηση).
4) Ένα βήµα πιο πέρα. Οι ΜΟ µπορούν να γνωρίσουν µία η περισσότερες από
τις οµάδες φυτών που προτείνονται και να σχεδιάσουν την αναζήτηση βασι-
κών πληροφοριών. 

Στο κείµενο παρουσιάζεται µε σύντοµο τρόπο η κατάταξη των φυτών σε διά-
φορες κατηγορίες, ανάλογα µε κριτήρια που θέτουν οι επιστήµονες. Παρου-
σιάζονται επίσης ορισµένες βασικές οµάδες φυτών.

7) Οι ΜΟ ζωγραφίζουν για κάθε κατηγορία ή κολλούν φωτογραφίες για κά-
ποια από τα φυτά που ταξινόµησαν στην 3η δραστηριότητα του Βιβλίου του
Μαθητή.

KEºA§AIO 4 .  K·ÙËÁÔÚ›Â˜ Ê˘ÙÒÓ

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν ορισµένους τρόπους µε τους οποίους τα φυτά προσαρµό-
ζονται στο περιβάλλον όπου ζουν.

Σύστηµα, Χώρος, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Χρησιµοποιώντας την πληροφορία που δίνεται (διαπνοή των φυτών από τα
φύλλα) οι ΜΟ κάνουν υποθέσεις για τις διαφορές στο σχήµα των φύλλων. Για
παράδειγµα, πλατανόφυλλα µεγάλη επιφάνεια φύλλων - µεγάλη διαπνοή: άρα
τα πλατάνια ζουν σε περιοχές που έχουν πολύ νερό (∆.Ε. Λειτουργία).
2) ∆ραστηριότητα που ξεκινά στη συγκεκριµένη ώρα και ολοκληρώνεται εκτός
διδακτικής ώρας (ύστερα από µερικές ώρες). Οι Μ αναµένεται να παρατηρή-
σουν σταγονίδια στο εσωτερικό της σακούλας, τα οποία προέρχονται από τη
διαπνοή των φύλλων που βρίσκονται µέσα (διαπνοή φυτών). H δραστηριότη-
τα συνδέεται άµεσα µε την προηγούµενη. Oι M εξηγούν τη διαπνοή µε βάση τις
πληροφορίες του επιστήµονα (∆.Ε. Σύστηµα). 
3) Οι ΜΟ εντοπίζουν τις διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες µεταξύ των
τριών εικόνων (π.χ. ξηρασία, χαµηλές θερµοκρασίες). Αναµένεται να οδηγη-
θούν σε συµπεράσµατα σχετικά µε την ανάγκη προσαρµογής των φυτών (∆.Ε.
Αλληλεπίδραση, Χώρος).
4) ∆ραστηριότητα που ξεκινά στη συγκεκριµένη ώρα και ολοκληρώνεται
εκτός διδακτικής ώρας (ύστερα από µερικές ηµέρες). Κάθε µέρα, και για
διάστηµα 2 εβδοµάδων περίπου, οι Μ παρατηρούν την ανάπτυξη των δύο φυ-
τών (µετρούν µε το υποδεκάµετρο το ύψος των βλαστών τους) και το χρώµα
τους (στο σκοτάδι τα φυτά δε φωτοσυνθέτουν και γι’ αυτό δεν έχουν πράσινο
χρώµα) (∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος). 
5) Οι ΜO συγκρίνουν τα φύλλα ενός πλάτανου και ενός πεύκου στις εικόνες
(αν είναι εφικτό συγκρίνουν πραγµατικά φύλλα των φυτών). Συζητούν για την
ποικιλία των συνθηκών στις οποίες ζουν τα φυτά και την αντίστοιχη ποικιλία
στη µορφή τους. Για παράδειγµα, τα φύλλα των φυτών που αντέχουν σε ξη-
ρασία έχουν µικρή επιφάνεια - λίγα στόµατα - µικρή διαπνοή (π.χ. πεύκο). 
Στο δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας οι ΜΟ, µε βάση την εµπειρία τους,
εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις αλλαγές στα φυτά από εποχή σε επο-
χή (φυλλοβόλα - αειθαλή). 
Συζητούν επίσης για τον τρόπο προσαρµογής του ανθρώπου στις καιρικές
συνθήκες. Για την προσαρµογή των ζώων θα συζητήσουν στα επόµενα κεφά-
λαια της ενότητας (κεφάλαια 6 έως 9) (∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση).

Στο κείµενο κεντρική έννοια είναι η προσαρµογή των φυτών στο περιβάλλον
τους µε τη βοήθεια ορισµένων µηχανισµών και ιδιαίτερα µε τη µορφή τους,
για να καταφέρνουν να επιβιώνουν. 

KEºA§AIO 5 .  T· Ê˘Ù¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜

(1 διδακτική ώρα)



8)* Οι Μ εκφράζονται δηµιουργικά: ζωγραφίζουν ένα φανταστικό φυτό και
εξηγούν τη µορφή που του έδωσαν µε βάση το περιβάλλον όπου υποτίθεται
ότι ζει και την ανάγκη προσαρµογής του. Όλες οι απαντήσεις που τεκµηριώ-
νονται µε τις βασικές ανάγκες των φυτών, όπως συζητήθηκαν στο µάθηµα, γί-
νονται αποδεκτές. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
9) Οι Μ αναµένεται να συνδέσουν το σαρκώδη βλαστό του κάκτου µε την ανά-
γκη αποθήκευσης νερού στο άνυδρο περιβάλλον όπου ζει και αντίστοιχα το
ρίξιµο των φύλλων του δέντρου το χειµώνα µε την ανάγκη του φυτού να µην
παγώσουν οι χυµοί του.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά κατοικίδια ζώα και να τα ταξινοµήσουν.
Να διακρίνουν βασικά προϊόντα που δίνουν τα κατοικίδια ζώα στον άνθρωπο.

Σύστηµα, Ταξινόµηση, Λειτουργία

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή. 
O ∆ µπορεί να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 4 Οκτωβρίου (Πα-
γκόσµια Ηµέρα των ζώων).

1) Παρατηρούν το σκίτσο µε τα κατοικίδια ζώα. Επειδή είναι γνωστά στους Μ,
τους ζητείται να περιγράψουν προσωπικές τους εµπειρίες (∆.Ε. Σύστηµα).
2) Κάθε ΜΟ εξετάζει ένα κατοικίδιο ζώο. Ακολουθεί λεπτοµερής περιγραφή
µε άξονα τα χαρακτηριστικά του, τις συνήθειές του, την ικανότητα προσαρµο-
γής του στις καιρικές συνθήκες, τους µηχανισµούς αποφυγής των εχθρών, τα
προϊόντα που παράγει, τη χρησιµότητά του κ.λπ.
3) Οι ΜΟ συζητούν τι προσφέρει στους ανθρώπους καθεµία από τις οµάδες
των κατοικίδιων ζώων. Στο πρόβατο, λ.χ., θα αναφερθούµε στο κρέας, στο δέρ-
µα, στο µαλλί, στο γάλα και κατ’ επέκταση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα (∆.Ε.
Ταξινόµηση).
4) Οι Μ συζητούν για τα κατοικίδια ζώα που ζουν µαζί µε τους ανθρώπους στο
σπίτι και προσφέρουν συντροφιά και ασφάλεια. Θα γίνει λόγος για τη φροντί-
δα που χρειάζεται να παρέχουµε στα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζώα. Μπο-
ρεί να διαβαστεί το παραµύθι «Οι µουσικοί της Βρέµης», που πραγµατεύεται
την εξάρτηση, την προδοσία από το αφεντικό των ζώων και την ανεξαρτησία
που κερδίζουν πάλι τα κατοικίδια ζώα, φτιάχνοντας µια καινούργια ζωή για
τον εαυτό τους (∆.Ε. Σύστηµα, Λειτουργία).
5) Μέσα από τη δραστηριότητα θα αναδειχθεί η αλληλεπίδραση ανθρώπων -
ζώων και η σταδιακή µετατροπή του αγροτικού-ηµιαστικού πληθυσµού σε
αστικό. Θα γίνει αναφορά στη βιοµηχανική ανάπτυξη και στο γεγονός ότι οι
µηχανές αντικατέστησαν τα ζώα και στη συνέχεια και τους ανθρώπους κ.ά.
Σύγκριση στον άξονα του χρόνου (τι γινόταν παλιότερα - τι γίνεται σήµερα)
(∆.Ε. Αλληλεπίδραση).

KEºA§AIO 6 .  K·ÙÔÈÎ›‰È· ˙Ò·

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

6) Ένα βήµα πιο πέρα. Οι ΜΟ σχεδιάζουν τα βήµατα που θα ακολουθήσουν
για να ερευνήσουν πώς από το ζώο (πρόβατο, αγελάδα) παίρνουµε το προϊόν
(µάλλινος σκούφος, δερµάτινα παπούτσια). Αρχικά διατυπώνουν τις υποθέ-
σεις τους, κατόπιν τις καταγράφουν και στη συνέχεια αποφασίζουν πώς θα τις
ελέγξουν, αναζητώντας σχετικές πληροφορίες σε βιβλία κ.λπ. (βλ. σελ. 18).

Το κείµενο αναφέρεται στα κατοικίδια ζώα και επεξηγούνται οι λόγοι για τους
οποίους οι άνθρωποι τα εξηµέρωσαν.

10) Οι Μ συγκεντρώνουν φωτογραφίες, ζωγραφιές κ.ά. Συνεχίζουν το λεύ-
κωµα και στα υπόλοιπα κεφάλαια.
11) Η δραστηριότητα µπορεί να γίνει εκτός τάξης.

KEºA§AIO 7 .  AÁÚ›ÌÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿ 
ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να περιγράψουν το δάσος ως βιότοπο.
Να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στα ελληνικά δάση.
Να ονοµάσουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και µηχανισµούς προσαρµογής
των ζώων του δάσους στο συγκεκριµένο φυσικό περιβάλλον.

Σύστηµα, Χώρος, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Παρατηρούν τις εικόνες µε ζώα του ελληνικού δάσους. Από τη συζήτηση
που ακολουθεί, θα προκύψουν οι απόψεις των Μ για τα ζώα του ελληνικού
δάσους (∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος). 
2) Κάθε ΜΟ εξετάζει ένα διαφορετικό ζώο. Ακολουθεί λεπτοµερής περιγρα-
φή µε άξονα τα χαρακτηριστικά του, τις συνήθειές του, την ικανότητα προ-
σαρµογής του στις καιρικές συνθήκες, τους µηχανισµούς αποφυγής των
εχθρών και τη χρησιµότητά του στο οικοσύστηµα (∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος). 
3) Οι ΜΟ ανατρέχουν σε πηγές. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναδει-
χθούν τα όργανα και οι µηχανισµοί προσαρµογής των ζώων στο φυσικό τους
περιβάλλον (π.χ. αρκούδα - χειµερία νάρκη). Συζητάµε για τη θέση των ζώ-
ων (αλεπού και σκίουρος) στο οικοσύστηµα. Περιγράφουµε τις συνήθειες και
τον τρόπο ζωής τους (∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος, Αλληλεπίδραση).
4) Γίνεται αναφορά στη χρησιµότητα του «παρεξηγηµένου» λύκου, η παρου-
σία του οποίου είναι απαραίτητη στο οικοσύστηµα: ο λύκος εµποδίζει την υπερ-
βολική αύξηση φυτοφάγων ζώων και σκοτώνει τα άρρωστα ζώα (∆.Ε. Σύστη-
µα, Αλληλεπίδραση).

(1 διδακτική ώρα)



Στο κείµενο παρουσιάζονται µερικά από τα ζώα του ελληνικού δάσους. Γίνε-
ται αναφορά, µε παραδείγµατα, στους µηχανισµούς προσαρµογής τους στο
φυσικό περιβάλλον του δάσους. Οι Μ συµπληρώνουν το κείµενο προσθέτο-
ντας κι άλλα παραδείγµατα προσαρµογής των ζώων.

12) Οι Μ διερευνούν τους τρόπους µε τους οποίους τα ζώα αποφεύγουν τους
εχθρούς τους και αντιπαραβάλλουν ανθρώπινες ενέργειες σε παρόµοιες κα-
ταστάσεις.
13*) Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ:
Να περιγράψουν τη θάλασσα ως βιότοπο.
Να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.
Να ονοµάσουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και µηχανισµούς προσαρµογής
των ζώων της θάλασσας στο συγκεκριµένο φυσικό περιβάλλον.

Σύστηµα, Χώρος, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή. 

1) Σύνδεση µε την προσωπική εµπειρία και το βίωµα. Οι Μ, αφού πρώτα πα-
ρατηρήσουν την εικόνα, καταθέτουν τις εµπειρίες τους σχετικά µε το αν έχουν
δει από κοντά κάποια από τα ζώα της θάλασσας και αν γνωρίζουν κάτι γι’ αυ-
τά. ∆ιηγούνται σχετικές ιστορίες και περιγράφουν ένα από αυτά (∆.Ε. Σύστη-
µα, Χώρος). 
2) α) Οι Μ συµπληρώνουν τον κατάλληλο αριθµό στο σκίτσο και ανακοινώνουν
ό,τι γνωρίζουν για κάποια από τα συγκεκριµένα ζώα (πού ζουν, χαρακτηρι-
στικά τους, µύθους κ.λπ.). β) Οι Μ, αν είναι εφικτό, δηµιουργούν στην τάξη ένα
ενυδρείο µε σκοπό να παρατηρήσουν ζώα της θάλασσας (πώς κινούνται, πώς
είναι κ.λπ.). H κατασκευή του ενυδρείου δεν είναι εύκολο να γίνει γιατί είναι
πολυδάπανη. Aν όµως βρεθεί χορηγία και σε συνεργασία µε τον διευθυντή
του σχολείου κατασκευαστεί το ενυδρείο, τότε η ωφέλεια θα είναι πολλαπλή
όχι µόνο για τη συγκεκριµένη τάξη αλλά και για όλους τους M του σχολεί-
ου(∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος). 
3) Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναδειχθούν τα όργανα µε τα οποία
αµύνονται στους εχθρούς τους τα ζώα της θάλασσας (π.χ. αχινός  - αγκάθια,
σουπιά - µελάνι) καθώς και οι µηχανισµοί προσαρµογής τους στο φυσικό πε-
ριβάλλον (π.χ. ψάρια - ουρά, πτερύγια, σχήµα σώµατος). Προτείνεται να γίνει
ελεύθερη συζήτηση στην ολοµέλεια (∆.Ε. Αλληλεπίδραση). 

Κείµενο πληροφοριακό, σχετικά µε ζώα των ελληνικών, κυρίως, θαλασσών
µε αναφορά στους µηχανισµούς και τους τρόπους προσαρµογής στο περι-
βάλλον τους. Οι Μ συµπληρώνουν το κείµενο αναφέροντας και άλλους µηχα-
νισµούς ή τρόπους προσαρµογής.

KEºA§AIO 8 .  ZÒ· ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜

(1 διδακτική ώρα)

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών
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Τετράδιο Εργασιών 14*) ∆ραστηριότητα εικαστικής έκφρασης που µπορεί να παραλειφθεί.
15) To παραµύθι βασίζεται στα έργα του Βαγγέλη Ηλιόπουλου µε θέµα τα ψά-
ρια (Ο Τριγωνοψαρούλης, Τριγωνοψαρούλης εναντίον Καρχαρία κ.λπ.) Προ-
τείνεται να διαβαστεί από το ∆ ή τους Μ µε κατάλληλη µουσική υπόκρουση.
Στόχος εδώ είναι να γνωρίσουν οι Μ µέσα απ’ το παραµύθι ονόµατα ζώων των
ελληνικών θαλασσών καθώς και ότι τα πιο µεγάλα από αυτά «κατοικούν» κυ-
ρίως στα βαθιά νερά. Οι Μ επίσης καλούνται να δώσουν τίτλο στο παραµύθι
και να το συνεχίσουν.
Η δραστηριότητα µπορεί να αξιολογηθεί ανάλογα και να οδηγήσει σε προε-
κτάσεις και συσχετισµούς µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Το τέλος του πα-
ραµυθιού µπορεί να συνδεθεί µε τον τρόπο που υποδεχόµαστε στο σχολείο
µας, στη τάξη µας, στην οµάδα µας έναν καινούριο µαθητή από άλλη χώρα
(διαπολιτισµική διάσταση).

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Nα περιγράψουν τις λίµνες και τα ποτάµια ως βιότοπους.
Να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στο γλυκό νερό, κυρίως στις λίµνες και στα
ποτάµια.
Να ονοµάσουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και µηχανισµούς προσαρµογής
των ζώων του γλυκού νερού στο συγκεκριµένο φυσικό περιβάλλον.

Σύστηµα, Χώρος, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον τίτλο. Συνδέουν την έννοια «γλυκό νερό» µε τα νερά των
λιµνών και των ποταµών. ∆ιευκρινίζεται, αν χρειαστεί, ότι το «γλυκό νερό»
δεν είναι γλυκό στη γεύση, αλλά δεν περιέχει αλάτι όπως συµβαίνει µε το θα-
λασσινό.
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 2 Φεβρουαρίου
(Παγκόσµια Ηµέρα υγρότοπων/υδροβιότοπων).

1) Η πρώτη δραστηριότητα σε συνδυασµό µε την εικόνα και τον προκαταβο-
λικό οργανωτή αποτελεί τον προσανατολισµό των Μ για το θέµα που θα µελε-
τήσουν. Μέσω των ήχων γίνεται ανάδειξη των ιδεών τους για τα ζώα που ζουν
σε µια λίµνη. Ακολουθεί παιχνίδι µίµησης του ήχου ενός ζώου που θα επιλέ-
ξουν οι Μ, π.χ. του βάτραχου ή της πάπιας. Προτείνεται, αν είναι εφικτό, η
ακρόαση µαγνητοφωνηµένων ήχων ζώων της λίµνης (∆.Ε. Σύστηµα, Χώρος). 
2) Σύνδεση µε την προσωπική εµπειρία και το βίωµα. Οι ΜΟ, αφού πρώτα πα-
ρατηρήσουν τις εικόνες, καταθέτουν τις εµπειρίες τους σχετικά µε το αν έχουν
δει από κοντά κάποια από αυτά τα ζώα. Στη συνέχεια επιλέγουν και περιγρά-
φουν ένα από αυτά.
3) Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναδειχθούν τα όργανα και οι µηχανι-
σµοί προσαρµογής των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Χαρακτηριστικό
ζώο είναι ο βάτραχος. Το δέρµα του βατράχου αλλάζει χρώµα ανάλογα µε το
περιβάλλον όπου βρίσκεται, η γλώσσα του είναι κολλώδης και µακριά για να
συλλαµβάνει τα έντοµα µε τα οποία τρέφεται. Η συζήτηση µπορεί να επεκτα-
θεί και σε άλλα ζώα του γλυκού νερού όπως: ψάρια (ποικιλόθερµα), πάπια

KEºA§AIO 9 .  ZÒ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

(νηκτική µεµβράνη), πελεκάνος (µακρύ ράµφος), κάστορας (κοφτερά δόντια)
κ.λπ. (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Χώρος). 
4) α) Οι ΜΟ ταξινοµούν τα ζώα µε βάση αυτό που τους ζητείται (αξιοποίηση
και του σκίτσου). Γίνεται αναφορά στην σηµασία της έννοιας αµφίβια ζώα,
ενώ µπορούν να αναφερθούν και κάποια χαρακτηριστικά τους. 
β) Στόχος είναι να συζητηθούν διάφορες τροφικές αλυσίδες, η αλληλεξάρτη-
ση των ειδών και η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων της λί-
µνης ή του ποταµού.
γ) Η άντληση των πληροφοριών µπορεί να γίνει από την εγκυκλοπαίδεια της
τάξης, το διαδίκτυο κ.λπ. (επιστηµονική ονοµασία προαιρετική) (∆.Ε. Σύστη-
µα, Ταξινόµηση).

Πληροφοριακό κείµενο, στο οποίο παρουσιάζονται µερικά από τα ζώα των λι-
µνών και των ποταµών της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά, µε παραδείγµατα, στους
µηχανισµούς προσαρµογής τους στο φυσικό περιβάλλον τους. Το κείµενο
µπορεί να αξιοποιηθεί και για τη δραστηριότητα 3.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ή στο τέλος του κεφαλαίου θα µπο-
ρούσαν να ακουστούν και αποσπάσµατα από το έργο του P. Tschaikovsky - «Η
λίµνη των κύκνων».
16) Σχετικά ζώα είναι οι πάπιες, οι πελεκάνοι, τα καβούρια (δυνατές δαγκά-
νες), ο κάστορας κ.ά.
17) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι Μ µέσα να αναγνωρίσουν µε τρόπο
παιγνιώδη ότι η ανθρώπινη παρέµβαση µπορεί να οδηγήσει στη διατάραξη
της ισορροπίας ενός οικοσυστήµατος, όπως είναι το οικοσύστηµα της λίµνης.
18*) Η δραστηριότητα µπορεί και να παραλειφθεί.

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να συζητήσουν τον τρόπο αναπαραγωγής ορισµένων ζώων.
Να αναγνωρίσουν ότι τα µικρά των ζώων µοιάζουν στους γονείς τους.
Να ταξινοµήσουν ζώα µε κριτήριο τον τρόπο αναπαραγωγής τους.

Σύστηµα, Μεταβολή, Οµοιότητα, ∆ιαφορά

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.   

1) Οι Μ παρατηρούν το σύνθετο σκίτσο και περιγράφουν το ζευγάρωµα δύο
θηλαστικών ζώων. Τονίζονται ιδιαίτερα η κύηση και ο θηλασµός, ως λειτουρ-
γίες που χαρακτηρίζουν τα θηλαστικά, όπως επίσης και η οµοιότητα που έχουν
τα µικρά των ζώων µε τους γονείς τους. 

KEºA§AIO 10 .  ŒÓ· ˙ˆ¿ÎÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È

(1 διδακτική ώρα)



65

B’ M E P O ™

E Ó fi Ù Ë Ù ·  4 . ºYTA KAI ZøA TOY TO¶OY MA™ (º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÕÓıÚˆÔ˜ - ™¯¤ÛÂÈ˜)

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

2) Οι Μ αναζητούν στο λεξικό τη σηµασία της λέξης θηλαστικό. Ο ∆ συζητά µε
τους Μ χαρακτηριστικά των θηλαστικών, π.χ. τα θηλαστικά έχουν τρίχωµα, θη-
λάζουν και φροντίζουν τα µικρά τους.
3) Οι Μ γράφουν θηλαστικά που µελέτησαν στα κεφάλαια της ίδιας ενότητας
και συζητούν τον τρόπο αναπαραγωγής τους, που είναι κοινός (οριζόντια δια-
σύνδεση µε τα κεφ. 6, 7, 8, 9) (∆.Ε. Σύστηµα).
4) Οι ΜΟ παρατηρούν το σκίτσο. Περιγράφουν το ζευγάρωµα δύο περιστε-
ριών. ∆ίνεται προσοχή στην ένωση, τόσο στα θηλαστικά όσο και στα ωοτόκα.
Οι ΜΟ παρατηρούν τη φωτογραφία και συζητούν για την εκκόλαψη και τις
οµοιότητες που επίσης έχουν και τα µικρά των πτηνών µε τους γονείς τους
(∆.Ε. Σύστηµα, Μεταβολή).
5) Κάθε ΜΟ µελετά ένα διαφορετικό ζευγάρι ζώων, το εντάσσει σε µία από τις
δύο κατηγορίες αναπαραγωγής που συζητήθηκαν και περιγράφει τον τρόπο
αναπαραγωγής του (∆.Ε. Σύστηµα, Οµοιότητα).
6) Οι ΜΟ ανατρέχουν στο λεξικό και βρίσκουν τη σηµασία των λέξεων κύηση
και επώαση. Στη συνέχεια, κάτω από τη λέξη κύηση γράφουν ονόµατα θηλα-
στικών ζώων και κάτω από τη λέξη επώαση γράφουν ονόµατα ωοτόκων ζώ-
ων (∆.Ε. Ταξινόµηση).

Στο κείµενο περιγράφεται πώς γίνεται η γονιµοποίηση των θηλαστικών και
των ωοτόκων ζώων, η οµοιότητα των νεογνών µε τους γονείς τους και ο δια-
φορετικός τρόπος γέννησης και ανάπτυξής τους.

19) Οι Μ αναµένεται να ζωγραφίσουν το εσωτερικό σε χρώµα καφέ, άσπρο ή
σε συνδυασµούς του καφέ και του άσπρου.
20*) Η σελίδα µε τα σκίτσα µπορεί να φωτοτυπηθεί και να πάρει ένα αντίτυπο
κάθε οµάδα. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί. 
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Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών

∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο απαντώντας στις
ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά στη
µαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν τη
δική τους ανακεφαλαίωση.
Το κείµενο ενοποιεί όσα µελέτησαν στα επιµέρους κεφάλαια της ενότητας και
επισηµαίνει τα κύρια σηµεία. Αφού ολοκληρωθεί µε τις απαντήσεις των Μ,
διαβάζεται στην ολοµέλεια της τάξης από κάποιο Μ.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µετά την επεξεργασία του
ανακεφαλαιωτικού κειµένου. Πρόκειται για έναν εννοιολογικό χάρτη αρκετά
σύνθετο, αφού αποτελεί σύνθεση δύο διαφορετικών εννοιολογικών χαρτών,
των φυτών και των ζώων. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά ατοµικά στην αρχή και
κατόπιν οµαδικά µε τη βοήθεια και του ∆, αν αυτό κριθεί απαραίτητο (δρα-
στηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας). 

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση τις γνωστικής τους πορείας µέσα από τις ερωτήσεις
που βρίσκονται σε πλαίσια. Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για να
βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι νοµίζατε
στην αρχή της ενότητας για το θέµα;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλ-
λάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα στην οποία οι ΜΟ συνθέτουν ένα περιληπτικό κεί-
µενο για τα φυτά ή τα ζώα µε βάση αυτά που µελέτησαν στην ενότητα. Αξιο-
λογείται και κατά πόσο οι Μ οικειοποιήθηκαν τις λέξεις του βασικού λεξι-
λογίου.

2) Οµαδική δραστηριότητα ταξινόµησης των φυτών. Οι ΜΟ, µε βάση όσα συ-
ζήτησαν στην τάξη, συµπληρώνουν τον πίνακα (π.χ. δέντρο, πολυετές, αει-
θαλές).

3) ∆ραστηριότητα ταξινόµησης των ζώων. Είναι ατοµική, δεν παρουσιάζει ιδι-
αίτερο βαθµό δυσκολίας.

4) ∆ραστηριότητα αντιστοίχισης.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 4ης ενότητας.



E Ó fi Ù Ë Ù ·  5. TPOºH KAI ENEP°EIA (º˘ÛÈÎ¤˜ EÈÛÙ‹ÌÂ˜, ™‡ÛÙËÌ· - ™¯¤ÛÂÈ˜)

Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 4 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Οι M αναµένεται να έχουν κατακτήσει (σε διαφορετικό ίσως βαθµό) τις έννοιες
και τις δεξιότητες που συνάντησαν στα αντίστοιχα κεφάλαια της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Β΄
τάξης στις οποίες, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, µελέτησαν τις ήπιες µορφές ενέρ-
γειας.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ-
νας, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: ενέργεια, τροφικές πυραµίδες, ζωντανοί οργανισµοί, ισορρο-
πία της φύσης.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή). 

Επισηµάνσεις.
α) Οι Μ δεν αντιλαµβάνονται συνήθως ότι χρειάζονται ενέργεια για τις λειτουργίες του οργανισµού
και για την ανάπτυξή τους και έχουν την άποψη ότι χρειάζονται ενέργεια µόνο όταν κινούνται (π.χ.
όταν τρέχουν). Γι’ αυτό αξιοποιούµε τις εµπειρίες τους και εστιάζουµε στην τροφή ως «αποθήκη»
ενέργειας απαραίτητη για τη ζωή. Περισσότερα ωστόσο για τις εναλλακτικές απόψεις των Μ για την
ενέργεια υπάρχουν στο βιβλίο Οικο-δοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Μια παγκόσµια
σύνοψη των ιδεών των µαθητών των Driver R., Squires A., Rushworth P. & Wood-Robinson V. (Επιµ.
Π. Κόκκοτας, µτφρ. Μ. Χατζή). β) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρ-
χουν πολλές δραστηριότητες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθ-
µό αυτών που θα υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης,
το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δρα-
στηριότητες του κάθε κεφαλαίου.

Σηµείωση: Aπό τους ζωντανούς οργανισµούς µόνο τα φυτά µπορούν να δεσµεύουν την ηλιακή ενέρ-
γεια µε τη φωτοσύνθεση και να την αποθηκεύουν στα διάφορα µέρη τους. Tα φυτοφάγα ζώα παίρ-
νουν την ενέργεια που τους χρειάζεται από τα φυτά µε την τροφή (δηλαδή τρώγοντάς τα). Tα σαρκο-
φάγα ζώα επίσης παίρνουν την ενέργεια που τους χρειάζεται µε την τροφή (δηλαδή τρώγοντας τα φυ-
τοφάγα ζώα).

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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KEºA§AIO 1 .  Afi Ô‡ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να υπολογίσουν ποιες ώρες του εικοσιτετραώρου χρειάζονται περισσότερη
ενέργεια ανάλογα µε τις δραστηριότητές τους. 
Να καταγράψουν τροφές σε συνδυασµό µε τις ώρες της ηµέρας που συνηθί-
ζουν να τρώνε καθεµία απ’ αυτές. 
Να περιγράψουν τις µετατροπές της ενέργειας µέσα από συγκεκριµένα πα-
ραδείγµατα («Το ταξίδι της ενέργειας»).

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή και προβληµατίζονται για την
αναγκαιότητα της τροφής. Στόχος µας είναι να τη συνδέσουν µε την ενέργεια. 

Κάθετη διασύνδεση µε τα αντίστοιχα κεφάλαια της µελέτης του Περιβάλλο-
ντος της Β΄ τάξης.
1) α) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους. Από τον τρόπο που χρησιµοποιούν τη
λέξη ενέργεια στις δικές τους προτάσεις, αναµένεται να προκύψει ο βαθµός
κατανόησης αυτής της πραγµατικά πολύ αφηρηµένης έννοιας των Φυσικών
Επιστηµών. Αναµένεται, µε την καθοδήγηση του ∆, οι Μ να καταλήξουν ότι τα
παιδιά κινούνται και αναπτύσσονται, άρα χρειάζονται την ενέργεια που παίρ-
νουν από την τροφή και συνεπώς πρέπει να προσέχουν τη διατροφή τους. β)
Επειδή συνήθως οι Μ (όπως αναφέραµε στο εισαγωγικό της ενότητας) δε συν-
δέουν την ενέργεια µε την ανάπτυξη και τη λειτουργία του οργανισµού (καύ-
ση τροφής), στις εικόνες αξιοποιείται η αναλογία της τροφής µε τη βενζίνη
(καύση καύσιµου). Μπορεί ο ∆ να αξιοποιήσει το διάλογο µητέρας και παιδι-
ού για να τον σχολιάσουν οι Μ, τόσο στις οµάδες τους όσο και στην ολοµέλεια
της τάξης (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Σύστηµα).
2) Οι ΜΟ συνδέουν την ενέργεια που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζει και να
κινείται µε την τροφή. Αρχικά θα εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και
στις επόµενες δραστηριότητες θα µπορέσουν να δώσουν πιο ολοκληρωµένες
απαντήσεις µέσα από «το ταξίδι της ενέργειας» (∆.Ε.  Μεταβολή, Σύστηµα).
3) Η ενέργεια του ήλιου χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη των φυτών. Τα φυ-
τοφάγα ζώα τρώνε τα φυτά και παράγουν διάφορα προϊόντα (π.χ. γαλακτοκο-
µικά). Στη συνέχεια αυτά τρώγονται από τα σαρκοφάγα και τον άνθρωπο. Έτσι
εστιάζουµε στον ήλιο ως τη µεγαλύτερη «αποθήκη» ενέργειας. Προτείνεται
να συζητηθεί στην τάξη (µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα) ότι ο άνεµος
όπως και το νερό στα φράγµατα αποτελούν επίσης «αποθήκες» ενέργειας π.χ.
ο άνεµος φουσκώνει τα πανιά ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους για να κινηθεί, ο
ήλιος αποτελεί την αποθήκη ενέργειας για τον ηλιακό θερµοσίφωνα, το νερό
στα φράγµατα κινεί τις φτερωτές των υδροηλεκτρικών εργοστασίων που πα-
ράγουν ηλεκτρικό ρεύµα κ.λπ. (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα).
4) Για παράδειγµα, τα κουρδιστά παιχνίδια παίρνουν ενέργεια από το παιδί
που τα κουρδίζει (δυναµική ενέργεια ελατηρίου), τα παιχνίδια που λειτουρ-
γούν µε µπαταρίες παίρνουν ενέργεια από τις µπαταρίες, η µπάλα παίρνει
ενέργεια για να κινηθεί από το παιδί που την κλοτσάει (δυναµική ενέργεια),

(2 διδακτικές ώρες)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

τα παιχνίδια που µπαίνουν στην πρίζα λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια κ.ά.
(∆.Ε. Μεταβολή).

Στο κείµενο συνδέεται η ενέργεια µε τη ζωή µέσα από συγκεκριµένα παρα-
δείγµατα, έτσι ώστε οι Μ να αρχίσουν σταδιακά να οικοδοµούν την έννοια της.

1) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι Μ να κατασκευάσουν (όπου απαιτείται
µε τη βοήθεια του ∆) ένα διαιτολόγιο µε άξονα τις υγιεινές και πλούσιες σε
ενέργεια τροφές σε συνδυασµό µε τις ώρες που πρέπει να καταναλώνονται
ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια του ει-
κοσιτετραώρου (προτείνεται να γίνει αµέσως µετά την τρίτη δραστηριότητα
του Βιβλίου του Μαθητή). Για παράδειγµα: όταν παίζουµε και µελετούµε (πνευ-
µατική εργασία) χρειαζόµαστε περισσότερη ενέργεια από ό,τι όταν κοιµόµα-
στε, την οποία παίρνουµε από τις τροφές (άρα χρειαζόµαστε καλό πρωινό και
µεσηµεριανό, ελαφρύ βραδινό γεύµα). Στο σηµείο αυτό χρήσιµο είναι να επι-
σηµανθούν οι τροφές που είναι πλούσιες σε ενέργεια, όπως τα γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα, το κρέας, το αυγό, το ψάρι κ.λπ.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να κατασκευάσουν τροφικές αλυσίδες και τροφικές πυραµίδες.
Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των ζωντανών οργανισµών στις
τροφικές πυραµίδες.
Να αξιολογήσουν την ανάγκη ύπαρξης όλων των ειδών για την ισορροπία στη
φύση.

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή και συζητούν την αναγκαιότητα
της τροφής για όλους τους ζωντανούς οργανισµούς. Έχοντας ήδη µελετήσει
(στις προηγούµενες τάξεις) τις τροφικές αλυσίδες, στο κεφάλαιο αυτό θα γνω-
ρίσουν και τις τροφικές πυραµίδες. 
1) Με τη δραστηριότητα αυτή οι Μ µπορούν να αντιστοιχίσουν αρχικά ζεύγη
ζώων και να φτιάξουν τροφικές αλυσίδες µε δύο κρίκους, δηλαδή τα χελιδό-
νια τρώνε τις µύγες, οι αετοί τους λαγούς, οι καρχαρίες τις σαρδέλες κ.λπ.
Ωστόσο, αν κάποιοι Μ παρατηρήσουν ότι οι αλεπούδες τρώνε τις κότες αλλά
και τους λαγούς και σηµειώσουν διπλά βέλη στις αλεπούδες (τροφικά πλέγ-
µατα) θα θεωρηθούν και αυτές οι απαντήσεις σωστές. Επίσης στόχος µας εί-
ναι να εστιάσουµε και στις αριθµητικές αναλογίες δηλαδή τα ζώα που έχουν
περισσότερους εχθρούς γεννούν πιο πολλά µικρά ή πιο πολλά αυγά (∆.Ε. Αλλη-
λεπίδραση, Σύστηµα).
2) Με αφετηρία τις απλές τροφικές αλυσίδες (και τα πλέγµατα) της προηγού-
µενης δραστηριότητας, οι ΜΟ θα συζητήσουν την τροφική πυραµίδα της ει-
κόνας και στη συνέχεια θα κατασκευάσουν απλούστερες στο Τετράδιο Εργα-
σιών. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι Μ να συνειδητοποιήσουν την
αλληλεξάρτηση των ειδών και µέσα από συζήτηση και υποθέσεις να καταλή-
ξουν σε συµπεράσµατα. Θα ήταν χρήσιµο ο ∆ να επιµείνει και στο κεφάλαιο
αυτό στο συσχετισµό τροφής και ενέργειας µέσα από απλά παραδείγµατα (∆.Ε.
Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα).

KEºA§AIO 2 .  EÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÚÔÊ‹, ˙ˆ‹

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Στο κείµενο αναλύεται η τροφική πυραµίδα, τονίζεται η σηµασία της για την
ισορροπία στη φύση και συνδέεται µε την κεντρική έννοια της ενότητας, την
ενέργεια. Οι τροφικές αλυσίδες έχουν συζητηθεί σε µικρότερες τάξεις και γι’
αυτό δεν περιγράφονται στο κείµενο. Μπορεί, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι οι
τροφικές αλυσίδες αναφέρονται στις σχέσεις που υπάρχουν στη φύση (ποι-
ος τρώει ποιον) ενώ οι τροφικές πυραµίδες αναφέρονται και στις αναλογίες
των πληθυσµών.

2) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι Μ να εστιάσουν τόσο στο ποιος τρώγε-
ται από ποιον όσο και στις αναλογίες (π.χ. πόσους σπόρους χρειάζεται να φά-
ει ένας ποντικός, πόσα µικρά γεννάει ένας ποντικός και πόσα µία γάτα κ.λπ.).
Συγκεκριµένα, οι Μ αναµένεται να κατασκευάσουν τις εξής τροφικές πυρα-
µίδες: α) στη βάση οι σπόροι, µετά οι ποντικοί και στην κορυφή η γάτα, β) στη
βάση τα φουντούκια, µετά τα σκιουράκια και στην κορυφή η κουκουβάγια, γ)
στη βάση οι γαρίδες, µετά οι ρέγγες, µετά οι τόνοι και στην κορυφή ο καρχα-
ρίας, δ) στη βάση τα κουνούπια, µετά τα βατράχια, µετά τα φίδια και στην κο-
ρυφή το γεράκι.
3)* ∆ραστηριότητα κατασκευής (∆ιαθεµατική δραστηριότητα Αισθητικής Αγω-
γής). Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.

E Ó fi Ù Ë Ù ·  5. TPOºH KAI ENEP°EIA (º˘ÛÈÎ¤˜ EÈÛÙ‹ÌÂ˜-™‡ÛÙËÌ· Î·È ™¯¤ÛÂÈ˜)
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Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες του Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο. Αφού ολοκλη-
ρωθεί µε τις απαντήσεις των Μ, διαβάζεται στην ολοµέλεια της τάξης από κά-
ποιον Μ.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Η µελέτη του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µετά την επεξεργασία του επανα-
ληπτικού κειµένου. Πρόκειται για έναν εννοιολογικό χάρτη που µε απλό τρό-
πο, σχηµατικά, περιγράφει την έννοια της ενέργειας σε σχέση µε τους ζω-
ντανούς οργανισµούς. Εξαιτίας της ιδιοµορφίας της συγκεκριµένης έννοιας,
θεωρήσαµε δύσκολη την συµπλήρωσή του από τους Μ και είναι στη διακρι-
τική ευχέρεια του ∆ να το χειριστεί όπως εκείνος νοµίζει. Οι ΜΟ µπορούν να
εµπλουτίσουν τον εννοιολογικό χάρτη ζωγραφίζοντας ή κολλώντας φωτο-
γραφίες πηγών ενέργειας (ανεµόµυλους, νερόµυλους, ανεµογεννήτριες, τον
ήλιο κ.λπ.). Μπορούν επίσης να συµπληρώσουν είδη τροφής που θεωρούν
απαραίτητα για τη ζωή κ.λπ.

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από τις ερωτή-
σεις που βρίσκονται σε πλαίσια. Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για
να βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι πιστεύ-
ατε στην αρχή της ενότητας για την ενέργεια;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκα-
νε να αλλάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα κατά την οποία οι ΜΟ συνθέτουν ένα περιληπτικό
κείµενο για την ενέργεια µε βάση αυτά που µελέτησαν στην ενότητα. Αξιολο-
γείται και κατά πόσο οι Μ οικειοποιήθηκαν τις λέξεις του βασικού λεξιλογί-
ου.
2) ∆ραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ανάλογα µε τις δυνατότητές
τους οι Μ ας γράψουν µια τροφική αλυσίδα, όσο πιο σύνθετη µπορούν. Επί-
σης κάποιοι Μ µπορούν να αναφερθούν σε αναλογίες.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)



E Ó fi Ù Ë Ù ·  5. TPOºH KAI ENEP°EIA (º˘ÛÈÎ¤˜ EÈÛÙ‹ÌÂ˜-™‡ÛÙËÌ· Î·È ™¯¤ÛÂÈ˜)

72

B’ M E P O ™

Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 5ης ενότητας.

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 7 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Οι M αναµένεται να έχουν κατακτήσει (σε διαφορετικό ίσως βαθµό) τις έννοιες
και τις δεξιότητες που έχουν µελετήσει στην αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος της
Β΄ τάξης, όπου µελέτησαν τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των ανθρώπων.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ-
νας, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: ανάγκες, εργασία, αγαθά, προϊόντα, δικαιώµατα, κατανάλω-
ση-καταναλώνω, διαφήµιση, συσκευασίες, ετικέτες, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης,
χώρα προέλευσης, τιµή.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή). 

Πηγές / υλικά. ∆ιευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο
UNICEF http://www.unicef.org/ 
http://www.unicef.gr/reports/symp.php, και σχετικά µε την υπογραφή της από την Ελλάδα, στο ΦΕΚ
192/2-12-92.
∆ιεθνής Αµνηστία http://www.amnesty.org/aisect/index.html 

Επισηµάνσεις. 
α) Πρόκειται για ενότητα που πραγµατεύεται, µεταξύ άλλων, την παιδική εργασία και την ισότητα των
δύο φύλων στη ζωή και στην εργασία. Θεωρούµε σηµαντικό ο ∆ της τάξης στα κεφάλαια αυτά να επε-
κταθεί όσο κρίνει απαραίτητο ανάλογα µε τις ανάγκες και την ιδιοσυγκρασία των µαθητών του. β) Επί-
σης είναι χρήσιµο στα κεφάλαια 4, 5 και 6 να γίνει αγωγή καταναλωτή (π.χ. τι αγοράζουµε, πόσο επη-
ρεαζόµαστε από τις διαφηµίσεις, τι πληροφορίες παίρνουµε από τις συσκευασίες και τις ετικέτες).
γ) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από
τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιηθούν, ανά-
λογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε κα-
µία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου.
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E Ó fi Ù Ë Ù ·  6 .  TI XPEIAZOMA™TE °IA NA ZOYME (AÓ¿ÁÎÂ˜, ·Á·ı¿ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË-™¯¤ÛÂÈ˜)

KEºA§AIO 1 .  ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων και να τις ταξινοµή-
σουν σε αυτές που η ικανοποίησή τους είναι απαραίτητη για να ζήσουµε (ζην)
και σ’ εκείνες που η ικανοποίησή τους σχετίζεται µε την «καλή ζωή» (ευ ζην).
Να αναγνωρίσουν ότι τα αγαθά ικανοποιούν ανάγκες του ανθρώπου και να
αντιστοιχίσουν ανάγκες µε αγαθά.

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή. 

1) α) Στη δραστηριότητα θα γίνει συζήτηση στις ΜΟ και στη συνέχεια στην ολο-
µέλεια της τάξης σχετικά µε το τι χρησιµοποιούµε (αγαθά) για να ικανοποιή-
σουµε τις ανάγκες µας. Μέσα από την περιγραφή που κάνουν οι ΜΟ, στόχο
έχουµε, µε αφετηρία συγκεκριµένα αντικείµενα, ενέργειες και σχέσεις, να
εστιάσουµε στις ανάγκες των ανθρώπων π.χ. ένδυση, κατοικία, διατροφή, µόρ-
φωση, παιχνίδι, µετακίνηση, αποδοχή, ξεκούραση, επικοινωνία, αγάπη, ασφά-
λεια κ.ά. και στα αγαθά που τις ικανοποιούν π.χ. ρούχα, παπούτσια, σπίτι, τρό-
φιµα, βιβλία, παιχνίδια, φίλοι, τηλέφωνο, αυτοκίνητο κ.ά.
β) Οι ΜΟ συζητούν και συµπληρώνουν στα κενά και άλλες ανάγκες (∆.Ε. Σύ-
στηµα, Αλληλεπίδραση). 
2) Μετά τη συµπλήρωση του σχήµατος οι ΜΟ ταξινοµούν τις ανάγκες στο ση-
µειωµατάριό τους. Στόχος είναι να εστιάσουν στις κύριες ανάγκες του αν-
θρώπου για επιβίωση (π.χ. τροφή, κατοικία, ένδυση, ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη κ.ά.) και να τις διακρίνουν από αυτές που κάνουν τη ζωή καλύτερη
(π.χ. ασφάλεια, αγάπη, ειρήνη κ.ά.) (∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση). 

Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο µε παραδείγµατα (αγαθών και
αναγκών) και να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις, σύµφωνα πάντοτε µε
την εµπειρία τους.

1) Οι Μ ταξινοµούν τα αγαθά που αναφέρονται στη δραστηριότητα σε δύο κα-
τηγορίες: αγροτικά και βιοµηχανικά. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν τον πί-
νακα και µε άλλα αγαθά των αντίστοιχων κατηγοριών.

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν το δικαίωµα της προστασίας των παιδιών από την εκµε-
τάλλευση της εργασίας τους.
Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν παιδιά στη γειτονιά τους, στη χώρα τους ή σε
άλλα µέρη, που εργάζονται και ζουν πολύ δύσκολα.

KEºA§AIO 2 .  E›Ì·ÛÙÂ ·È‰È¿ Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Αλληλεπίδραση, Άτοµο, Σύνολο

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 11 ∆εκεµβρίου
(Παγκόσµια Ηµέρα του παιδιού).

1) α) Γίνεται σχολιασµός του κειµένου. Οι ΜΟ διατυπώνουν τις απόψεις τους
για τη σηµασία της λέξης «δικαίωµα» γενικά, (δηλαδή «η ελευθερία του να
ενεργεί κάποιος για την ικανοποίηση των συµφερόντων του ή των αναγκών
του») και ειδικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που θεωρούνται απαρα-
βίαστα και πρέπει να τυγχάνουν σεβασµού από όλους τους ανθρώπους και
από νοµικά πρόσωπα και εξουσίες.
β) Οι ΜΟ συµπληρώνουν βασικά δικαιώµατα των παιδιών. Μπορεί να γίνει νύ-
ξη για την παιδική εργασία-εκµετάλλευση και για το δικαίωµα των παιδιών να
µην εργάζονται (∆.Ε. Άτοµο, Σύνολο). 
2) α) Η δραστηριότητα στοχεύει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και των
συναισθηµάτων των Μ για το φαινόµενο της παιδικής εργασίας. ∆ικαιώµατα
που µπορεί να στερείται ένα παιδί εξαιτίας της εργασίας του είναι το δικαίω-
µα της µόρφωσης, της ασφάλειας, της προστασίας, της φροντίδας, του παι-
χνιδιού, κ.λπ. Στο σηµείο αυτό τονίζεται και η αλληλεξάρτηση των δικαιωµά-
των. Ξεκινώντας οι Μ από το ειδικό (γειτονιά), προχωρούν στο γενικό (Ελλά-
δα, κόσµος) και διατυπώνουν απόψεις για την παγκόσµια γεωγραφία του προ-
βλήµατος. Προτείνεται, αν είναι εφικτό, η επίδειξη φωτογραφιών και η ανά-
γνωση σχετικών κειµένων/ άρθρων από την επικαιρότητα. 
β) Στόχος είναι η γνωριµία των Μ µε το νοµοθετικό πλαίσιο της προστασίας
των δικαιωµάτων τους. Χρήσιµη είναι η επίδειξη της Σύµβασης για τα ∆ικαι-
ώµατα του Παιδιού της UNICEF (άρθρο 32 - παιδική εργασία). Άλλες οργα-
νώσεις που ασχολούνται µε τα ∆ικαιώµατα του παιδιού είναι η UNESCO, η
ACTIONAID, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, η ∆ιεθνής Αµνηστία κ.λπ. (∆.Ε. Άτοµο,
Σύνολο). 
3) Οι ΜΟ έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά µε το πρό-
βληµα, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να επιχειρηµατολογήσουν.
(∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση).
4) Ένα βήµα πιο πέρα. Οι ΜΟ σχεδιάζουν τα βήµατά τους, µε στόχο να έρθουν
σε επαφή µε κάποια από τις οργανώσεις, είτε τηλεφωνικά είτε µέσω διαδι-
κτύου κ.λπ. (βλ. σελ. 18).

∆ίνεται έµφαση στην εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας, η οποία απαγο-
ρεύεται. Η εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας διαχωρίζεται από τη βοή-
θεια που προσφέρουν τα παιδιά µε τη θέλησή τους στους γονείς τους.

2) ∆ραστηριότητα εικαστικής έκφρασης.
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B’ M E P O ™

KEºA§AIO 3 .  ÕÓÙÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ 
›ÛÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να διερευνήσουν την έννοια της ισότητας των δύο φύλων.
Να πληροφορηθούν για τη σταδιακή κατοχύρωση διαφόρων δικαιωµάτων των
γυναικών στον άξονα του χρόνου.
Να προβληµατιστούν για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. 
Να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι σε συµπεριφορές που αντιστρα-
τεύονται την ισότητα των φύλων.

Αλληλεπίδραση, Χρόνος, Μεταβολή

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή και, µέσα από συζήτηση σχετι-
κά µε το τι κάνει µια εργαζόµενη µητέρα όταν γυρίζει στο σπίτι της, ευαισθη-
τοποιούνται για την ισότητα των δύο φύλων στην καθηµερινή τους ζωή µέσα
στην οικογένεια.
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 10 ∆εκεµβρίου
(Παγκόσµια Ηµέρα ανθρώπινων δικαιωµάτων).

1) Μετά τη συζήτηση των εικόνων και τη µελέτη των κειµένων που τις συνο-
δεύουν, οι ΜΟ επιλέγουν και συζητούν τα προτεινόµενα θέµατα (τα δικαιώ-
µατα των δύο φύλων παλιότερα και σήµερα, στην Ελλάδα και αλλού, τα δικαι-
ώµατα των δύο φύλων στην οικογένεια και στην καθηµερινή ζωή, επαγγέλ-
µατα αντρών και γυναικών και το επάγγελµα της νοικοκυράς). Aξιοποιούνται
επίσης οι εµπειρίες των Μ. Κάθε ΜΟ παρουσιάζει τις απόψεις της για το θέ-
µα που µελέτησε και επιλέγει να κάνει παρατηρήσεις, σχόλια ή συµπληρώ-
σεις στην παρουσίαση µίας άλλης οµάδας (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Χρόνος, Μετα-
βολή). 
2) Οι Μ διαβάζουν και συζητούν το σύντοµο κείµενο, που αναφέρεται στην έν-
νοια της ισότητας των φύλων, όχι µόνο στον εργασιακό τοµέα αλλά και στην
καθηµερινή ζωή. ∆ιευκρινίζεται ότι συχνά δεν είναι το ίδιο εύκολο για τους
άντρες και τις γυναίκες να αναλαµβάνουν ορισµένες δραστηριότητες (π.χ. λό-
γω της σωµατικής κατασκευής), όµως είναι σηµαντικό να τους αναγνωρίζε-
ται αυτό το δικαίωµα χωρίς διακρίσεις και προκατάληψη. Εάν υπάρχει η δυ-
νατότητα, µπορούν να αναφερθούν παραδείγµατα δραστηριοτήτων που κά-
ποτε θεωρούνταν αδιανόητες για τις γυναίκες, ενώ σήµερα το δικαίωµα αυτό
είναι αυτονόητο. 
Στη συνέχεια, µε βάση όσα συζητήθηκαν, οι Μ συζητούν τις φράσεις της δρα-
στηριότητας, µε στόχο να αναγνωρίσουν στερεότυπες συµπεριφορές ή δη-
λώσεις, που αποκαλύπτουν διακρίσεις ή κοινωνικές προκαταλήψεις που έρ-
χονται σε αντίθεση µε την ισότητα των δύο φύλων. Είναι σκόπιµο, µετά το σχο-
λιασµό, να γίνουν προτάσεις από τους Μ για το πώς θα µπορούσαν να αλλά-
ξουν όσα θεωρούν «κακώς κείµενα», ώστε να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα
και την ευθύνη του ατόµου να επηρεάζει την κοινωνική πραγµατικότητα (∆.Ε.
Αλληλεπίδραση).

(1 διδακτική ώρα)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Το κείµενο αναφέρεται στην ισότητα των δύο φύλων ως δικαίωµα των ατόµων,
αλλά και επίκαιρο στόχο του κοινωνικού συνόλου. Οι Μ µπορούν να συζητή-
σουν την τελευταία φράση του κειµένου, σχολιάζοντας και αναπτύσσοντάς
την.

3) Οι Μ δραµατοποιούν µία σκηνή διεκδίκησης του δικαιώµατος της ψήφου
από µια γυναίκα. Είναι χρήσιµο να έχει προηγηθεί συζήτηση στην τάξη για την
εποχή στην οποία αναφέρεται η δραστηριότητα, τις συνθήκες, τον τρόπο ζω-
ής κ.λπ., ώστε οι Μ να «εγκλιµατιστούν» και να µπορούν να αντλήσουν από τις
πληροφορίες αυτές για να παίξουν τους «ρόλους» τους.

KEºA§AIO 4 .  XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ fiÏ· ·˘Ù¿ 
Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ;

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν ότι η κατανάλωση είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµε-
ρινής µας ζωής.
Να διακρίνουν την κατανάλωση από την υπερκατανάλωση.
Να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα καθιερωµένα ή επιβαλλόµενα
πρότυπα.
Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήµατα κατανάλωσης.

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 15 Μαρτίου ( Πα-
γκόσµια Ηµέρα καταναλωτή).

1) α) Το σκίτσο παρουσιάζει προϊόντα που καταναλώνουµε. Αυτά διακρίνονται
σε οικονοµικά (αγροτικά, βιοµηχανικά, τεχνολογικά), κοινωνικές υπηρεσίες
(υγεία, ασφάλιση, συγκοινωνίες, µεταφορές, επικοινωνίες) και πολιτισµικά
αγαθά (τουρισµός, βιβλίο, θέατρο, τέχνη, µουσική). Η αξιοποίηση του σκίτσου
θεωρείται απαραίτητη, ώστε οι Μ να καταγράψουν στις «επιθυµίες» τους όχι
µόνο οικονοµικά προϊόντα αλλά και προϊόντα των άλλων κατηγοριών. Η ανω-
νυµία εξασφαλίζει την ελεύθερη καταγραφή οποιασδήποτε επιθυµίας. 
β) Κάθε ΜΟ αξιολογεί το προϊόν που αναγράφεται στην πρόταση: κατά πόσο
καλύπτει βιολογική ή άλλη ανάγκη, πώς δηµιουργήθηκε η συγκεκριµένη επι-
θυµία (π.χ. διαφήµιση ή µίµηση), πώς µπορεί κάποιος να το αποκτήσει (χρή-
µατα, αν πρόκειται για οικονοµικό προϊόν, ανθρώπινες σχέσεις, αν πρόκειται
για υπηρεσία) και σχεδιάζεται ο τρόπος απόκτησής του (π.χ. αποταµίευση)
(∆.Ε. Σύστηµα - Επικοινωνία).
2) Οι Μ αναµένεται να διαπιστώσουν αν έχουν καταναλωτική ή υπερκατανα-
λωτική συµπεριφορά και να προβληµατιστούν αν και πόσο µπορούν να αντι-
καταστήσουν κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουν µε άλλα πιο υγιεινά ή
πιο οικονοµικά και πιο φιλικά για το περιβάλλον: π.χ. αντί για τυποποιηµένα
πατατάκια, ένα φρούτο ή ένα σάντουιτς που θα το ετοιµάσουν στο σπίτι τους.
Αντί για δύο µικρά µπουκάλια γάλα ένα µεγάλο µπουκάλι σε οικονοµική συ-
σκευασία (∆.Ε. Σύστηµα – Αλληλεπίδραση).

(1 διδακτική ώρα)



3) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους. Επισηµαίνουµε ότι µε τον όρο κατανά-
λωση εννοούµε οτιδήποτε χρησιµοποιεί ο άνθρωπος στην καθηµερινή του
ζωή. Η υπερβολική και άσκοπη πολλές φορές κατανάλωση, που επιβάλλεται
συνήθως από συγκεκριµένα πρότυπα και εξυπηρετεί κυρίως κερδοσκοπι-
κούς λόγους, θεωρείται υπερκατανάλωση. Μέσα από τις δραστηριότητες ο ∆
θα βοηθήσει τους Μ να διαχωρίσουν τις έννοιες ώστε να καλλιεργήσουν κρι-
τική στάση όταν αποφασίζουν να αγοράσουν κάτι (∆.Ε. Σύστηµα).
4) Ένα βήµα πιο πέρα. Τα 5 βασικά δικαιώµατα του καταναλωτή είναι: 
α) Το δικαίωµα της προστασίας από τα οικονοµικά συµφέροντα (προδιαγρα-
φές, σήµα, ετικέτες, τιµές, ποιότητα).
β) Το δικαίωµα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας (διατροφή, υγι-
εινή, ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία).
γ) Το δικαίωµα της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης (σχετικά µε τρόπους
παραγωγής, προµήθειες, δηµόσιες υπηρεσίες, νόµους, αποφάσεις, επιπτώ-
σεις, αποτελέσµατα).
δ) Το δικαίωµα της αντιπροσώπευσης (συνδικάτα, σύλλογοι, οργανώσεις).
ε) Το δικαίωµα της επανόρθωσης (αποζηµίωσης - αποκατάστασης) σε ατοµι-
κό ή κοινωνικό επίπεδο, απέναντι στο δηµόσιο ή το ιδιωτικό συµφέρον.
Οι ΜΟ µπορούν να απευθυνθούν σε ενώσεις και συλλόγους προστασίας κα-
ταναλωτή.

Στο κείµενο γίνεται λόγος για την κατανάλωση, την υπερκατανάλωση και τη
στάση που υιοθετούµε ως κριτικά σκεπτόµενοι καταναλωτές. Οι Μ συµπλη-
ρώνουν το κείµενο µε δικά τους παραδείγµατα και προτάσεις.

4) Mε τη συµπλήρωση και την επεξεργασία του ερωτηµατολογίου οι M θα αξιο-
λογήσουν τον εαυτό τους: κατά πόσο καταναλώνουν ή υπερκαταναλώνουν. Η
συζήτηση επί των αποτελεσµάτων είναι αναγκαία, ώστε να προβληµατιστούν
και να οδηγηθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, σε αλλαγή στάσεων.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να προσδιορίσουν τη µεγάλη ευρύτητα των διαφηµιστικών-καταναλωτικών
πληροφοριών: τι διαφηµίζεται και µε ποιους τρόπους.
Να προβληµατιστούν για το ρόλο της διαφήµισης στην υπερκατανάλωση και
να συζητήσουν για τη δυναµική που διαθέτει επηρεάζοντας τον καταναλωτή.
Να γνωρίσουν κάποιες τεχνικές της διαφήµισης, µε στόχο να αναπτύξουν κρι-
τική στάση απέναντι στα διαφηµιστικά µηνύµατα.

Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία 

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή και εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους σχετικά µε το τι διαφηµίζεται και µε ποιους τρόπους.

1) Οι κοινές απαντήσεις που αναµένεται να προκύψουν είναι δείγµα της δυ-
ναµικής της διαφήµισης να «καταγράφεται» στο µυαλό µας, επηρεάζοντας
ιδιαίτερα τα παιδιά (∆.Ε. Επικοινωνία). 

KEºA§AIO 5 .  ¢È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ ·ÓÙÔ‡!!!

(1 διδακτική ώρα)

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

2) Οι ΜΟ επεξεργάζονται τα ερωτήµατα µε άξονα τα παρακάτω: 
- τα είδη της διαφήµισης (π.χ. έντυπη, εικονιστική, ακουστική) 
- το ρόλο της (πληροφόρηση - γνωστοποίηση, αύξηση πωλήσεων)
- οι ωφέλειες που προκύπτουν για τον διαφηµιζόµενο, γι’ αυτόν που την προ-

βάλλει (π.χ. έντυπο, τηλεοπτικό κανάλι) αλλά και τον αποδέκτη της
- οι λόγοι για τους οποίους µας ελκύει µια διαφήµιση (ήρωες, εικόνες, µου-

σική, λογότυπο, προϊόν κ.λπ.)
- η σχέση που έχει η διάδοση ενός προϊόντος µε το πόσο συχνά διαφηµίζεται

(∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία). 
3) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι ΜΟ να αναγνωρίσουν ότι βασικό κρι-
τήριο για την αγορά ενός προϊόντος πρέπει να είναι κυρίως η κάλυψη ανα-
γκών και όχι τα διαφηµιστικά µηνύµατα. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι οι δια-
φηµίσεις δηµιουργούν ανάγκες και να ευαισθητοποιήσουµε τους Μ γι’ αυτό
µε κατάλληλες ερωτήσεις και σχόλια (∆.Ε. Αλληλεπίδραση). 
4) Βιωµατική δραστηριότητα. Οι Μ διηγούνται τις εµπειρίες τους. Στη συζή-
τηση που θα ακολουθήσει αναµένεται να προκύψει ως συµπέρασµα ότι µία
καλή διαφήµιση δε συνοδεύει πάντα κάποιο καλό προϊόν. Υπάρχουν πολλά
προϊόντα ασήµαντης αξίας ή αµφίβολης ποιότητας, που οι διαφηµίσεις τους
µπορούν να µας ξεγελάσουν (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία). 
5) Στόχος της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι Μ ότι η διαφήµιση εί-
ναι συνήθως ένας µονόλογος από την πλευρά του διαφηµιστή, δεδοµένου ότι
αυτός επιλέγει την ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που θα µεταδώ-
σει στο κοινό. Το κοινό ούτε περισσότερες πληροφορίες έχει τη δυνατότητα
να ζητήσει, ούτε µπορεί να ασκήσει άµεσα κριτική σε αυτή. Οι ΜΟ :α) Επιλέ-
γουν την κατάλληλη πρόταση για να διαφηµίσουν ένα οικείο προς αυτούς προϊ-
όν (παιχνίδι) και β) ερευνούν και ελέγχουν την αναγκαιότητα και χρησιµότη-
τα προϊόντων που συνήθως διαφηµίζονται (∆.Ε. Επικοινωνία).

Κείµενο πληροφοριακό για τη διαφήµιση. Οι Μ µπορούν να το συµπληρώσουν
αναφέροντας και άλλα είδη διαφήµισης όπως επίσης και άλλα προϊόντα που
έχουν δει ή ακούσει να διαφηµίζονται.

5) Στόχος είναι οι Μ να εντοπίσουν κάποιες από τις τεχνικές που χρησιµοποι-
ούνται από τους διαφηµιστές, (µουσική επένδυση, γρήγορη εναλλαγή εικό-
νων, µικρή διάρκεια, λογότυπα, σλόγκαν, πρωτοτυπία, «ήρωες»). Όλα αυτά
προκαλούν συνειρµό σκέψεων και έχουν σκοπό την παρακίνηση του αποδέ-
κτη, ώστε να προσλάβει θετικά το µήνυµα (προϊόν ή ιδέα). Επίσης, οι Μ δια-
πιστώνουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι περιορισµένες, επιλεγ-
µένες και, τέλος, πληροφορούνται πως οι διαφηµίσεις «χτυπούν» πάντα σε
ώρες που η τηλεθέαση είναι µεγάλη. (Προτείνεται ως εργασία για το σπίτι, η
οποία θα πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια των γονέων).



Οι Μ:
Να διακρίνουν τις πληροφορίες που αντλούµε από τη συσκευασία των προϊ-
όντων.
Να συνειδητοποιήσουν ότι κυκλοφορούν επιβλαβή προϊόντα, να µάθουν να
διακρίνουν από τη συσκευασία τα επιβλαβή συστατικά και να αναγνωρίζουν
κάποια βασικά σύµβολα που προειδοποιούν για την επικινδυνότητα της χρή-
σης ορισµένων προϊόντων.
Να αναγνωρίσουν εκτός από τα ελληνικά, τα προϊόντα που προέρχονται από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες.

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1. Κάθε ΜΟ µελετά τις πληροφορίες µιας καρτέλας. Αν υπάρχει χρόνος, όλες
οι ΜΟ µπορούν να µελετήσουν όλες τις καρτέλες.
Α. Γίνεται συζήτηση για την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, για τη συντή-
ρηση των προϊόντων στην ψύξη ή την κατάψυξη και για το χρόνο κατανάλω-
σής τους.
Β. Γίνεται λόγος για τις οδηγίες προφύλαξης των παιδιών από ορισµένα προϊ-
όντα και για γνωστά σήµατα επικινδυνότητας (εύφλεκτο - διαβρωτικό, ερεθι-
στικό - δηλητήριο…).
Γ. Συζητούν τις πληροφορίες που δίνουν οι ετικέτες των ρούχων, δηλαδή το
όνοµα του κατασκευαστή, τη σύνθεση του υφάσµατος, το µέγεθος, τη χώρα
κατασκευής, τις οδηγίες πλυσίµατος και σιδερώµατος κ.ά.
∆. Συζητούν τις πληροφορίες σχετικά µε το καθαρό βάρος των προϊόντων. Γί-
νεται σύνδεση ποσότητας και τιµής και ανιχνεύεται κατά πόσο οι «προσφο-
ρές» των καταστηµάτων είναι πραγµατικά συµφέρουσες. Γίνεται αναφορά
στις οδηγίες χρήσης και τη χρησιµότητά τους.
Ε. Συζητούν τον πίνακα θρεπτικών συστατικών. Γίνεται λόγος για τα επιβλα-
βή συστατικά-συντηρητικά κατηγορίας Ε (π.χ. συντηρητικό Ε200) και για τα
βιολογικά προϊόντα. 
Ακόµη, δίνονται πληροφορίες για το γραµµωτό κώδικα, που εξυπηρετεί την
ηλεκτρονική αναγνώριση των προϊόντων στο ταµείο, για τα σύµβολα της µορ-
φής HELLAS 46.2.5 EU που υποδηλώνει ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί σε κρά-
τος/µέλος της Ε.Ε., της µορφής CE που υποδηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. καθώς και για το σήµα της ανακύκλωσης που ανα-
γράφεται σε ανακυκλώσιµες συσκευασίες προϊόντων (χαρτί, αλουµίνιο, γυα-
λί) (∆.Ε. Σύστηµα, Αλληλεπίδραση). 
2. Θα χρειαστεί µία απόδειξη αγοράς προϊόντων για κάθε ΜΟ.
Συζητείται η αναγκαιότητα της απόδειξης, η υποχρέωση παράδοσης και πα-
ραλαβής απόδειξης σε κάθε συναλλαγή είτε αγοράς αγαθών είτε παροχής
υπηρεσιών, ο έλεγχος σχετικά µε το αν αναγράφεται το ακριβές ποσό της πλη-
ρωµής και η εγκυρότητά της όσον αφορά στα στοιχεία της (επωνυµία επιχεί-
ρησης, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ∆ΟΥ…) (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Σύστηµα). 
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KEºA§AIO 6 .  OÈ Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες



81

E Ó fi Ù Ë Ù ·  6 .  TI XPEIAZOMA™TE °IA NA ZOYME (AÓ¿ÁÎÂ˜, ·Á·ı¿ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË-™¯¤ÛÂÈ˜)

B’ M E P O ™

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Στο κείµενο περιγράφονται µε παραδείγµατα οι πληροφορίες που µπορεί να
αντλήσει ο καταναλωτής από τη συσκευασία ή την ετικέτα των προϊόντων. Οι
Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο προσθέτοντας πληροφορίες από την
προσωπική τους εµπειρία.

6) Οι Μ παρατηρούν συσκευασίες από διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στο
σπίτι τους (τρόφιµα, ρούχα, παιχνίδια) και τα ταξινοµούν σε προϊόντα που
έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα, σε προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σε
κράτη/µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε προϊόντα που κατασκευάστηκαν
αλλού (Κορέα, Η.Π.Α. κ.λπ.). Προτείνεται ως εργασία για το σπίτι, εκτός αν ο
∆ προετοιµάσει τους Μ ώστε να γίνει στην τάξη.
7) ∆ραστηριότητα δηµιουργικής ανασύστασης δεδοµένων.

Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο απαντώντας στις
ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά στη
µαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν τη
δική τους ανακεφαλαίωση. Αφού ολοκληρωθεί µε τις απαντήσεις των Μ, δια-
βάζεται στην ολοµέλεια της τάξης από κάποιον Μ.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µετά την επεξεργασία του
επαναληπτικού κειµένου. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά (µε ανάγκες των αν-
θρώπων και µε δικαιώµατα των παιδιών). Μπορούν ακόµη να εµπλουτίσουν
τον εννοιολογικό χάρτη, συµπληρώνοντας συγκεκριµένα αγαθά, αφού προ-
σθέσουν πρώτα βέλη και κενά πλαίσια. Τέλος, γίνεται σύνδεση του θέµατος
µε την αναγκαιότητα ψήφισης νόµων που διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των
παιδιών, την ίση αµοιβή για την ίδια εργασία κ.λπ. 

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από τις ερωτή-
σεις που βρίσκονται σε πλαίσια. Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για
να βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι νοµίζα-
τε στην αρχή της ενότητας για το θέµα;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλ-
λάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα στην οποία επιδιώκεται οι ΜΟ να επισηµάνουν την
ειδοποιό διαφορά µεταξύ της διαφήµισης και της αξιόπιστης ενηµέρωσης από
τις συσκευασίες. Καθοδηγούµενοι µέσω των ερωτήσεων, αναµένεται να δια-
πιστώσουν ότι η διαφήµιση συνήθως ταυτίζεται µε την υπερβολή, προσφέρει
αποκλειστικά θετικές πληροφορίες για το προϊόν ενώ η ετικέτα - συσκευα-
σία πληροφορεί αντικειµενικά και δίνει τη σύσταση/σύνθεση ενός προϊόντος.
2) ∆ραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ανάλογα µε τις δυνατότητές
τους, οι Μ ας γράψουν όσα δικαιώµατα µπορούν. 
3) Οι Μ συµπληρώνουν τον πίνακα µε βάση όσα συζήτησαν και µελέτησαν
στην τάξη κατά την επεξεργασία της ενότητας. Εξοικειώνονται επίσης µε την
ανάγνωση, τη συµπλήρωση και την κατασκευή πίνακα (ανάπτυξη δεξιοτήτων).

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 6ης ενότητας.
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 10 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Με την αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης που
µελετά τον πολιτισµό.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ-
νας/η καθεµιά, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: πολιτισµός, εκπαίδευση, συµπόσια, τέχνες, θέα-
τρο, Ολυµπιακοί αγώνες, κότινος, αγωνίσµατα, εκεχειρία, ολυµπιακή φλόγα, λαµπαδηδρόµος, µε-
τάλλια, ολυµπιονίκες, Παραολυµπιακοί αγώνες, παράδοση, συνήθειες, έθιµα, τραγούδια, χοροί, τρό-
πος ζωής, συµπεριφορά.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή). 

Πηγές/υλικά. Κατά την επεξεργασία της ενότητας κρίνεται απαραίτητο οι Μ να έχουν στη διάθεσή
τους εικόνες από πρωτογενείς πηγές, π.χ. παραστάσεις αγγείων, αγάλµατα, ανάγλυφα, ναούς κ.λπ.,
ώστε να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένη εικόνα για την εποχή που µελετούν. Οι εικόνες µπορεί να
προέρχονται από φωτογραφίες και έντυπο υλικό από µουσεία, διαφάνειες, σχετικά βιβλία κ.ά. Οι Μ
µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ταινίες και να επισκεφθούν τους δικτυακούς
τόπους του Υπουργείου Πολιτισµού (www.culture.gr) και του Αθήνα 2004 (www.Athens2004.gr). Επί-
σης προτείνεται η αξιοποίηση κατάλληλων µουσειοσκευών και εκπαιδευτικών φακέλων που αφο-
ρούν σε συλλογές Μουσείων (π.χ. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµά-
των, Μουσειοσκευές: Το ένδυµα στην αρχαία Ελλάδα, Παίζοντας στην αρχαία Ελλάδα, Εκπαιδευτικοί
Φάκελοι: Καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα). 

Επισηµάνσεις. 
α) Η ενότητα πραγµατεύεται αφηρηµένες έννοιες, τις οποίες καλούνται οι Μ να κατακτήσουν επαγω-
γικά µέσα από συζήτηση και µετά από συγκρίσεις µεταξύ στοιχείων του παρελθόντος και του σύγ-
χρονου πολιτισµού. Ο ∆ θα επιµείνει ώστε οι Μ να καταλήξουν σε δικά τους συµπεράσµατα σχετικά
µε τον αρχαίο και το σύγχρονο πολιτισµό. Η διαδικασία αυτή είναι ανοιχτή και χρονοβόρα. Για το λό-
γο αυτό είναι πιθανό να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόµενο. Είναι χρήσιµο, επί-
σης, να γίνει διασύνδεση κι αξιοποίηση των γνώσεων από το µάθηµα της Iστορίας της Γ΄ τάξης. β)
Προτείνεται ακόµη επίσκεψη στο τοπικό αρχαιολογικό µουσείο, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε αρχαίο
θέατρο, αν είναι εφικτό, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι ανάλογες συνδέσεις µε τα θέµατα της ενότη-
τας. γ) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότη-
τες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιη-
θούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον
κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε
κεφαλαίου.

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να έρθουν σε επαφή µε στοιχεία του κλασικού ελληνικού πολιτισµού: συνή-
θειες (ενδυµασία, παιχνίδια), εκπαίδευση, πολίτευµα (δηµοκρατία), τέχνες,
τεχνολογία.

Πολιτισµός, Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή. 

Ολόκληρο το κεφάλαιο διαρθρώνεται γύρω από τον άξονα της σύγκρισης στο
χρόνο (αρχαία- σύγχρονη εποχή).
Α. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ -ΠΑΙΧΝΙ∆Ι (∆.Ε. Μεταβολή, Χρόνος)
1) Οι ΜΟ παρατηρούν στις εικόνες πώς φορούσαν το χιτώνα τα παιδιά στην
αρχαία Ελλάδα. Κάνουν συγκρίσεις σχετικά µε την ενδυµασία στην κλασική
αρχαιότητα και τη νεότερη εποχή. Εντοπίζουν διαφορές και οµοιότητες. Οι
οµοιότητες που θα διαπιστώσουν αφορούν στις πτυχώσεις που χαρακτηρί-
ζουν αρκετά σύγχρονα ρούχα. Προτείνεται να ακολουθήσουν οι Μ τα βήµατα
της εικόνας στο σπίτι, βοηθούµενοι από τους γονείς τους, και µε ένα απλό ύφα-
σµα κατάλληλου µεγέθους να ντυθούν και αυτοί µε χιτώνα (βιωµατική δρα-
στηριότητα).
2) Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη
(Απόδοση: Ν. Φιλίππα) και συγκρίνουν. ∆ιαπιστώνουν τις κοινές συνήθειες
παιδιών (παίζουν) και γονέων (κάνουν δώρα στα παιδιά). Αναφέρονται στα ση-
µερινά παιχνίδια των παιδιών και στα είδη των δώρων που συνηθίζουν να λαµ-
βάνουν τα παιδιά σήµερα. 
Β. ΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΧΟΛΕΙΟ (∆.Ε. Μεταβολή, Χρόνος)
3) Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. (Απόδο-
ση: Ν. Φιλίππα) Η ορθή αντιστοίχιση λέξεων είναι: δάσκαλος µε δασκάλα /δά-
σκαλος, κιθαριστής µε δασκάλα /δάσκαλος µουσικής, παιδοτρίβης µε γυ-
µνάστρια / γυµναστής. Μετά την αντιστοίχιση διαπιστώνουν ότι στην αρχαία
Ελλάδα το διδακτικό προσωπικό ήταν αποκλειστικά άντρες ενώ σήµερα απο-
τελείται από άτοµα και των δύο φύλων.
4) Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη (Απόδο-
ση: Ν. Φιλίππα) και διαπιστώνουν α) τις διαφορές σχετικά µε την πειθαρχία
στο σχολείο των αρχαίων χρόνων σε σχέση µε το σηµερινό και β) ότι τότε µορ-
φώνονταν µόνο τα αγόρια. Ύστερα από τη µελέτη των δύο παραπάνω κειµέ-
νων, γίνεται συζήτηση σχετικά µε το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των αρχαί-
ων Ελλήνων: έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του νου και του σώ-
µατος, αφού σκέφτονταν συνθετικά και επιδίωκαν να τονιστεί ο σύνθετος χα-
ρακτήρας του ατόµου.
Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος,
Πλειοψηφία)
Οι ΜΟ παρατηρούν την εικόνα µε την περιοχή της Πνύκας, όπως είναι σήµε-
ρα. Συζητούν για την εξέλιξη του πολιτεύµατος (τυραννία, ολιγαρχία, δηµο-
κρατία), για τη σπουδαιότητα της δηµοκρατίας ως στοιχείου πολιτισµού και

KEºA§AIO 1 .  O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ

(3 διδακτικές ώρες)
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σεβασµού στον άνθρωπο και για την ιδιαίτερη σηµασία που έδιναν οι αρχαί-
οι στη συµµετοχή στα κοινά. 
5) Οι ΜΟ συζητούν και επιλέγουν το θέµα που κρίνουν ότι θα άξιζε να συζη-
τηθεί. Οριζόντια διασύνδεση µε την ενότητα 1, κεφάλαιο 3. Αν υπάρχει χρό-
νος, γίνεται δραµατοποίηση.
∆. ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ – ΣΥΜΠΟΣΙΟ (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος)
Οι Μ συζητούν για τα συµπόσια. Τα συµπόσια ήταν αιτία να γεννηθεί ένα λο-
γοτεχνικό είδος (Συµπόσιο Πλάτωνος, Συµπόσιο Ξενοφώντος, Συµποσιακά
Πλούταρχου κ.ά.). Στα συµπόσια και στις θρησκευτικές γιορτές οι Έλληνες
είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή ο ένας µε τον άλλον, συνήθεια που
συναντούµε σε όλες τις περιόδους του ελληνικού πολιτισµού, ακόµη και σή-
µερα.
6) Οι Μ βρίσκουν φωτογραφίες οικογενειακών συγκεντρώσεων ή φωτογρα-
φίζουν στιγµιότυπα από γιορτές και τα κολλούν στο σηµειωµατάριό τους ή σε
χαρτόνι. [Οι φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητο να βρεθούν άµεσα και µπο-
ρούν να κολληθούν σε χαρτόνι που θα αναρτηθεί στην τάξη στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης παρουσίασης (π.χ. «οι καθηµερινές συνήθειες των Ελλήνων στην
αρχαία εποχή και σήµερα»)].
7) Οι Μ ζωγραφίζουν µία σκηνή στην αρχαία αγορά (δηµιουργική ανασύστα-
ση δεδοµένων - διαθεµατική δραστηριότητα).
8) Οι ΜΟ διαπιστώνουν ότι η επιθυµία για συνάντηση, συζήτηση και ανταλλα-
γή απόψεων χαρακτηρίζει και τους σύγχρονους Έλληνες, µε τη διαφορά ότι
συµµετέχουν σε αυτές ισότιµα γυναίκες και άντρες. Οι ΜΟ επισηµαίνουν χώ-
ρους συνάντησης των ανθρώπων στην εποχή µας (πλατείες, πνευµατικά κέ-
ντρα, αίθουσες διαλέξεων, καφενεία, σπίτια σε οικογενειακές γιορτές ή απλές
συναντήσεις…).
Ε. ΤΕΧΝΕΣ (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος)
9) Οι ΜΟ παρατηρούν τις φωτογραφίες και συζητούν µε θέµα κάποιο άγαλµα
ή αρχαιολογικό µνηµείο που υπάρχει στον τόπο τους. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει, συζητούν για κάποιο από τις φωτογραφίες του βιβλίου ή κάποιο άλ-
λο που είναι ευρύτατα γνωστό (σε αυτή την περίπτωση ο ∆ επιδεικνύει φωτο-
γραφίες στους Μ).
Στ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος)
10) Το Ευπαλίνειο Όρυγµα στη Σάµο κατασκευάστηκε για τη µεταφορά νερού.
Οι ΜΟ  κάνουν υποθέσεις για τη χρησιµότητά του. Στα τεχνολογικά επιτεύγ-
µατα οδήγησε η ανάγκη για επιβίωση. Θα γίνει λόγος για τη σηµασία του τε-
χνολογικού πολιτισµού. Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα ήταν πολλά και εντυπω-
σιακά (ναυπήγηση πλοίων, κατασκευή ανυψωτικών µηχανών, κατασκευή ηλια-
κού ρολογιού…). Οι ΜΟ αναφέρουν σύγχρονα σηµαντικά έργα (αεροδρόµια,
γέφυρες, σήραγγες…) και αιτιολογούν την αναγκαιότητα της κατασκευής
τους.
11) Ερώτηµα Ορφέα: Γίνεται ανασκόπηση της γνωστικής πορείας των µαθη-
τών, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τη διαδικασία.
Σηµείωση: Στο κεφάλαιο αυτό δε γίνεται λόγος για το θέατρο ως στοιχείου πο-
λιτισµού των αρχαίων Ελλήνων επειδή παρουσιάζεται ξεχωριστά στο επόµε-
νο κεφάλαιο.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο ξεφεύγουµε από το σταθερό µοτίβο της παράθεσης του
κειµένου αναφοράς και δίνουµε την πρωτοβουλία στους Μ να εκφράσουν τις
σκέψεις και τις αντιλήψεις τους για τους αρχαίους Έλληνες. Παρέχουµε ένα
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Τετράδιο Εργασιών

ηµιτελές κείµενο, το οποίο κινείται γύρω από άξονες που έχουν επιλεγεί µε
παιδαγωγικά κριτήρια. Ο ∆ ζητά από τους Μ να ανατρέξουν στις δραστηριό-
τητες και τις εικόνες του κεφαλαίου για να αντλήσουν το υλικό διαµόρφωσης
του κειµένου τους. Η εργασία µπορεί να γίνει ατοµικά, εταιρικά ή οµαδικά. Οι
άξονες που θα κινηθεί το κείµενο είναι: περιγραφή των αρχαίων Ελλήνων
όπως τους αντιλαµβάνονται οι Μ, σύγκριση µεταξύ σύγχρονων και αρχαίων
µε κριτήρια που θα θέσουν οι Μ, προσωπική αποτίµηση για τους αρχαίους
Έλληνες µε επιχειρήµατα. 

1) Βιωµατική δραστηριότητα. 
2) Οι Μ διακοσµούν ελεύθερα το αγγείο. ∆ε συνιστάται να αντιγράψουν σχέ-

διο από φωτογραφία αγγείου.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να προσεγγίσουν τη µορφή, τα µέσα και τη σηµασία του θεάτρου στην αρχαία
Ελλάδα.
Να συζητήσουν για το σηµερινό θέατρο (συντελεστές, έργα, κοινό, διαδικα-
σίες κ.ά.).

Πολιτισµός, Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 27 Μαρτίου (Πα-
γκόσµια Ηµέρα θεάτρου). 

Πηγές για την ευκαιριακή ενότητα: ψηφιακoί δίσκοι (DVD) µε σχετικό περιε-
χόµενο, επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.theatroedu.gr 
Υλικά για την 3η δραστηριότητα: ένα πρόγραµµα θεατρικής παράστασης, µια
πρόσκληση ή ένα απόκοµµα στήλης εφηµερίδας µε θέµα κάποια θεατρική
παράσταση. 
Οι Μ διαβάζουν και συζητούν το κείµενο - «ξενάγηση» στο αρχαίο θέατρο. 
1) Οι ΜΟ αναµένεται να επισηµάνουν τη σηµασία του θεάτρου για την αρχαία
ελληνική κοινωνία, δεδοµένου ότι αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο µιας
πόλης, όπως η θρησκεία και ο αθλητισµός. Στη συνέχεια συζητούν για τη ση-
µερινή επαφή µας µε το θέατρο και για τη µορφή των σηµερινών θεατρικών
αιθουσών (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος).
2) Οι ΜΟ συζητούν για τους συντελεστές µιας θεατρικής παράστασης. Τονί-
ζεται η εξειδίκευση και ο διακριτός ρόλος κάθε επαγγελµατία. Αν είναι εφι-
κτό, ο ∆ παρουσιάζει στους Μ ένα πρόγραµµα θεατρικής παράστασης (∆.Ε.
Πολιτισµός).
3) Τα θέµατα για συζήτηση προτείνονται µε στόχο να προσεγγίσουν οι ΜΟ το
σηµερινό θέατρο, τα είδη του και τις διαφορές του από άλλες µορφές ψυχα-
γωγίας - θεάµατος, όπως π.χ. η τηλεόραση (∆.Ε. Μεταβολή, Χώρος).

KEºA§AIO 2 .  H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ!

(1 διδακτική ώρα)
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Τετράδιο Εργασιών

Στο κείµενο γίνεται αναφορά στη σηµασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες
στο θέατρο, µε στόχο τόσο την παιδεία όσο και την ψυχαγωγία των πολιτών. 

3) Στόχος της δραστηριότητας είναι να συζητηθούν περισσότερο έννοιες και
όροι που αφορούν το θέατρο, τόσο στη σηµερινή όσο και στην αρχαία του µορ-
φή (θίασος - ηθοποιοί, κοινό - θεατές, εισιτήρια - ταµείο, πρωταγωνιστής -
σηµαντικός ρόλος, παρασκήνια - κοστούµια, βάψιµο κ.ά., θεατρικός συγγρα-
φέας - υπόθεση).
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KEºA§AIO 3 .  «M·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ˜ ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜
ÎÈ ÂÏÂÊ·ÓÙ¤ÓÈÔ ¯Ù¤ÓÈ...»

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να έρθουν σε επαφή µε στοιχεία του λαϊκού µας πολιτισµού.
Να συζητήσουν τη σηµασία της παράδοσης.

Πολιτισµός, Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Οι ΜΟ µε αφορµή την αντιστοίχιση κειµένων - εικόνων, συζητούν για πα-
ραδοσιακές ελληνικές συνήθειες (∆.Ε. Χώρος - Χρόνος). 
Σηµείωση: H εικόνα 2 της σελίδας 115 παρουσιάζει ένα σύγχρονο οικισµό χτι-
σµένο στα ερείπια κάποιου παλιότερου.
2) Αποτελεί συνέχεια της 1ης δραστηριότητας. Οι Μ αναφέρονται σε προσω-
πικές τους εικόνες και βιώµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές συνήθειες και
τις συγκρίνουν µε αντίστοιχες σύγχρονες. 
Η συζήτηση στη συνέχεια µπορεί να επικεντρωθεί στην τοπική παράδοση, µε
βάση όσα έχουν διαβάσει οι Μ ή έχουν ακούσει από το περιβάλλον τους. Πα-
ραδείγµατα ερωτήσεων που µπορούν να επεξεργαστούν οι ΜΟ είναι: «πώς
ζούσαν οι παλιότεροι άνθρωποι στον τόπο µας; σε τι σπίτια έµεναν; πώς γιόρ-
ταζαν τις γιορτές τους; υπάρχουν συνήθειες ή αντικείµενά τους που δε χρη-
σιµοποιούµε πια;» (∆.Ε. Μεταβολή).
3) Οι ΜΟ συζητούν για τα τοπικά έθιµα του γάµου, την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική και τα δηµοτικά τραγούδια. Στη συνέχεια κάνουν υποθέσεις σχετικά
µε τον τρόπο που διάφορα τοπικά ή πανελλαδικά έθιµα συνεχίζονται, συνή-
θειες, διάφορες µορφές της λαϊκής τέχνης κ.λπ. Τέλος, στην ολοµέλεια συ-
ζητούν τη σηµασία της λέξης «παράδοση» και καταλήγουν σ’ έναν πρώτο ορι-
σµό µε βάση τα προηγούµενα συµπεράσµατά τους (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Χώ-
ρος - Χρόνος).
4) Οι Μ συζητούν σχετικά µε τις βασικές αυτές εκφάνσεις της λαϊκής παρά-
δοσης χωρίς να διατυπώσουν ορισµούς. ∆εν επεξεργάζονται αφηρηµένες έν-
νοιες αλλά συγκεκριµένα παραδείγµατα, από την εµπειρία τους κυρίως. Συ-
στηµατοποιούν και επεκτείνουν όσα συζήτησαν στις προηγούµενες δραστη-
ριότητες του κεφαλαίου (∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Παράδοση). 

(1 διδακτική ώρα)
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Τετράδιο Εργασιών

5) Ένα βήµα πιο πέρα. Οι ΜΟ σχεδιάζουν πώς µπορούν να αναζητήσουν πη-
γές για τα έθιµα του τόπου τους. 

Το κείµενο αναφέρεται στη λαϊκή παράδοση ως συνέπεια του τρόπου ζωής
της προβιοµηχανικής κοινωνίας στον ελλαδικό χώρο. ∆ιακρίνει ορισµένες
σηµαντικές εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισµού, όπως την αρχιτεκτονική, τη
µουσική, την αργυροχοΐα, τον χορό κ.ά.

4)* Οι Μ αποτυπώνουν σε δικές τους κατασκευές µοτίβα, φόρµες και τεχνο-
τροπίες της λαϊκής παράδοσης. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί, εάν
ο χρόνος δεν επαρκεί.
5) Τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένο κοινωνικό και πο-
λιτισµικό πλαίσιο είναι πηγές πληροφόρησης για τις συνήθειες, την καθηµε-
ρινή ζωή και συχνά ακόµη και για την ιδεολογία ανθρώπων µιας εποχής. Οι
Μ προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τα παραδοσιακά αντικείµενα µε σηµερινά
µε κριτήριο τη χρήση τους, π.χ. γουδί - µίξερ ή µπλέντερ κ.λπ. Τέτοιου είδους
παλαιά αντικείµενα συναντάµε στα σύγχρονα σπίτια µε διακοσµητικό, κυρίως,
ρόλο.
6) Η δραστηριότητα προτείνεται να πραγµατοποιηθεί ως «ευκαιριακή δρα-
στηριότητα» µε την έναρξη της Σαρακοστής ( µετά την Καθαρή ∆ευτέρα).
Χρήσιµο είναι να φωτοτυπηθεί η σελίδα για κάθε Μ.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να έρθουν σε επαφή µε βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού της Ελλάδας. 
Να προσεγγίσουν τον πολιτισµό ως σύστηµα συνεχούς αλληλεπίδρασης µε-
ταξύ εποχών αλλά και αλληλεπιδράσεων µεταξύ λαών. 
Να διακρίνουν ως βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού την αποδοχή και το
σεβασµό, την αντίθεση, τη σύνθεση και την ειρηνική συνύπαρξη.

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
O ∆ µπορεί να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 22 έως 24 Σεπτεµ-
βρίου (Παγκόσµιες Ηµέρες πολιτιστικής κληρονοµιάς) 

Οι Μ αρχικά διαβάζουν και σχολιάζουν το κείµενο και τις εικόνες που το συ-
νοδεύουν. Επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η πόλη ως κύτταρο του πολιτισµού,
επειδή συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία της δηµιουργικής συνύπαρξης πολ-
λαπλών αντιθέσεων, της διαπολιτισµικότητας, της υπόµνησης άλλων πολιτι-
σµών µέσω παλαιότερων µνηµείων αλλά και της έντονης παρουσίας του σύγ-
χρονου τεχνικού πολιτισµού. 
Το κείµενο - περιγραφή της πόλης παρουσιάζει το πολυπολιτισµικό µωσαϊκό
της, καθώς και έργα - µνηµεία, σηµερινά και παλαιότερα, χωρίς χρονολογι-
κή σειρά, για να τονιστεί η συσσώρευση, η συνέχεια και η επιβίωση των επι-
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

τευγµάτων προηγούµενων πολιτισµών και η συµβολή τους στη σηµερινή ει-
κόνα της καθηµερινότητας. (Συµβολισµός: Η διαδοχή των βηµάτων του αν-
θρώπου στη γη ως µίτος που συνδέει τη µία εποχή µε την άλλη). 
1) Η δραστηριότητα εστιάζει σε αρχιτεκτονικά, κυρίως, µνηµεία του πολιτι-
σµού, χαρακτηριστικά συγκεκριµένων εποχών. Οι ΜΟ εντοπίζουν τις εποχές
στις οποίες δηµιουργήθηκαν τα έργα που παρουσιάζει ο Ορφέας στην «ξενά-
γηση» στην πόλη του και στη συνέχεια αναζητούν αντίστοιχα στη δική τους
πόλη. Τέλος, νοερά ή «επί χάρτου», σχεδιάζουν µια διαδροµή που θα περι-
λαµβάνει τα µνηµεία αυτά, που κατασκευάστηκαν συχνά µε διαφορά αιώνων
µεταξύ τους, αλλά σήµερα συνυπάρχουν και πολλά έχουν συγκεκριµένη χρή-
ση από τους πολίτες. Επισηµαίνεται ότι µεγάλος αριθµός Μ πιθανόν να µην εί-
ναι εξοικειωµένος µε τη ιστοριογραµµή και τις βασικές περιόδους της ιστο-
ρίας της Ελλάδας. Η συζήτηση µε το ∆ και στη συνέχεια στην ολοµέλεια θα δι-
ευκρινίσει τη διαδοχή των βασικών περιόδων (∆.Ε. Πολιτισµός, Χώρος - Χρό-
νος).
2) Η συζήτηση στην ολοµέλεια επικεντρώνεται στη σηµερινή εικόνα του πο-
λιτισµού µας µέσα από το νοµικό πλαίσιο που θεσπίζει η κοινωνία για την προ-
στασία των κοινωνικά αδύναµων οµάδων, του κάθε απλού πολίτη κ.λπ. Θα ήταν
σκόπιµο να επισηµανθεί παράλληλα η σηµασία της ατοµικής στάσης του κά-
θε πολίτη σε σχετικά ζητήµατα, η οποία, βεβαίως, διαµορφώνεται από την παι-
δεία που παίρνει από την οικογένεια και ευρύτερα από την κοινωνία στην οποία
ζει και εποµένως αντικατοπτρίζει τον πολιτισµό της (∆.Ε. Αλληλεπίδραση) 

Το κείµενο αναφέρεται σε όσα συζητήθηκαν στην τάξη σχετικά µε τον πολι-
τισµό. Ο πολιτισµός δίνεται ως παγκόσµιο δηµιούργηµα και ως τοπικό θη-
σαύρισµα λαών ή εποχών, ως καθηµερινή πρακτική και διδασκαλία για τις
επόµενες γενιές. Τονίζεται η σηµασία του σεβασµού και της αποδοχής, της
ειρηνικής συνύπαρξης και σύζευξης των αντιθέτων, ως στοιχείων ανανέω-
σης και εµπλουτισµού του πολιτισµού.

7) Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί η καθηµερινή συµπερι-
φορά του καθενός µας ως σηµαντική παράµετρος του πολιτισµού µας. Η συ-
ζήτηση µπορεί να αναφερθεί σε αυτό που αποκαλείται «ευγενική συµπερι-
φορά», στη στάση µας απέναντι στους άλλους ανθρώπους-συµπολίτες µας
(µικρότερους, ηλικιωµένους, εµποδιζόµενα άτοµα, ξένους κ.λπ.), την καλαι-
σθησία που επιδιώκουµε στο χώρο που ζούµε και ιδιαίτερα το δηµόσιο χώ-
ρο, το πώς συµπεριφερόµαστε όταν διεκδικούµε, όταν µας αδικούν κ.λπ. Γί-
νεται οριζόντια διασύνδεση µε την ενότητα 1: «Ζούµε µαζί».
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∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να έρθουν σε επαφή µε την ιστορία και την εξέλιξη των Ολυµπιακών και Πα-
ραολυµπιακών αγώνων.
Να συνδέσουν τον αθλητισµό και τα ολυµπιακά ιδεώδη µε τον πολιτισµό.
Να διακρίνουν το ρόλο της άθλησης στην ανάπτυξη του ατόµου. 
Να συγκρίνουν ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα.

Πολιτισµός, Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος

Ενέργειες του ∆ -  ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

Ολυµπιακοί αγώνες στα αρχαία χρόνια
1) Οι Μ συζητούν για το πρόγραµµα εκπαίδευσης των νέων στην αρχαία Ελλά-
δα (γυµναστική, µουσική, ανάγνωση, γραφή, µαθηµατικά, φιλοσοφία). Ορι-
ζόντια σύνδεση µε το Κεφάλαιο 1 της ίδιας ενότητας (∆.Ε. Χρόνος).
2) Οι Μ συζητούν και καταλήγουν σε συµπεράσµατα. Οι σύγχρονοι Ολυµπια-
κοί αγώνες είναι µια σηµαντική εκδήλωση. Με τους αρχαίους Ολυµπιακούς
αγώνες καλλιεργήθηκε η εθνική, φυλετική και πνευµατική ενότητα των Ελλή-
νων. Με τους σύγχρονους, καλλιεργείται η συναδέλφωση και η φιλία µεταξύ
των λαών (∆.Ε. Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Χώρος - Χρόνος).
3) Το σηµερινό πρόγραµµα των αγώνων περιλαµβάνει πολλές κατηγορίες
αθληµάτων και διαρκώς εµπλουτίζεται. Οι κατηγορίες ολυµπιακών αθληµά-
των στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν: Τοξοβολία, Υγρός Στίβος
(Κολύµβηση, Καταδύσεις, Συγχρονισµένη Κολύµβηση, Υδατοσφαίριση), Στί-
βος, Αντιπταίριση, Μπέιζµπολ, Καλαθοσφαίριση, Πυγµαχία, Κανόε (Καγιάκ
/Σλάλοµ /Καγιάκ Σπριντ), Ποδηλασία (Ορεινή, ∆ρόµου, Πίστας), Ιππασία, Ξι-
φασκία, Ποδόσφαιρο, Γυµναστική (Ενόργανη/Ρυθµική/Τραµπολίνο), Χόκεϊ,
Τζούντο, Κωπηλασία, Μοντέρνο Πένταθλο, Ιστιοπλοΐα, Σκοποβολή, Σόφτµπολ,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντισφαίριση, Τρίαθλο, Ταεκβοντό, Βόλεϊµπολ/Μπιτς
Βόλεϊ, Πετοσφαίριση, Άρση Βαρών, Πάλη). Οι Μ αναφέρουν όσα ολυµπιακά
αθλήµατα γνωρίζουν και συζητούν για αυτό που τους αρέσει. Περισσότερες
πληροφορίες µπορούν να αναζητήσουν στον επίσηµο δικτυακό τόπο του Αθή-
να 2004. Στο κεφάλαιο  αυτό είναι χρήσιµη η παρουσία του γυµναστή του σχο-
λείου (∆.Ε. Μεταβολή).
4) Οι ΜΟ συζητούν για τις τιµές που αποδίδονταν στους Ολυµπιονίκες στα αρ-
χαία χρόνια. ∆ιαπιστώνουν ότι αξίζει να αποδίδονται τιµές και στη σύγχρονη
εποχή. Στη συζήτηση θα γίνει αναφορά στο ότι οι τιµές καλό είναι να αποδί-
δονται µε µέτρο, να µη θεοποιούνται οι αθλητές και να συνδυάζουν σε ένα
ισορροπηµένο σύνολο τις αρετές του σώµατος, της βούλησης και του πνεύ-
µατος (∆.Ε. Οµοιότητα - ∆ιαφορά). 
5) Tα λόγια του πολίτη της αρχαίας Aθήνας αναφέρονται σε συνήθειες της κα-
θηµερινότητας οι οποίες χαρακτήριζαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ενώ
τα λόγια του αθλητή αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του αθλητισµού που
συνδέονται µε τα ολυµπιακά ιδεώδη. Oι M συγκρίνουν τις καρτέλες και δια-
πιστώνουν κοινά χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και του

KEºA§AIO 5 .  NÔ˘˜ Î·È ÛÒÌ·

(3 διδακτικές ώρες)
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αθλητισµού. Tαυτόχρονα αναδεικνύεται ότι οι Oλυµπιακοί αγώνες αποτελούν
µέρος του. (∆.Ε. Πολιτισµός, Οµοιότητα - ∆ιαφορά).
Σύγχρονοι Ολυµπιακοί αγώνες
6) Οι πέντε ενωµένοι κύκλοι συµβολίζουν τις πέντε ηπείρους. Η σηµαία των
Ολυµπιακών αγώνων καθιερώθηκε το 1920 στους αγώνες στην Αµβέρσα του
Βελγίου (∆.Ε. Συµβολισµός).
7) Οι ΜΟ µελετούν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων,
σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ΟΕ. Συζητούν και σχολιάζουν κατά πόσο αυτά τη-
ρούνται από όλες τις χώρες και τους συµµετέχοντες.
Ως επέκταση µπορεί να γίνει σύγκριση των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων
µε αυτούς της αρχαίας Ελλάδας (την ισότιµη συµµετοχή γυναικών και αντρών
στους σύγχρονους αγώνες, τις απαιτούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις, τη
συµβολή της σύγχρονης τεχνολογίας, τη µεγάλη συµµετοχή χωρών και αθλη-
τών, την πολυπολιτισµικότητα, την ποικιλία αθληµάτων που εκφράζουν τις δια-
φορετικές συνήθειες λαών, το µεγάλο αριθµό θεατών, την εµπορευµατοποί-
ηση, την αθλητική βιοµηχανία, τον επαγγελµατικό αθλητισµό κ.λπ.) (∆.Ε. Μετα-
βολή).
8) Η λαµπαδηδροµία είναι ένας δρόµος που αγκαλιάζει όλη τη γη. Οι Μ εκ-
φράζουν όσα θα ένιωθαν, αν ποτέ ήταν ένας από τους κρίκους αυτής της αλυ-
σίδας από ανθρώπους όλου του κόσµου (∆.Ε. Χώρος).
9) α) Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά µε τις πρόσφατα διοργανώτριες πόλεις και
βοηθούνται από το ∆ στην εύρεση των πόλεων και των χωρών στον παγκόσµιο
χάρτη.
β) Οι Ολυµπιακοί αγώνες δεν πραγµατοποιήθηκαν το 1916 εξαιτίας του Α΄ Πα-
γκόσµιου πολέµου και το 1940 και 1944 εξαιτίας του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου
(∆ιαθεµατική δραστηριότητα Γεωγραφίας, Ιστορίας και Μαθηµατικών) (∆.Ε.
Χώρος – Χρόνος).
10) Οι ΜΟ: α) αναφέρουν Έλληνες ολυµπιονίκες. 
β) Μελετούν το απόσπασµα από τη συνέντευξη της Α. Τζουµελέκα και συζη-
τούν για το ηµερήσιο πρόγραµµα των ολυµπιονικών. Θα γίνει λόγος για τη
σκληρή καθηµερινή προπόνηση, τους κανόνες διατροφής, τις συνήθειες ζω-
ής, τις στερήσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλει κάθε πρωταθλητής και
κάθε πρωταθλήτρια για να κατακτήσει ένα ολυµπιακό µετάλλιο.
γ) Στη δραστηριότητα θίγεται το ζήτηµα του ηττηµένου αθλητή. ∆ε θα πρέπει
ο ηττηµένος να βρίσκεται στο περιθώριο, αφού χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε
νικητής. Στη συζήτηση θα δοθεί έµφαση στη συµµετοχή στους αγώνες και
στην τίµια προσπάθεια.
Παραολυµπιακοί Αγώνες
Οι τρεις σταγόνες στο σήµα της Παραολυµπιακής Επιτροπής συµβολίζουν την
ψυχή, το σώµα και το πνεύµα. Σχετικά µε την ονοµασία Παραολυµπιακοί Αγώ-
νες, θα δοθεί προσοχή δεδοµένου ότι πολλοί τη συγχέουν µε την παραπληγία.
11) Οι ΜΟ µελετούν τον πίνακα ∆. Στη συζήτηση που ακολουθεί ο ∆ εξηγεί
στους Μ όσα χαρακτηρίζουν τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. 
Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα από τον Παραολυµπιακό ύµνο και υπογραµ-
µίζουν φράσεις που τους εντυπωσίασαν (π.χ. «…οι επιτυχίες µας σε δύσκο-
λους καιρούς…, φτάσαµε µαζί…»).
Στο συγχαρητήριο τηλεγράφηµα που καλούνται να «γράψουν», οι ΜΟ θα εστιά-
σουν στην προσπάθεια του αθλητή και στη θέληση για συµµετοχή στους αγώ-
νες (∆ιαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας) (∆.Ε. Πολιτισµός).
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Μοιραζόµαστε το παιχνίδι, διασκεδάζουµε, γυµνάζουµε το σώµα µας, προ-
σπαθούµε
12) Οι Μ συζητούν για ατοµικά αθλήµατα που γνωρίζουν (η δραστηριότητα
συνδυάζεται µε τη ∆ραστηριότητα 3). Γίνεται διαχωρισµός του αθλητισµού
από τον πρωταθλητισµό. Στη συζήτηση που ακολουθεί τονίζεται ότι όλοι µπο-
ρούµε να αθλούµαστε. Ο αθλητισµός έχει έντονο το στοιχείο του παιχνιδιού,
του αυθορµητισµού, της ψυχαγωγίας και της βελτίωσης της υγείας (∆.Ε. Πο-
λιτισµός, Άτοµο - Σύνολο).
13) Οι Μ συζητούν για οµαδικά αθλήµατα που γνωρίζουν (η δραστηριότητα
συνδυάζεται µε τη ∆ραστηριότητα 3). Σχολιάζουν τη φράση του βιβλίου: «…συ-
νεργάζονται πολλοί άνθρωποι και µοιράζονται την προσπάθεια» και διαπι-
στώνουν ότι µε τον ίδιο τρόπο εργάζονται και οι ίδιοι στις οµαδικές δραστη-
ριότητες του βιβλίου τους. Τέλος, αφού εκφράσουν τα συναισθήµατα που
έχουν όταν συµµετέχουν σε ένα οµαδικό παιχνίδι, θα γίνει λόγος για την επι-
θετικότητα στις αθλητικές εκδηλώσεις και για τρόπους διαχείρισής της (∆.Ε.
Πολιτισµός, Άτοµο - Σύνολο).
14) Οι ΜΟ συγκρίνουν τους δύο πίνακες. ∆ιαπιστώνουν ότι η στάση των συ-
γκεκριµένων αθλητών είναι αντίθετη µε τα ιδεώδη των Ολυµπιακών αγώνων.
Θίγεται το πρόβληµα του ντόπινγκ. Ύστερα από συζήτηση, οι Μ καταλήγουν
σε συµπεράσµατα όπως ότι ο αθλητισµός δεν πρέπει να αποκτά εµπορικό χα-
ρακτήρα, ότι ο έντονος ανταγωνισµός και η επιθετικότητα θα πρέπει να απο-
φεύγονται, επιτυχία είναι η προσωπική βελτίωση κι όχι το ξεπέρασµα των άλ-
λων, ότι ο αθλητισµός χρειάζεται να αποτελέσει ένα σπουδαίο βήµα για την
επιστροφή του ανθρώπου στη φύση κ.ά. Τέλος, σχολιάζεται η πρόταση του
Ορφέα για βράβευση κάθε τίµιας συµµετοχής στους αγώνες (∆.Ε. Οµοιότητα
- ∆ιαφορά).
15) Ένα βήµα πιο πέρα. Προτείνεται στη δραστηριότητα οι ΜΟ να επισκεφτούν
το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισµού.

Το κείµενο συνοψίζει όσα οι Μ µελέτησαν στα τέσσερα θέµατα του κεφαλαί-
ου. 

8) Οι ΜΟ συµµετέχουν στη δηµιουργία του παιχνιδιού γράφοντας οι ίδιες τις
ερωτήσεις.
9) Οι Μ παίζουν το παιχνίδι καθισµένοι στις καρέκλες τους (δραστηριότητα
ενσυναίσθησης). 
10) Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
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Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο απαντώντας στις
ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά, αλ-
ληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν τη δική τους ανακεφαλαίωση.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µετά την επεξεργασία του
ανακεφαλαιωτικού κειµένου. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά ατοµικά στην αρ-
χή και κατόπιν οµαδικά, µε τη βοήθεια και του ∆ αν κριθεί απαραίτητο. 
Στο πρώτο σκέλος συµπληρώνουν επιτεύγµατα του πολιτισµού π.χ. τέχνες,
τεχνολογία, επιστήµες και συγκεκριµένα έργα π.χ. γέφυρα Ρίου - Αντιρίου,
θέατρο Επιδαύρου, Παρθενώνας.
Στο δεύτερο σκέλος συµπληρώνουν έθιµα, παραδόσεις κ.ά. του τόπου του και
στο τρίτο σκέλος στάσεις και συµπεριφορές (π.χ. σεβασµός στη διαφορετι-
κότητα, ενεργή συµµετοχή στις εκδηλώσεις της κοινότητας κ.ά.).

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από τις ερωτή-
σεις που βρίσκονται σε πλαίσια. Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για
να βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι νοµίζα-
τε στην αρχή της ενότητας για το θέµα;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλ-
λάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα στην οποία οι ΜO συνθέτουν δύο συνοπτικά κεί-
µενα για τους Ολυµπιακούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα και τους σύγχρο-
νους, µε βάση αυτά που µελέτησαν στην ενότητα. Μέσα από τα κείµενα θα
αναδειχθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές, όπως π.χ. ότι στην αρχαία επο-
χή έπαιρναν µέρος µόνον οι Έλληνες, ενώ σήµερα παίρνουν µέρος αθλη-
τές απ’ όλο τον κόσµο κ.ά. 

2) ∆ραστηριότητα αντιστοίχισης. Οι Μ, µε βάση όσα συζήτησαν στην τάξη, αντι-
στοιχίζουν: Παραδοσιακά τραγούδια - Μεταδίδονταν από στόµα σε στόµα,
Εκκλησία του δήµου - Η συγκέντρωση των πολιτών της αρχαίας Αθήνας,
∆ύναµη, προσπάθεια, θέληση, αξιοπρέπεια - Χαρακτηρίζουν τους Παραο-
λυµπιακούς Αγώνες, Γλώσσα, συνήθειες, τρόπος ζωής, δηµιουργήµατα -
Είναι ο πολιτισµός µας.

3) Οι Μ γράφουν τις απαντήσεις: 1. ΚΟΙΝΟ, 2. ΜΑΣΚΕΣ, 3. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, 4. ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΕΣ, 5. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)



E Ó fi Ù Ë Ù ·  7. O ¶O§ITI™MO™ MA™ (¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜)

94

B’ M E P O ™

Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 7ης ενότητας.

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
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Χρόνος. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 9 διδακτικές ώρες.

Κάθετη διασύνδεση. Με την αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης.

Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας. Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ-
νας το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: επικοινωνία - επικοινωνούµε, γλώσσα, κανόνες, κινήσεις του
σώµατος, σύµβολα, νοηµατική γλώσσα, σύστηµα «Μπράιγ», ενηµέρωση - ενηµερωνόµαστε, Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, δίκτυο, διαδίκτυο, εκποµπές, ειδήσεις, πληροφορίες, προγραµµατίζουµε, επιλέγουµε.

∆ιαθεµατικές δεξιότητες. (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή).

Πηγές/υλικά. Νήµα κοµµένο σε κοµµάτια του ενός µέτρου, τόσα όσα και οι Μ, νήµα κοµµένο σε κοµ-
µάτια των δύο µέτρων όσα είναι οι ΜΟ µείον ένα, ένα βιβλίο για κάθε Μ (κάθε Μ επιλέγει ένα βιβλίο
που διάβασε και του άρεσε), δύο κόλλες χαρτί Α4 για κάθε Μ,  ένα µικρό χαρτόνι για κάθε οµάδα,
τρεις παραµάνες για κάθε Μ, συρραπτικό. Εναλλακτικά αντί για νήµα προτείνεται να χρησιµοποιη-
θούν πολύχρωµες κορδέλες διαφορετικού χρώµατος για κάθε οµάδα. Εφηµερίδες, περιοδικά.

Επισηµάνσεις. 
α) Η επεξεργασία της ενότητας προτείνεται να συνδυαστεί µε επίσκεψη των Μ σε ραδιοφωνικό και
τηλεοπτικό σταθµό, σε εγκαταστάσεις εφηµερίδας κ.λπ. β) Το κεφάλαιο 5 προτείνεται να πραγµατο-
ποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, αν υπάρχει. γ) Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια
της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από τις οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη
δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό αυτών που θα υλοποιηθούν, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ,
τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρε-
ωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου.

E I™A°ø°IKO ™HMEIøMA ÙË˜ ENOTHTA™
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KEºA§AIO 1 .  OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της επικοινωνίας.
Να προσεγγίσουν βασικούς κανόνες επικοινωνίας.
Να διακρίνουν λεκτικούς και µη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας στην κα-
θηµερινή επαφή των ανθρώπων.
Να ασκηθούν ώστε να εκφράζονται αξιοποιώντας διάφορους τρόπους επι-
κοινωνίας.

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

Οριζόντια διασύνδεση: Ενότητα 3η, κεφάλαιο 2.
Το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη µε τίτλο «Επικοινωνού-
µε έτσι…» εξετάζει κυρίως τους τρόπους λεκτικής επικοινωνίας και η δεύ-
τερη µε τίτλο «… κι αλλιώς» εξετάζει τους τρόπους µη λεκτικής επικοινω-
νίας.
1) Οι ΜΟ µέσω της εικόνας εντοπίζουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας και
εστιάζουν κυρίως στη λεκτική επικοινωνία. Βρίσκουν και συµπληρώνουν και
άλλους τρόπους επικοινωνίας (∆.Ε. Επικοινωνία).
2) α) Το συγκεκριµένο µήνυµα δεν είναι κατανοητό, αφού πρόκειται για λέξη
που δεν ακολουθεί τις συµβάσεις γραφής µιας ελληνικής λέξης, π.χ. το γράµ-
µα «ς» βρίσκεται στη µέση της λέξης κι όχι στο τέλος. Η φράση είναι γραµ-
µένη σε κώδικα και χρειάζεται αποκωδικοποίηση. ∆ίνεται η αφορµή να συ-
ζητήσουµε για κώδικες επικοινωνίας, την αναγκαιότητά της ύπαρξής τους
κ.ά.. Μπορούµε να αναφέρουµε διάφορα παραδείγµατα κωδίκων, όπως τα σή-
µατα «Μορς», που δε χρησιµοποιούνται σήµερα ή οι κώδικες που χρησιµο-
ποιούνται σε περιπτώσεις πολέµου, για ασφάλεια κ.λπ. (∆ιαθεµατική δρα-
στηριότητα Μαθηµατικών). 
β) Παρουσιάζονται δείγµατα από µία νεκρή γλώσσα (Γραµµική Α: οριζόντια
διασύνδεση µε το αντίστοιχο κεφάλαιο της Ιστορίας) και µία σηµερινή (κινε-
ζική), η οποία είναι εξίσου άγνωστη για µας. Είναι σηµαντικό οι Μ να συνει-
δητοποιήσουν ότι κάθε γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας για όλους
όσοι τον γνωρίζουν, ενώ όσοι δεν τον γνωρίζουν δεν µπορούν να επικοινω-
νήσουν µ’ αυτόν. Άλλα παραδείγµατα κωδίκων που ενδέχεται να αναφέρουν
οι Μ είναι τα σύµβολα της µουσικής (π.χ. νότες, κλειδί του Σολ, δίεση, ύφεση,
παύσεις κ.λπ.), τα σήµατα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.ά. (∆.Ε. Επι-
κοινωνία, Συµβολισµός).
3) Από την ολοµέλεια της τάξης επιλέγονται δύο µαθητές οι οποίοι συζητούν
για το συγκεκριµένο θέµα. Κατόπιν η ολοµέλεια γράφει ένα e-mail για το ίδιο
θέµα. Στόχος της δραστηριότητας είναι οι Μ να διακρίνουν τον προφορικό από
το γραπτό λόγο περνώντας από το συγκεκριµένο θέµα στη γενίκευση. Ο προ-
φορικός λόγος είναι πιο αυθόρµητος, απλός, άµεσος και λειτουργεί αλληλε-
πιδραστικά, εξαρτάται δηλαδή από τις αντιδράσεις και τις ερωτήσεις του συ-
νοµιλητή. Από την άλλη ο γραπτός λόγος εξαρτάται κυρίως από το είδος του

(2 διδακτικές ώρες)
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Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

και τον αποδέκτη. ∆εν έχει άµεσα το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, αφού δεν
πρόκειται για επικοινωνία κατά µέτωπο, και χαρακτηρίζεται από σαφήνεια,
ακρίβεια στις πληροφορίες και πληρότητα. Η συζήτηση µπορεί να επεκταθεί
στη σηµασία του γραπτού λόγου ευρύτερα: µε το γραπτό λόγο οι άνθρωποι
κληρονοµήσαµε τη γνώση και την εµπειρία των προγόνων µας (∆.Ε. Επικοι-
νωνία, Αλληλεπίδραση).
4) Οι ΜΟ συζητούν και βρίσκουν κανόνες που οφείλουµε να ακολουθούµε
όταν επικοινωνούµε. Για να λάβει χώρα επικοινωνία, είναι αναγκαίο να υπάρ-
χουν ο ποµπός, το µήνυµα και ο αποδέκτης. Ο ποµπός οφείλει να εκπέµπει το
µήνυµα µε σαφήνεια, ο δέκτης να είναι ικανός να το προσλάβει, η γλώσσα που
χρησιµοποιείται να είναι αποδεκτή και κατανοητή και από τους δύο κλπ. Άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία είναι ο τόνος της φωνής, οι χει-
ρονοµίες, η µιµητική, η έκφραση του προσώπου. Οι ΜΟ θα πρέπει να διακρί-
νουν τους κανόνες που ακολουθούµε ως οµιλητές από αυτούς που ακολου-
θούµε ως ακροατές. Στην πρώτη περίπτωση εξαρτάται ποιον έχουµε απένα-
ντί µας διαφορετικά θα µιλήσουµε στη γιαγιά που µπορεί να µη γνωρίζει τί-
ποτα για το θέµα κι αλλιώς θα µιλούσαµε σε κάποιον συνοµήλικο για το ίδιο
θέµα. Στην περίπτωση που είµαστε ακροατές, η προσοχή και το ενδιαφέρον
µας εξαρτάται από τον οµιλητή αλλά και το θέµα που διηγείται (∆.Ε. Επικοι-
νωνία, Αλληλεπίδραση). 
(Σύνδεση µε το Σχέδιο Εργασίας «Οι κανόνες στην καθηµερινή µας ζωή») 
Οι επόµενες δραστηριότητες παρουσιάζουν τρόπους µη λεκτικής επικοινω-
νίας.
5) Επικεντρώνουµε στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας µέσω των εκ-
φράσεων του προσώπου µας. Οι ΜΟ αντιστοιχίζουν τα συναισθήµατα που δί-
νονται µε την κατάλληλη εικόνα (∆.Ε. Επικοινωνία).
6) Οι ΜΟ βρίσκουν και παρουσιάζουν µε διάφορους µη λεκτικούς τρόπους τα
συναισθήµατα που τους δίνονται. Μπορούν να τα παρουσιάσουν είτε ατοµικά
είτε συνθετικά, π.χ. ως δρώµενο όλη η οµάδα (∆.Ε. Επικοινωνία).
7) Οι ΜΟ συνειδητοποιούν ότι και τα σύµβολα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας,
αφού διεθνώς έχουν την ίδια ερµηνεία. ∆ίνεται η ευκαιρία να αναφέρουν και
άλλα σύµβολα που γνωρίζουν, όπως τα σύµβολα του χάρτη ή τα σήµατα του
Κ.Ο.Κ. (οριζόντια διασύνδεση µε τις ενότητες 2 και 3 της Μελέτης του Περι-
βάλλοντος Γ΄ τάξης) (∆.Ε. Συµβολισµός).

Στο κείµενο παρουσιάζονται η αναγκαιότητα της επικοινωνίας, κανόνες επι-
κοινωνίας καθώς και διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, λεκτικής και µη λεκτι-
κής.

1) Κάθε ΜΟ δηµιουργεί ένα δικό της κώδικα επικοινωνίας και γράφει ένα µή-
νυµα στον κώδικα αυτό. Οι ΜΟ ανταλλάσσουν τα µηνύµατα, προσπαθούν να
«σπάσουν» τον κώδικα και να τα αποκρυπτογραφήσουν. Η επιτυχία ή όχι εξαρ-
τάται από τον κώδικα γραφής του µηνύµατος.
2) Οι ΜΟ δηµιουργούν τα δικά τους σύµβολα. ∆ραστηριότητα επέκτασης και
εφαρµογής της έννοιας των συµβόλων αλλά και εικαστικής έκφρασης.
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KEºA§AIO 2 .  •ÂÂÚÓ¿ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ 
ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε άτοµα που για διάφορους λόγους αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα επικοινωνίας.
Να εκτιµήσουν την ανάγκη συνεχούς επαφής µεταξύ των ανθρώπων όλου του
κόσµου.

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

1) Το θέµα προσεγγίζεται βιωµατικά. Οι προσωπικές εµπειρίες των Μ αποτε-
λούν έναυσµα για συζήτηση µε θέµα τα προβλήµατα επικοινωνίας που συνα-
ντούµε στην καθηµερινή µας ζωή. Τέτοια µπορεί να είναι η αδυναµία να κα-
τανοήσουµε τις τοπικές διαλέκτους, η αδυναµία να επικοινωνήσουµε µε αν-
θρώπους διαφορετικής ηλικίας ή καταγωγής κ.ά. ∆ίνεται αφορµή, αν υπάρ-
χουν αλλοδαποί Μ, να  καταθέσουν τις εµπειρίες τους για τα επικοινωνιακά
προβλήµατα που συνάντησαν όταν ήρθαν στη χώρα µας. Ο ∆ θα εστιάσει στις
αιτίες δηµιουργίας των δυσκολιών που θα αναφέρουν οι Μ και, όπου είναι
εφικτό, σε τρόπους άρσης των προβληµάτων αυτών (∆.Ε. Επικοινωνία, Αλλη-
λεπίδραση).
2) Η δραστηριότητα αναδεικνύει συγκεκριµένα προβλήµατα στην επικοινω-
νία, όπως: α) τη δυσκολία των µεγαλυτέρων να κατανοήσουν το γλωσσικό κώ-
δικα της νέας γενιάς, λόγω της χρήσης διαφορετικού λεξιλογίου, β) την εισα-
γωγή νέων όρων της τεχνολογίας αλλά και λέξεων από άλλες γλώσσες, γ) τη
δυσκολία να επικοινωνήσει ένα µωρό µε το περιβάλλον του, αφού δεν έχει
αναπτύξει το γλωσσικό κώδικα ή τη δυσκολία των ανθρώπων µε ειδικές ανά-
γκες και δυνατότητες. Ο τεχνολογικός αναλφαβητισµός σήµερα αλλά και η
άγνοια ξένων γλωσσών δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα στην επικοινω-
νία. Οι ΜΟ αναφέρουν τρόπους άρσης των δυσκολιών αυτών, όπου κάτι τέτοιο
είναι εφικτό.
Σηµείωση: Αν στην τάξη υπάρχουν Μ µε ειδικές ανάγκες, αναδεικνύεται ο
τρόπος που ξεπερνούν τις δυσκολίες στην επικοινωνία περιγράφοντας ο κα-
θένας προσωπικά βιώµατα από την καθηµερινότητα. Στη συζήτηση εµπλέκο-
νται και οι υπόλοιποι Μ, παρουσιάζοντας τρόπους που επικοινωνούν µαζί τους
(∆.Ε. Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση).
3) Γίνεται συζήτηση για τη µέθοδο «Braille». Οι Μ θα προβληµατιστούν για τη
θέση των τυφλών ατόµων στη σηµερινή κοινωνία και θα οδηγηθούν στο συ-
µπέρασµα ότι µια φυσική αδυναµία δε θα πρέπει να γίνεται αιτία να στερείται
το άτοµο το δικαίωµα στη µόρφωση, την ενηµέρωση και τη ζωή γενικότερα.
Ο ∆ µπορεί να παρουσιάσει ως παράδειγµα κάποια σχολεία, στα οποία ακο-
λουθείται πρόγραµµα συνεκπαίδευσης τυφλών µαθητών. Οι τυφλοί µαθητές
παρακολουθούν την κανονική τάξη µε τη βοήθεια του ειδικού δασκάλου και
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαβάζουν τα ίδια βιβλία, τα οποία είναι γραµ-
µένα µε τη µέθοδο «Braille» και συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριό-
τητες της τάξης (∆.Ε. Επικοινωνία, Σύστηµα).

(1 διδακτική ώρα)
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B’ M E P O ™

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

4) Οι ΜΟ µπαίνουν στη θέση ενός κωφού ατόµου (ενσυναίσθηση) και ευαι-
σθητοποιούνται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την επικοινωνία
τους µε τους άλλους ανθρώπους (∆.Ε. Συµβολισµός, Σύστηµα).
5) Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των ΜΟ απέναντι στους µαθητές µε µαθη-
σιακές δυσκολίες, δυσλεξία κ.ά. και η αλλαγή της στάσης τους (∆.Ε. Επικοι-
νωνία, Αλληλεπίδραση).

Στο κείµενο παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν
την επικοινωνία, καθώς και τρόποι άρσης των δυσκολιών αυτών. 

3)* Οι Μ εφαρµόζουν το αλφάβητο της νοηµατικής γλώσσας και εκφράζουν
µε αυτήν το όνοµά τους. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι Μ:
Να γνωρίσουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να συζητήσουν για την ποι-
κιλία τους.
Να γνωρίσουν τρόπους ενηµέρωσης των ανθρώπων παλιότερα και να τους
συγκρίνουν µε τους σηµερινούς.
Να αναγνωρίσουν το σηµαντικό ρόλο της εξέλιξης των Μ.Μ.Ε στην ενηµέρω-
ση.

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή
Προτείνεται ο ∆ να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 17 Mαΐου (Πα-
γκόσµια Hµέρα τηλεπικοινωνιών).

1) α) Οι Μ εκφράζουν τις απόψεις τους για τους τρόπους διάδοσης των πλη-
ροφοριών και των ειδήσεων. Πιθανές απαντήσεις τους είναι τα δελτία ειδή-
σεων της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου και οι εφηµερίδες.
β) Οι Μ διηγούνται προσωπικές τους εµπειρίες σχετικά µε τους τρόπους ενη-
µέρωσής τους για κάποιο γεγονός (∆.Ε. Επικοινωνία, Χρόνος).
2) Με αφορµή την εικόνα, συζητείται ο ρόλος της επιστήµης και της σύγχρο-
νης τεχνολογίας στην ενηµέρωση του ανθρώπου. Η ραγδαία εξέλιξη των επι-
στηµών και της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτατη διάδοση των
πληροφοριών και τον εκµηδενισµό των αποστάσεων (∆.Ε. Επικοινωνία, Αλλη-
λεπίδραση, Σύστηµα, Χώρος).
3) Οι Μ θα συζητήσουν για άλλους τρόπους ενηµέρωσης για το συγκεκριµέ-
νο θέµα, δηλαδή για τις εφηµερίδες, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, το διαδί-
κτυο, διαπιστώνοντας έτσι την ποικιλία των µέσων αλλά και την πολυφωνία
της ενηµέρωσης (∆.Ε. Επικοινωνία).

KEºA§AIO 3 .  EÓËÌ¤ÚˆÛË ÌÂ ¯›ÏÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜

(2 διδακτικές ώρες)
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B’ M E P O ™

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

4) Οι ΜΟ συζητούν για τα είδη των ειδήσεων. Οι απαντήσεις που αναµένεται
να δοθούν είναι: πολιτικές, αθλητικές, οικονοµικές, πολιτιστικές ειδήσεις, το-
πικά νέα και άλλα (φυσικές καταστροφές, ατυχήµατα κ.λπ.) (∆.Ε. Επικοινω-
νία).
5) Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες και εντοπίζουν διαφορές στα Μ.Μ.Ε από πα-
λιά µέχρι σήµερα. Συζητούν για την απουσία του Η/Υ και του διαδικτύου. Τονί-
ζεται επίσης η εξέλιξη των Μ.Μ.Ε και ο ρόλος τους στην ενηµέρωση, κυρίως
σε ό,τι αφορά την πολυφωνία, και την ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών
(∆.Ε. Επικοινωνία, Μεταβολή).
6) Οι ΜΟ συνοψίζουν όσα επεξεργάστηκαν στο κεφάλαιο για να  συµπληρώ-
σουν τον πίνακα (∆.Ε. Επικοινωνία, Μεταβολή, Οµοιότητα-∆ιαφορά).
7) Οι ΜΟ καλούνται να µαντέψουν το µέσο ενηµέρωσης µε βάση κάποιο γνω-
στό σε αυτούς χαρακτηριστικό του. Οι σωστές απαντήσεις είναι: ο ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η εφηµερίδα, το περιοδικό (∆.Ε.
Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση).

Το κείµενο παρουσιάζει τα κυριότερα Μ.Μ.Ε και το ρόλο τους στην ενηµέρω-
σή µας. Αναφέρονται, επίσης, χαρακτηριστικοί τρόποι ενηµέρωσης από το
παρελθόν.

4) Η δραστηριότητα προσφέρεται για δραµατοποίηση. Οι ΜΟ  συντάσσουν κεί-
µενο προς εκφώνηση για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, κείµενο προς ανά-
γνωση για εφηµερίδα, ζωγραφίζουν σχετικά µε το θέµα της είδησης και συ-
ντάσσουν ένα σύντοµο κείµενο και τίτλους για αφίσα. Ο ∆ θα επιµείνει στη
διαφοροποίηση του ύφους των κειµένων που συντάσσουν οι ΜΟ (περίσταση
επικοινωνίας). (∆ιαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας και Αισθητικής Αγω-
γής).

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Οι Μ :
Να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι στα τηλεοπτικά προγράµµατα, εντο-
πίζοντας θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες από την παρακολούθησή τους.
Να προσδιορίσουν τη σχέση τους µε την τηλεόραση και να συζητήσουν για
τους λόγους που παρακολουθούν τις διάφορες εκποµπές.
Να συζητήσουν για την τηλεοπτική βία.
Να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο
τους.

Αλληλεπίδραση, Χρόνος, Άτοµο, Σύνολο

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.

KEºA§AIO 4 .  MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË...

(1 διδακτική ώρα)
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B’ M E P O ™

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

1) Οι ΜΟ εκφράζουν τη γνώµη τους για τους λόγους που κάθε ηλικιακή οµά-
δα παρακολουθεί τηλεόραση. Τα θέµατα που θα συζητηθούν κυρίως είναι η
πληροφόρηση, η ψυχαγωγία, η κάλυψη του ελεύθερου χρόνου, η συνήθεια
κ.λπ. Κάποιοι από τους παραπάνω λόγους, όπως η ψυχαγωγία και η κάλυψη
του ελεύθερου χρόνου, είναι κοινοί για όλες τις ηλικίες (∆.Ε. Άτοµο, Σύνολο).
2) α) Οι ΜΟ προσδιορίζουν διαφορετικούς τύπους τηλεοπτικών προγραµµά-
των, όπως οι ειδήσεις, τα ντοκιµαντέρ, οι βιογραφίες, οι κωµωδίες, οι συζη-
τήσεις, οι ταινίες (µυστηρίου, θρίλερ, περιπέτειες...), κινούµενα σχέδια, αθλη-
τικά, τηλεπαιχνίδια. Ακολουθεί συζήτηση για το κάθε είδος.
β) Οι Μ γράφουν για την αγαπηµένη τους εκποµπή. Συζητούν στην τάξη για τα
χαρακτηριστικά της και υποστηρίζουν µε επιχειρήµατα τους λόγους για τους
οποίους την προτιµούν.
γ) Στόχος της δραστηριότητας είναι η προτροπή των Μ να παρακολουθούν τη-
λεόραση κατόπιν προγραµµατισµού που θα κάνουν µαζί µε τους γονείς τους.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να αποφύγουν ενδεχόµενες αρνητικές επιρρο-
ές της και να κατευθυνθούν προς τη σωστή χρήση της (∆.Ε. Αλληλεπίδραση,
Χρόνος, Άτοµο, Σύνολο).
3) Οι Μ συζητούν: α) για το ρόλο και τη χρησιµότητα των σηµάτων καταλλη-
λότητας εκποµπών, καθώς και για το τι σηµαίνει καθένα από αυτά, β) για την
διεισδυτικότητα και την ποικιλία της βίας ακόµη και στα τηλεοπτικά προ-
γράµµατα που απευθύνονται σε παιδιά, καθώς και για το πώς αυτή απορρέει
τόσο από πραγµατικές όσο και από συµβολικές ενέργειες των εµπλεκοµένων
σ’ αυτή. Μέσα από παραδείγµατα και συζήτηση ο ∆ θα βοηθήσει τους Μ να
διακρίνουν τη βία και τις διάφορες µορφές της ,όπως χειροδικία, εκφοβισµός,
ύβρις, βάναυση συµπεριφορά, καταστροφή ιδιοκτησίας, χρήση όπλων, ενέρ-
γειες που βλάπτουν τον άλλο, λεκτική επιθετικότητα κ.λπ. (∆.Ε. Συµβολισµός,
Επικοινωνία).

Στο κείµενο συνοψίζονται όσα οι Μ επεξεργάστηκαν στο κεφάλαιο.

5)* Η δραστηριότητα θα πραγµατοποιηθεί στο σπίτι. Στόχος της είναι οι Μ να
συναποφασίσουν µε τους γονείς τους  για την εκποµπή που θα παρακολου-
θήσουν και να συζητήσουν µαζί τους γι’ αυτή. Στο τέλος µπορούν να προτεί-
νουν άλλες ωφέλιµες και δηµιουργικές δραστηριότητες που µπορούν να κά-
νουν στον ελεύθερο χρόνο τους όπως: 
α) δραστηριότητες µέσα στο σπίτι: διάβασµα βιβλίου, λύση σταυρόλεξου, συ-
ζήτηση για τη µέρα που πέρασε, πρόσκληση ενός φίλου, συγγραφή επιστο-
λής σε συγγενή ή φίλο, επιτραπέζιο παιχνίδι, δραστηριότητες εικαστικής έκ-
φρασης κ.λπ. 
β) δραστηριότητες έξω από το σπίτι: περίπατος, ενασχόληση µε κάποιο άθλη-
µα, παιχνίδι, ενασχόληση µε τη µουσική, το χορό κ.λπ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Οι Μ:
Να προσεγγίσουν µέσα από το παιχνίδι την έννοια του διαδικτύου και την λει-
τουργία του.

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση

KEºA§AIO 5 .  TÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤Ó·˜ ÔÏ‡ÏÔÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜!

(1 διδακτική ώρα)
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B’ M E P O ™

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή

1) Τα υλικά που ο ∆ πρέπει να έχει εξασφαλίσει για την τάξη είναι: 1) Νήµα
κοµµένο σε κοµµάτια του ενός µέτρου, τόσα όσα και οι Μ. 2) Νήµα κοµµένο
σε κοµµάτια των δύο µέτρων όσα είναι οι ΜΟ πλην ένα. 3)Ένα βιβλίο για κά-
θε Μ που κατά προτίµηση έχει διαβάσει και του άρεσε. 4) ∆ύο κοµµένα χαρ-
τιά Α4 περίπου για κάθε Μ. 5) Ένα µικρό χαρτόνι για κάθε οµάδα. 6) ∆ύο πα-
ραµάνες για κάθε Μ (Στη χρήση τους απαιτείται η προσοχή και η βοήθεια του
∆). 7) Συρραπτικό. 
Στόχος της δραστηριότητας είναι µε παιχνιώδη και βιωµατικό τρόπο να γνω-
ρίσουν οι ΜO ότι το διαδίκτυο είναι πάρα πολλοί υπολογιστές συνδεµένοι µε-
ταξύ τους και πως ο καθένας µπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες µε τους άλ-
λους. Η σύνδεση πολλών υπολογιστών µεταξύ τους ονοµάζεται δίκτυο και
επειδή πρόκειται για διεθνές δίκτυο το ονοµάζουµε διαδίκτυο.
Ο ∆ στη διάρκεια του παιχνιδιού βοηθά τους Μ, συντονίζει τη διαδικασία, επε-
ξηγεί, σχολιάζει και προσέχει για την τήρηση των όρων του (σύνδεση, απο-
σύνδεση, ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.) (∆.Ε. Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση).
2) Στόχος δεν είναι να καταλήξουν οι ΜO σε ορισµό του διαδικτύου, αλλά να
εκφραστούν ελεύθερα βασιζόµενοι στην εµπειρία τους και τη συµµετοχή τους
στην προηγούµενη δραστηριότητα.

Το κείµενο αναφέρεται στο διαδίκτυο. Γίνεται αναφορά στο Σχολικό ∆ίκτυο.

6*) Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληρο-
φοριών, ο ∆ βοηθά τους Μ να κάνουν τους ανάλογους συσχετισµούς των υλι-
κών του παιχνιδιού µε τα αντίστοιχα πραγµατικά αντικείµενα όπως: νήµατα -
καλώδια ΟΤΕ, µαθητής - υπολογιστής, µαθητής «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ»
- παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου, µαθητές οµάδων - δίκτυα, µαθητές τάξης
- διαδίκτυο, πληροφορίες µαθητών - αρχεία, βιβλίο - πρόγραµµα υπολογιστή
κ.λπ. Μπορεί να γίνει απλή αναφορά και άλλων όρων - λεξιλογίου του διαδι-
κτύου όπως: e - mail, ιστοσελίδα, ιστός, κ.λπ. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί ή δεν
υπάρχει αίθουσα υπολογιστών στο σχολείο, η δραστηριότητα µπορεί να πα-
ραλειφθεί.

KEºA§AIO 6 .  OÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ì¿˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó...

∆ιδακτικοί Στόχοι

∆ιαθεµατικές Έννοιες

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Οι Μ:
Να γνωρίσουν εφηµερίδες και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας.
Να διακρίνουν την ποικιλία της ύλης που δηµοσιεύουν οι εφηµερίδες και τα
περιοδικά (πολιτική και επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις, πολιτιστικά νέα,
οικονοµικά νέα, χρήσιµες πληροφορίες κ.ά.) σε σχέση και µε το κοινό στο
οποίο απευθύνονται.

Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία, Άτοµο, Σύνολο

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

(1 διδακτική ώρα)
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B’ M E P O ™

Προσανατολισµός

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ συζητούν τον προκαταβολικό οργανωτή.
Προτείνεται ο ∆ να αναφερθεί στο θέµα του κεφαλαίου στις 20 Aπριλίου
(Παγκόσµια Hµέρα Tύπου).

Υλικά: εφηµερίδες, περιοδικά

1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας α) Οι Μ αναµένεται να αναφέρουν τα έντυπα
ενηµέρωσης που βλέπουν κυρίως στο σπίτι τους. Καλό είναι να γίνει συζήτη-
ση στην ολοµέλεια της τάξης σχετικά µε το ποιος διαβάζει τα διάφορα έντυ-
πα (µητέρα, πατέρας, γιαγιά, παππούς, µεγαλύτερα αδέρφια, τα ίδια τα παι-
διά, αφού κάποιες εφηµερίδες περιέχουν και ένθετα για τους µικρούς µαθη-
τές κ.ά.) και τι είδους θέµατα υπάρχουν στα έντυπα αυτά (πολιτικά, οικονοµι-
κά, πολιτιστικά, αθλητικά κ.ά.). 
β) Μέσα από τη συζήτηση θα προκύψει ότι υπάρχουν αναγνώστες µε πολλά
και διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετική οπτική, γι’ αυτό υπάρχει µε-
γάλη ποικιλία εντύπων (∆.Ε. Επικοινωνία).
2) Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι ΜΟ θα ανατρέξουν στο υλικό που
βρίσκεται στην τάξη και θα δουν το περιεχόµενο και την µορφή των εφηµε-
ρίδων και των περιοδικών που έχουν στη διάθεσή τους. 
α) Θα παρατηρήσουν στους τίτλους το µέγεθος των γραµµάτων στην πρώτη
σελίδα σε σχέση µε αυτούς των άλλων σελίδων, τις στήλες, τις φωτογραφίες,
τις γελοιογραφίες κ.ά. Θα εξαγάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε τα ακόλου-
θα: σε ποια σελίδα γράφονται οι πιο σηµαντικές ειδήσεις, ποιες άλλες πλη-
ροφορίες µπορούν να πάρουν οι αναγνώστες των εντύπων για τα άρθρα των
υπόλοιπων σελίδων, κ.ά.
β) Οι ΜΟ εντοπίζουν τα θέµατα της συγκεκριµένης εφηµερίδας (πολιτικά, οι-
κονοµικά, πολιτιστικά, αθλητικά κ.ά.). Ακόµη, επισηµαίνουν τις χρήσιµες πλη-
ροφορίες που µπορούµε να βρούµε στις εφηµερίδες π.χ. εφηµερεύοντα νο-
σοκοµεία ή φαρµακεία, πρόβλεψη του καιρού, µικρές αγγελίες κ.ά. Συζητούν
για θέµατα που ενδιαφέρουν τους περισσότερους ανθρώπους και αποτελούν
ειδήσεις: π.χ. µια απεργιακή κινητοποίηση, µια βλάβη της ∆ΕΗ, διακοπές νε-
ρού, πτώση αεροπλάνου, µια πυρκαγιά, ένας σεισµός, µια νίκη ελληνικής συµ-
µετοχής σε κάποια παγκόσµια διοργάνωση, µια επιδηµία, ένα καινούριο φάρ-
µακο ή µια νέα εφεύρεση κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό θα διερευνήσουν τι ση-
µαίνει είδηση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κ.ά. (∆.Ε. Αλληλεπίδραση,
Επικοινωνία).
Σηµείωση: Αν κάποιος µαθητής ξεκινώντας από την εµπειρία του εστιάσει στη
διαφορετική πολιτική που υποστηρίζουν κάποιες εφηµερίδες (φιλοκυβερ-
νητικές ή της αντιπολίτευσης) για παράδειγµα «ο θείος µου διαβάζει διαφο-
ρετική εφηµερίδα από τον πατέρα µου και ψηφίζουν διαφορετικά κόµµατα»,
ο ∆ µε αφορµή µια τέτοια παρατήρηση καλό θα ήταν να επισηµάνει ότι ένα από
τα αγαθά της δηµοκρατίας, που κατακτήθηκε µε αγώνες, είναι αυτό της ελευ-
θερίας του τύπου. Είναι σηµαντικό να ακούγονται όλες οι γνώµες, οι απόψεις
και οι κριτικές ελεύθερα (χωρίς λογοκρισία) ώστε ο καθένας να µπορεί να δια-
µορφώσει τη δική του ή να επιλέξει µε ποιους συµφωνεί.
3) ∆ραστηριότητα ελεύθερης, δηµιουργικής έκφρασης. Αναµένεται να αξιο-
ποιηθούν στοιχεία και δεδοµένα που επεξεργάστηκαν οι ΜΟ στο κεφάλαιο
(∆.Ε. Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία).

Στο κείµενο παρουσιάζονται και αναλύονται όσα οι Μ επεξεργάστηκαν στο
κεφάλαιο.
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Τετράδιο Εργασιών 7) Οι ΜΟ συντάσσουν µια είδηση µε «υλικό» που επιλέγουν οι ίδιοι από τα ενη-
µερωτικά έντυπα που έχουν στη διάθεσή τους. Όπου χρειάζονται βοήθεια, ο
∆ κάνει επισηµάνσεις του τύπου: πότε έγινε το γεγονός, πού. 
Επίσης ο ∆ συµπληρώνει το κείµενο της είδησης για να είναι πλήρες και κα-
τανοητό στους αναγνώστες που απευθύνεται. Στόχος της δραστηριότητας εί-
ναι να συζητήσουν οι Μ κάποια βασικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτη-
το να διαθέτει ένα κείµενο που δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες ή τα περιοδικά
και αποτελεί είδηση (σαφήνεια, ακρίβεια, συντοµία κ.ά.) αλλά και να το απο-
λαύσουν.

Βιβλίο του Μαθητή

Κείµενο 
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο 

«ζωγραφιά 
από λέξεις»

«Πώς φτάσαµε 
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο απαντώντας στις
ερωτήσεις που το συνοδεύουν. Με τον τρόπο αυτό συµµετέχουν ενεργά, αλ-
ληλεπιδρούν µε το κείµενο και διαµορφώνουν τη δική τους ανασκόπηση.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που συζητήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιο-
ποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µετά την επεξεργασία του
ανακεφαλαιωτικού κειµένου. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά ατοµικά στην αρ-
χή και κατόπιν οµαδικά, µε τη βοήθεια και του ∆, αν κριθεί απαραίτητο. 

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από τις ερωτή-
σεις που βρίσκονται σε πλαίσια. Άλλες ερωτήσεις που µπορεί να κάνει ο ∆ για
να βοηθήσει τους Μ στην αυτοαξιολόγησή τους είναι της µορφής: «Τι νοµίζα-
τε στην αρχή της ενότητας για το θέµα;», «Τι λέτε τώρα;», «Τι σας έκανε να αλ-
λάξετε άποψη;».

1) Οµαδική δραστηριότητα, στην οποία οι ΜO επιλέγουν το θέµα και συνθέ-
τουν ένα περιληπτικό κείµενο µε θέµα την επικοινωνία ή την ενηµέρωση των
ανθρώπων συνοψίζοντας αυτά που µελέτησαν στην ενότητα. Οι ΜΟ µπορούν
να συµβουλεύονται και τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου.
2) Οι Μ διακρίνουν τρόπους λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας. Στην πρώ-
τη στήλη του πίνακα γράφουν τις λέξεις: γράµµα, τηλέφωνο, τραγούδι, βιβλίο
και στη δεύτερη στήλη: χορός, ζωγραφιά, χαµόγελο, νοήµατα.
3) Οι Μ συµπληρώνουν την ακροστιχίδα. Οι απαντήσεις είναι: 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 2. ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ, 3. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ, 4. ΙΚΙΤΝΟΠ, 
5. ΟΡΑΣΗ, 6. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, 7. ΙΟΥΝΙΟΣ, 8. ΚΙΝΗΣΕΙΣ, 9. ΑΚΟΗ.

ANA™KO¶H™H -  ENNOIO§O°IKO™ XAPTH™

(1 διδακτική ώρα)
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Eνδεικτικό παράδειγµα συµπληρωµένου εννοιολογικού χάρτη 8ης ενότητας.

Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË
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Το σχέδιο εργασίας που προτείνεται εστιάζει θεµατικά στη διερεύνηση, διασάφηση, ερµηνεία και
κριτική θεώρηση της έννοιας του κανόνα. Επειδή η έννοια του κανόνα συναρτάται πάντοτε µε το πλαί-
σιο στο οποίο αυτός εφαρµόζεται, στη διάρκεια του σχεδίου εργασίας οι µαθητές εντοπίζουν κανόνες
που ισχύουν σε ποικίλα χωροχρονικά περιβάλλοντα (παλιότερες εποχές σε αντιπαραβολή µε τη σηµε-
ρινή, διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και συγκεκριµένες περιστάσεις της δικής τους κα-
θηµερινότητας).

Στόχοι 

➤ Να διαπιστώσουν οι µαθητές τη σηµασία των κανόνων για τη ρύθµιση της κοινωνικής ζωής αλ-
λά και για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των µελών µιας κοινότητας.

➤ Να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν βασικούς κανόνες που τηρούνται σε διάφορους χώρους
«κοινωνικής αναφοράς», οι οποίοι αποτελούν βασικά σηµεία συνάντησης των µελών µιας κοι-
νότητας 

➤ Να διαπιστώσουν ότι η τήρηση των κανόνων αυτών γίνεται φανερή µέσα από συγκεκριµένες
συµπεριφορές. 

➤ Να διερευνήσουν τους λόγους που οδηγούν στη θέσπιση ορισµένων κανόνων.
➤ Να συγκρίνουν κανόνες που ίσχυαν παλιότερα µε αντίστοιχους σηµερινούς και να διαπιστώ-

σουν τη διαφοροποίησή τους στο πέρασµα του χρόνου. 

➤ Να συλλέγουν, να ταξινοµούν και να επεξεργάζονται δεδοµένα, τόσο µέσα από καταστάσεις κα-
θηµερινής ζωής όσο και µέσα από άλλες πηγές (κείµενα, προφορικές διηγήσεις, συνεντεύξεις
κτλ)

➤ Να περιγράφουν, να προβλέπουν, να υποθέτουν, να συγκρίνουν.
➤ Να εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες της δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων, της συνεργασίας και

της αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο της οµάδας.

➤ Να τηρούν βασικούς κανόνες της κοινωνικής οµάδας στην οποία ανήκουν (σχολείο, οικογένεια
κ.λπ) 

➤ Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην ανάγκη διαφοροποίησης της συµπεριφοράς τους ανά-
λογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο που διαµορφώνεται σε κάθε περίσταση.

➤ Να καλλιεργήσουν στάση αποδοχής και σεβασµού απέναντι στους κανόνες άλλων λαών, οµά-
δων ή εποχών.

∆ιάρκεια: 4 εβδοµάδες
Υλικά: 
Φωτογραφική µηχανή (π.χ. σύγχρονες οικογενειακές φωτογραφίες σε αντιπαραβολή µε παλιότερες)
Κείµενα - πηγές (βιβλία και διαδίκτυο)
Ενδεικτικά προτείνουµε κάποια παιδικά λογοτεχνικά βιβλία: Όταν ο ήλιος της Ζώρζ Σαρή, Το καπλάνι

της βιτρίνας της Άλκης Ζέη, Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου της Άλκης Ζέη, Το ψέµα της Ζώρζ Σαρή,
Τρελαντώνης της Πηνελόπης ∆έλτα, ∆ιακοπές στον Καύκασο της Μαρίας Ιορδανίδου, Ο κύριος µου
Αλκιβιάδης του Άγγελου Βλάχου.
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Οι φάσεις του σχεδίου εργασίας
Η πορεία του σχεδίου εργασίας ακολουθεί τα γνωστά «βήµατα»-ενέργειες, µε ενδιάµεσα διαλείµ-

µατα ενηµέρωσης-ανατροφοδότησης µεταξύ των οµάδων, µε στόχο το συντονισµό των ενεργειών τους.
(α. συλλογικός προγραµµατισµός, β. ενδοοµαδικός προγραµµατισµός, γ. συλλογική διεξαγωγή του έρ-
γου, δ. παρουσίαση του έργου, ε. αξιολόγηση).

Η εργασία εκτείνεται στις παρακάτω θεµατικές περιοχές, από τις οποίες:
Η θεµατική περιοχή «Κανόνες εφαρµόζονται παντού και πάντα» αφορά εν µέρει την α΄ φάση (κοι-

νή συζήτηση της τάξης) και εν µέρει τις β΄ και γ΄ φάσεις (εργασία στο πλαίσιο της οµάδας).
Η θεµατική περιοχή «Οι κανόνες στην πράξη» αφορά τις β΄ και γ΄ φάση.  
Η θεµατική περιοχή «Ένα βήµα πιο πέρα… µε τους κανόνες» αναφέρεται αποκλειστικά στη δ΄ φά-

ση (περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος µετά την παρουσίαση του έργου των οµάδων στην τάξη). 

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
Στην Α΄ θεµατική περιοχή του σχεδίου εργασίας οι µαθητές διαπιστώνουν την ύπαρξη διαφορετικών

κανόνων, που ρυθµίζουν τόσο τη σχολική όσο και την κοινωνική µας ζωή (κανόνες στο σπίτι, στην τά-
ξη, µέσα στις οµάδες των συµµαθητών που συνεργάζονται, στο προαύλιο του σχολείου, στα παιχνίδια
κ.λπ..), εκφράζοντας και αναλύοντας την προσωπική τους εµπειρία από τους κοινωνικούς χώρους όπου
οι ίδιοι κινούνται.

Εντοπίζουν ακόµη και καταγράφουν:
■ ορισµένους κανόνες που ακολουθούν ο ίδιοι όταν γράφουν (ορθογραφία, στίξη),
■ κανόνες που ακολουθούν όταν συντάσσουν ορισµένο είδος κειµένου (π.χ. ένα γράµµα, ένα ση-

µείωµα, µια ιστορία ή παραµύθι κ.λπ.),
■ κανόνες που υπάρχουν στα οµαδικά παιχνίδια που τους αρέσουν.
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Γλώσσα:
Oι κανόνες που ακολουθούµε όταν µιλάµε σε
διαφορετικούς ανθρώπους (φίλους, ξένους,
ηλικιωµένους, κ.λπ.). Kανόνες που ακολου-
θούµε όταν µιλάµε σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα (στο τηλέφωνο, στο κοινό των συµµαθητών
µας, στον κινηµατογράφο, κ.λπ.). Oι κανόνες
που ακολουθούµε όταν γράφουµε διαφορετι-
κά κείµενα. (Ένα γράµµα, ένα σηµείωµα για να
θυµηθούµε κάτι, ένα παραµύθι, κ.λπ.).

Γεωγραφία:
Περιοχές της χώρας µας όπου ακολουθούνται
κάποιοι διαφορετικοί κανόνες συµπεριφοράς.
Άλλα µέρη του κόσµου όπου οι κανόνες στην
καθηµερινή ζωή είναι διαφορετικοί.

Iστορία:
Kανόνες της κοινωνικής ζωής στην Kρήτη του
Mίνωα / στις Mυκήνες.

Φυσική Aγωγή:
Oι κανόνες στα οµαδικά µας παιχνίδια.
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Στη συνέχεια, κάθε οµάδα µελετά διάφορα κείµενα-πηγές και προσπαθεί να εντοπίσει συγκεκριµέ-
νους κανόνες που ίσχυαν σε άλλες εποχές (πρόσφατο παρελθόν, αρχαία Ελλάδα), κυρίως σχετικά µε
την κοινωνική ζωή και συµπεριφορά (η θέση της γυναίκας, του παιδιού, του πατέρα της οικογένειας).
Η διερεύνηση του θέµατος είναι καλό να περιλαµβάνει και συνεντεύξεις - διαλόγους µε πρόσωπα του
οικογενειακού περιβάλλοντος των µαθητών ή της ευρύτερης κοινότητας, που θα µοιραστούν µε τους
µαθητές κάποιες προσωπικές εµπειρίες τους για την τήρηση κάποιων κανόνων σε παλιότερες εποχές
(η προίκα, ο παιδονόµος, η τυπικότητα στην ενδυµασία των γυναικών, τυπικοί κανόνες ευγένειας, η σχο-
λική ποδιά, απαγόρευση της παρουσίας των γυναικών σε ορισµένους κοινωνικούς χώρους, όπως το
καφενείο κτλ.).

Τέλος, και πάλι µέσα από κείµενα και άλλες πηγές, διερευνούν συνήθειες που επικρατούν είτε σε
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας είτε σε άλλες χώρες σε συνδυασµό και µε τους κανόνες που τις
ρυθµίζουν.

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Στη Β΄ θεµατική περιοχή του σχεδίου εργασίας οι οµάδες διενεργούν µια µικρή έρευνα πεδίου, µε

στόχο τη παρατήρηση της συµπεριφοράς των µελών µιας κοινότητας σε διάφορα περιβάλλοντα και τον
εντοπισµό - καταγραφή των κανόνων που τη διέπουν. Συγκεκριµένα: 

α) Επισκέπτονται, µε τη συνοδεία του δασκάλου τους, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας καθώς και
επαγγελµατικούς χώρους στην περιοχή του σχολείου τους (ενδεικτικά, παρατηρούν µορφές συµπερι-
φοράς σε µια αθλητική συνάντηση, σε κάποιο καφενείο, στην εκκλησία, στα µέσα µαζικής συγκοινω-
νίας, σε µια τράπεζα, σε υπηρεσίες του ∆ήµου που δέχονται το κοινό). 

Πίσω στην τάξη, προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις συµπεριφορές που παρατήρησαν, µε κριτήριο αν
αυτές υπακούουν σε κάποιους κανόνες που ισχύουν σε κάθε περιβάλλον. Στη συνέχεια, µε βάση τα συ-
µπεράσµατά τους, ταξινοµούν τους κανόνες που ανακάλυψαν και τους παρουσιάζουν στην τάξη.

β) Αφού έχουν διαχωρίσει τους γραπτούς από τους άγραφους κανόνες που ακολουθούµε, αναζητούν
τους κανόνες που βρίσκονται γύρω µας γραµµένοι, εξερευνώντας τους δρόµους της γειτονιάς τους, τα
καταστήµατα, τις υπηρεσίες του ∆ήµου, τα λεωφορεία, τα ταξί κτλ. Καταγράφουν ή φωτογραφίζουν τις
σχετικές ταµπέλες, τα σύµβολα, τα σήµατα (οδικής κυκλοφορίας και άλλα) που υπαγορεύουν τις απο-
δεκτές και µη συµπεριφορές σε δηµόσιους χώρους. Στη συνέχεια, τα αναλύουν, τα συζητούν και τα πα-
ρουσιάζουν στην τάξη.

Αναµένεται, µετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι µαθητές να έχουν συσχετίσει την ύπαρξη
κανόνων µε τους διάφορους «ρόλους» που αναλαµβάνουν τα άτοµα συµµετέχοντας σε περιστάσεις της
κοινωνικής ή επαγγελµατικής τους ζωής.

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ … ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Στη Γ΄ θεµατική περιοχή η τάξη προχωρεί σε ανασκόπηση και κριτική ανάλυση των κανόνων που

µελέτησε, σε  συσχετίσεις, γενικεύσεις και περαιτέρω διερεύνηση, µε βάση τα παρακάτω (ενδεικτικά)
θέµατα συζήτησης:

➤ Ο ίδιος άνθρωπος µπορεί να αλλάζει κάποιους κανόνες που ακολουθεί όταν βρίσκεται σε δια-
φορετικά µέρη ή µε διαφορετικούς ανθρώπους; (π.χ. στο προαύλιο του σχολείου τρέχουµε, στην
τάξη συνήθως όχι).

➤ Από τις συζητήσεις µας µε τους µεγαλύτερους και από τα κείµενα που µελετήσαµε, ανακαλύ-
ψαµε κάποιους κανόνες που δεν υπάρχουν στη δική µας ζωή. Κάποιοι απ΄ αυτούς υπήρχαν πα-
λιότερα και κάποιοι υπάρχουν σε άλλα µέρη του κόσµου. Πείτε τη γνώµη σας γι’ αυτούς. Γιατί
άραγε, κάποιοι σταµάτησαν να υπάρχουν; Πώς θα άλλαζε η ζωή µας αν ακολουθούσαµε κι εµείς
σήµερα κάποιους από τους κανόνες αυτούς; Ένα παράδειγµα από διαφορετική χώρα: σε κά-
ποια µέρη του κόσµου τα κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο και, πολύ περισσότερο, δε σπου-
δάζουν. Ένα παράδειγµα από το παρελθόν: στα χρόνια των προπάππων µας οι µαθητές ήταν υπο-
χρεωµένοι να τηρούν αυστηρούς κανόνες συµπεριφοράς ακόµα και έξω από το σχολείο. Τη συ-

108



µπεριφορά τους παρακολουθούσε ο παιδονόµος, που είχε δικαίωµα να τους τιµωρήσει αν, π.χ.,
δεν φορούσαν καπέλο.

➤ Υπάρχουν κανόνες που τους τηρούµε για να µην ενοχλούµε τους άλλους. Υπάρχουν και άλλοι
που αν δεν τους τηρήσουµε, κινδυνεύουµε να πάθουµε κάτι. Πόσους τέτοιους κανόνες ανακα-
λύψαµε; Ποιοι ισχύουν στο σπίτι µας, στο δρόµο, στο σχολείο, στη γειτονιά µας; Σηµειώστε τους
και συµφωνήστε ποιοι είναι οι πιο σηµαντικοί.

➤ Πολύ συχνά σε έναν κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις του. Τι σηµαίνει εξαίρεση; Στους κα-
νόνες που ανακαλύψαµε και µελετήσαµε εντοπίσαµε κάποιες εξαιρέσεις; Ποιες είναι αυτές;
Πότε έχουµε εξαίρεση και πότε έχουµε παράβαση ενός κανόνα;

➤ Αν φτιάχνατε ένα δικό σας σχολείο, ποιοι θα  ήταν οι τρεις πιο σηµαντικοί κανόνες που θα θέ-
λατε να ακολουθούν οι δάσκαλοι και οι µαθητές;

Τέλος, οι µαθητές δηµιουργούν ελεύθερα µε βάση τα θέµατα που επεξεργάστηκαν. Ενδεικτικά προ-
τείνουµε να ζωγραφίσουν ή να συνθέσουν ένα κολάζ µε θέµα «κανόνες στο σπίτι µας», να κατασκευά-
σουν έναν πίνακα µε θέµα τους δικούς τους κανόνες, να συνθέσουν ένα κείµενο ή να κάνουν ένα µικρό
θεατρικό παιχνίδι µε θέµα «Ένας κόσµος χωρίς κανόνες», «Μια µέρα που ακολουθήσαµε ακριβώς τους
αντίθετους κανόνες» ή κάτι άλλο σχετικό.

¶POTEINOMENO ™XE¢IO EP°A™IA™ :  «OI  KANONE™ ™THN KA£HMEPINH ZøH»
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού,

του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως

∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία

µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδει-

ξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε

φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946

(ΦEK 1946, 108, A΄).

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από
δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου.
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