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Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητή συναδέλφισσα,

Τ

ο βιβλίο του ∆ασκάλου, το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών στο µάθηµα της Mελέτης του Περιβάλλοντος έχουν συγγραφεί µε στόχο να στηρίξουν το διδακτικό σας έργο . Στο σύνολό του αυτό το διδακτικό υλικό συντάσσεται µε τις κατευθύνσεις του ∆ΕΠΠΣ, ενώ συγχρόνως
αξιοποιεί παραδοχές που προκύπτουν από τη σύγχρονη θεωρητική και ερευνητική εργογραφία των
επιστηµών που φωτίζουν τη διδακτική πράξη (∆ιδακτική, Παιδαγωγική, Επιστηµολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Κοινωνική Γλωσσολογία κ.ά.).
Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι µαθητές να οικοδοµήσουν προσωπικά αλλά και από κοινού µε τους
συµµαθητές τους γνώσεις µέσω διαφόρων πρακτικών, όπως οι κατάλληλα διαµορφωµένοι διάλογοι.
Επιπλέον, επειδή το νόηµα του αλφαβητισµού έχει αλλάξει στις µέρες µας, µέσα από τη διδασκαλία των
µαθηµάτων δεν επιδιώκεται µόνο η απόκτηση γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων (επιστηµονικών, κοινωνικών, ψυχοκινητικών) και µεταδεξιοτήτων. Eπιδιώκεται παράλληλα οι µαθητές / µαθήτριες (M1) να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν µε το περιβάλλον τους, ώστε να υιοθετήσουν, στο βαθµό που αυτό είναι
δυνατό, κοινά αποδεκτές στάσεις, αξίες και συµπεριφορές. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών υιοθετήθηκαν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (βιωµατικές, διερευνητικές, διαλογικές, συνεργατικές, διαθεµατικές) µε βάση τις οποίες σχεδιάστηκαν οι προτεινόµενες δραστηριότητες του Βιβλίου του
Mαθητή και του Τετραδίου Εργασιών.
Το Βιβλίο του ∆ασκάλου αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση του παιδαγωγικού προσανατολισµού και της διδακτικής µεθοδολογίας του προτεινόµενου µαθησιακού υλικού.
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι ενότητες που εξετάζονται στο Βιβλίο του Μαθητή. Για κάθε ενότητα υπάρχει µια σύντοµη εισαγωγή (µε τις βασικές έννοιες της ενότητας, υλικά και πηγές που θα χρειαστούν) και αναλυτική παρουσίαση του κάθε κεφαλαίου της ενότητας σε µορφή δίστηλου.
Στην αριστερή στήλη υπάρχουν σύµβολα/εικονίδια που αναφέρονται στον τρόπο εργασίας των Μ.
Για παράδειγµα:

δραστηριότητα σε οµάδες ή
ατοµική δραστηριότητα. Σε κάθε είδος δραστηριότητας 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.
Στη δεξιά στήλη παρουσιάζονται οι στόχοι, οι διδακτικές ενέργειες και οι µαθητικές δραστηριότητες
(δηλαδή κατευθύνσεις και προτάσεις για το πώς µπορεί να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά οι δραστηριότητες, τα κείµενα, οι εικόνες αλλά και προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας). Κατά περίπτωση προτείνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο δάσκαλο / στη δασκάλα (∆1) της τάξης να προσαρµόζει τις δραστηριότητες στις ιδιαιτερότητες των Μ. Επίσης, συγκεκριµένα κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στον πανοραµικό χάρτη, µπορούν να λειτουργήσουν και ως ευκαιριακές ενότητες, να διδαχτούν δηλαδή όποτε κριθεί απαραίτητο (επικαιρότητα, παγκόσµιες ηµέρες
κ.λπ.)
Το Βιβλίο του ∆ασκάλου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός-βοηθός και όχι ως ο «απόλυτος» οδηγός. O κάθε ∆ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την τάξη του και πραγµατοποιεί επιλογές, ενώ ταυτόχρονα βάζει τη δική του σφραγίδα, µετασχηµατίζοντας ή και παραλείποντας, όποτε κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο, κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες του Βιβλίου και του Τετραδίου Εργασιών.
1. Για λόγους οικονοµίας χώρου και ευκολίας στην ανάγνωση υιοθετήθηκε συµβατικά η χρήση του επικρατέστερου γραµµατικά γένους (αρσενικού - δηλαδή ο ∆ αντί για ο/η ∆, ο M αντί για ο/η M κ.λπ.). Πάντοτε αναφερόµαστε και στα δύο φύλα.
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Τα Βιβλία του Μαθητή και του ∆ασκάλου καθώς και το Τετράδιο Εργασιών αποτελούν ένα µόνο µέρος, κατά την άποψή µας, του υλικού που µπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία του µαθήµατος της
ΜτΠ. Είναι αναγκαία η αξιοποίηση και άλλων πηγών, µέσων και εργαλείων, όπως των οπτικοακουστικών (χάρτες, προπλάσµατα, βιβλία, διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισµικά, κ.ά.) και βεβαίως της πρώτης
και βασικής πηγής, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρόσωπα, οργανισµοί κ.ά.).
Στην πρότασή µας επιδιώξαµε η τάξη να µετασχηµατιστεί σε µια µικρή «κοινωνία µάθησης», που
όµως είναι δύσκολο να λειτουργήσει αν δεν εξασφαλίζουµε για κάθε ενότητα, κι αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, τα απαραίτητα µέσα και υλικά. Μετασχηµατίζοντας τις κατευθύνσεις του αναλυτικού προγράµµατος σε συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις προσπαθήσαµε, και η πράξη θα δείξει σε ποιο βαθµό το πετύχαµε, το σχολείο να συνδέεται µε τη ζωή της τοπικής κοινότητας.
Με βάση τα παραπάνω, ο προτεινόµενος τρόπος προσέγγισης του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος δηµιουργεί νέες συνθήκες για το ρόλο του ∆. Ο ρόλος του γίνεται συντονιστικός, καθοδηγητικός, διαπραγµατευτικός. Ο ∆ είναι ο οργανωτής καταστάσεων µάθησης, αυτός δηλαδή που θα δηµιουργήσει ένα συνεργατικό, διερευνητικό µαθησιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο, χρησιµοποιώντας τον
όρο του Vygotsky, δηµιουργείται µια «ζώνη επικείµενης ανάπτυξης», όπου οι µαθητές αποδίδουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και το ενδιαφέρον τους και τους προσφέρονται «σκαλωσιές µάθησης» για
να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Σε ένα τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον σκοπός των συνεργαζόµενων Μ είναι να προωθούν την ατοµική τους µάθηση, αλλά και 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 ∆ασκάλου, ώστε να ενηµερωθείτε για τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές µε βάση
τις οποίες σχεδιάστηκε αλλά και για τις βασικές οδηγίες χρήσης του. Επίσης θεωρείται αυτονόητο ότι
θα µελετήσετε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και ιδιαίτερα την εισαγωγή του.
Το διδακτικό υλικό (Βιβλίο του ∆ασκάλου, Βιβλίο του Μαθητή, Τετράδιο Eργασιών) είναι βασισµένο
στο σύγχρονο αίτηµα για ελευθερία και ευελιξία του ∆ στον τρόπο υλοποίησης των στόχων, όπως τίθενται από το ∆ΕΠΠΣ και τα συνακόλουθα AΠΣ, και για τον ενεργό ρόλο του στη διαµόρφωση του διδακτικού υλικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Μ της τάξης του. Στο πνεύµα αυτό, το υλικό που
σας προτείνουµε, αποτελεί µια ανοιχτή διδακτική πρόταση που σε καµία περίπτωση δεν είστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσετε κατά γράµµα. Θεωρούµε απαραίτητο να έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες προτάσεις/µαθησιακές δραστηριότητες, ώστε να µπορείτε να επιλέγετε, αλλά και να έχετε τη δυνατότητα να προσαρµόζετε τη διδασκαλία σας στις ιδιαιτερότητες της τάξης και των ενδιαφερόντων των
Μ σας. Η εµβάθυνση σε κάποια σηµεία και η τελική διαµόρφωση της πρότασης σε διδακτική πράξη είναι απόφαση τόσο δική σας όσο 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 ένα µόνον επιστηµονικό κλάδο, αλλά αποτελεί ένα
πεδίο όπου οι Μ µελετούν πολύπλοκα θέµατα, τα οποία συνεξετάζουν διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται διεπιστηµονικό αντικείµενο, το οποίο κατέχει, ως διακριτό µάθηµα, χρόνο και
θέση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Στη Μελέτη του Περιβάλλοντος ενσωµατώνονται σκοποί και εννοιολογικά εργαλεία από το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, ιστορικό, θρησκευτικό και οικονοµικό περιβάλλον µάθησης. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί στοιχεία από τα µαθήµατα εκείνα που δε διδάσκονται ή διδάσκονται εν µέρει στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, αντιµετωπίζοντάς 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 θα 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 δυνατότητες για διαθεµατικές προεκτάσεις, στοιχεία από επιστήµες όπως η Φυσική, η Xηµεία, η Bιολογία, η Γεωγραφία που εντάσσονται στον ευρύτερο τοµέα των Φυσικών Eπιστηµών και επιστήµες όπως η Kοινωνιολογία, η Oικονοµία, τα Θρησκευτικά, η Iστορία, οι Πολιτικές Eπιστήµες και εντάσσονται στον ευρύτερο τοµέα των Kοινωνικών Eπιστηµών.
Επιπλέον, διασυνδέεται µε προγράµµατα και αξιοποιεί την εµπειρία από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 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 δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο µαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερµηνεύει και
σε κάποιο βαθµό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισµούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και 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 σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών αντικειµένων, στις οποίες η έµφαση δίνεται στην αντιµετώπιση του
µαθητή ως ερευνητή [Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03, Παράρτηµα, Τόµος Α΄, σελ. 4039)].
2. Η Μελέτη του Περιβάλλοντος στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών
Βασική παραδοχή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι ότι, σε αντίθεση µε την ακαδηµαϊκή πρακτική της κατάτµησης
της γνώσης σε τοµείς και εξειδικεύσεις, που τα τελευταία χρόνια αµφισβητείται, η σχολική γνώση, για
λόγους ψυχολογικούς και ιδιαίτερα διδακτικούς, θα πρέπει: (α) να διδάσκεται σε ενιαιοποιηµένη µορφή, ώστε να προσφέρει ολιστική εικόνα της πραγµατικότητας, (β) να συνδέεται µε τις εµπειρίες των µαθητών, για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική µε την πραγµατικότητα που βιώνουν και (γ)
να προσεγγίζεται µε διερευνητικές µεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδοµείται σταδιακά από τους ίδιους
τους µαθητές.
Η Μελέτη του Περιβάλλοντος, είναι από τη φύση της διαθεµατική και διεπιστηµονική και ικανοποιεί
στο µέγιστο βαθµό τους τρεις παραπάνω στόχους. Επίσης, είναι µάθηµα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για οριζόντιες (από µάθηµα σε µάθηµα στην ίδια τάξη) και κάθετες διασυνδέσεις (από τάξη σε τά-
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ξη στο ίδιο µάθηµα), καθώς και για την ανάπτυξη διαθεµατικών αλλά και διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων.

∆ιαθεµατικές έννοιες και εξειδικευµένες διεπιστηµονικές έννοιες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος
Κυρίαρχη διαθεµατική έννοια του µαθήµατος της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η αλληλεπίδραση. Aκολουθούν/ συνυπάρχουν οι έννοιες του συστήµατος, της οµοιότητας - διαφοράς, της µεταβολής και του χώρου. Η έννοια της αλληλεπίδρασης αλλά και συναφείς έννοιες (αλληλεξάρτηση, συνεργασία, συλλογικότητα) αξιοποιούνται, ώστε οι Μ να κατανοήσουν τον τρόπο - τους «κανόνες» µε τους
οποίους τα στοιχεία του περιβάλλοντος συσχετίζονται και αποτελούν οµάδες - σύνολα (άτοµο - σύνολο). Για παράδειγµα, όταν οι Μ καλούνται να διακρίνουν οικοσυστήµατα ή/ και οργανωµένες κοινωνικές οµάδες, χρησιµοποιούν την έννοια οµοιότητα - διαφορά, ώστε να αναχθούν στη συνέχεια στην κυρίαρχη διαθεµατική έννοια της αλληλεπίδρασης η οποία σταδιακά «διευρύνεται» - λόγω γνωστικής και
ηλικιακής ωρίµανσης των µαθητών. Συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση οι Μ διαµορφώνουν στάση ευθύνης ως ενεργοί πολίτες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα.
Εξίσου σηµαντική είναι η έννοια του πολιτισµού, η οποία συνδέεται, όπως και στις προηγούµενες τάξεις, µε τις έννοιες της επικοινωνίας, της µεταβολής στο χρόνο και στο χώρο, της οµοιότητας - διαφοράς και σε ορισµένες περιπτώσεις του ατόµου - συνόλου. Για παράδειγµα, όταν οι Μ, στα αντίστοιχα 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 τη διδακτική ενότητα, περισσότερο ή λιγότερο δίνεται η δυνατότητα για την ανάδυση και
άλλων διαθεµατικών εννοιών, όπως συµβολισµός, ταξινόµηση, λειτουργία καθώς επίσης και εξειδικευµένων εννοιών (εγχώριες έννοιες) των Φυσικών Επιστηµών και των Κοινωνικών Επιστηµών, όπως θερµότητα, αέρας, φως, γεωµορφολογικός χάρτης, υπόµνηµα, κοινότητα, πλειοψηφία, παράδοση, µνηµείο.
∆ιαθεµατικές ή οριζόντιες δεξιότητες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος
Το µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των διαθεµατικών δεξιοτήτων, όπως τίθενται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. [Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03, Παράρτηµα, Τόµος Α΄, σελ. 3739)].
Στις µαθησιακές δραστηριότητες που προτείνονται στο Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο του Μαθητή δίνεται έµφαση µεταξύ άλλων 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 επικοινωνίας.
4. Τη δεξιότητα/ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών.
5. Τη δεξιότητα/ικανότητα της δηµιουργικής επινόησης και της «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης».
6. Τη δεξιότητα επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων.
7. Τη δεξιότητα λήψης αποφάσεων.
8. ∆εξιότητες µεταγνώσης και αυτορρύθµισης.
3. ∆ιαµορφώνοντας µια διδακτική προσέγγιση για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος: Η πρότασή µας
3.1. Κοινωνική εποικοδόµηση και εννοιοκεντρικές προσεγγίσεις
Η Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι από τη φύση της διαθεµατική, γιατί προϋποθέτει την αξιοποίηση
γνώσεων από πολλά γνωστικά αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος, τη σύνδεσή τους, την εφαρµογή και την επέκτασή τους στην καθηµερινή ζωή των Μ. Κατά συνέπεια, οι διδακτικές προσεγγίσεις
που συνάδουν µε την ιδιαιτερότητα του µαθήµατος είναι οι εποικοδοµητικές, οι ανακαλυπτικές, οι βιωµατικές, οι συνεργατικές και οι ολιστικές (ο µαθητής ως ερευνητής, ως δηµιουργός νοηµάτων). Οι δι-
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δακτικές προσεγγίσεις είναι ολιστικές, όταν ξεκινούν από τις εµπειρίες των Μ και στοχεύουν στη σύλληψη της ευρύτερης εικόνας των θεµάτων που µελετούν. Όσο πιο ενταγµένη είναι η µάθηση σε αυθεντικά πλαίσια, όσο πιο πλούσιες είναι οι θεµατικές και γνωστικές συσχετίσεις, όσο πιο προσωπική και
ενεργός είναι η εµπλοκή των Μ, τόσο δηµιουργούνται καλύτερες συνθήκες για σταδιακή οικειοποίηση
της γνώσης και µεταφορά/εφαρµογή της σε νέες καταστάσεις.
Επικεντρώνοντας στο µαθητή (µαθητοκεντρική προσέγγιση) εντάξαµε στο Βιβλίο και στο Τετράδιο
Eργασιών δραστηριότητες που αξιοποιούν το οικείο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του (βλ.
Βιβλίο του Μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 2: «Η φύση είναι το σπίτι µας»), ενώ ταυτόχρονα λαµβάνουν
υπόψη τους τα ενδιαφέροντα και τις ποικίλες κλίσεις του Μ. Επιδίωξή µας είναι λειτουργώντας οι Μ ως
ερευνητές να οικειοποιηθούν γνώσεις, να ασκηθούν σε διαδικασίες (για παράδειγµα επιστηµονικές:
παρατήρηση, µέτρηση, ταξινόµηση, εξαγωγή συµπερασµάτων κ.α.) και να αποκτήσουν δεξιότητες και
µεταδεξιότητες (γνωστικές, συνεργατικές, διαλογικές) µέσα από δραστηριότητες που έχουν νόηµα και
ενδιαφέρον για τους ίδιους.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί µια µετακίνηση από θέσεις που υιοθετούσαν την άποψη ότι
η µάθηση είναι µια καθαρά ατοµική διαδικασία προς θέσεις που υποστηρίζουν πως η µάθηση εµπεριέχει κοινωνικές και πολιτισµικές διεργασίες (Vygotsky 1978, 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 2002). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναγνωρίζεται πως ό,τι φαίνεται ως λάθος και σύγχυση, υποδηλώνει την κατανόηση των Μ τη
δεδοµένη στιγµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πως οι καλύτερες προϋποθέσεις µάθησης δηµιουργούνται σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (κοινωνική εποικοδόµηση).
Ταυτόχρονα, υιοθετώντας βασικά πορίσµατα της εννοιοκεντρικής προσέγγισης, επιδιώκουµε οι Μ
να οδηγηθούν σταδιακά από την κατανόηση των συγκεκριµένων πληροφοριακών δεδοµένων στο σχηµατισµό εννοιών, µέσα από διαδικασίες µετασχηµατισµών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από το συσχετισµό του περιεχοµένου των µαθηµάτων µε θέµατα προσωπικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι
Μ µέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται να εµπλακούν στη χρήση και πραγµάτευση συγκεκριµένων λέξεων-εννοιών ώστε να οδηγηθούν στην εξοικείωσή τους µε αυτές και στη σταδιακή οικειοποίησή τους. Ταυτόχρονα, 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 παρουσιάζονται δοσµένες συνήθως µε παραδείγµατα οικεία στους µαθητές στο κείµενο (Aξίζει να διαβάσουµε) που συνοδεύει κάθε κεφάλαιο του Βιβλίου του Μαθητή (π.χ. Βιβλίο του
Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Ελλάδα - Η χώρα µας»),

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-
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τό της συνεργατικής διερεύνησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διδασκαλία δεν αποτελεί διαδικασία µετάδοσης της επιστηµονικής γνώσης, αλλά υλοποίηση στρατηγικών που στοχεύουν στην εννοιολογική εξέλιξη ή στο µετασχηµατισµό των νοηµάτων που διαπραγµατεύονται 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 συνεισφέρουν, ο
καθένας µε βάση τις ατοµικές του ικανότητες και δεξιότητες (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 7 η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Οι άνθρωποι επικοινωνούµε και ενηµερωνόµαστε»). Φυσικά, η συνεργατική διερεύνηση
αναφέρεται στο ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον και µε κανέναν τρόπο δε σηµαίνει πως οι ατοµικές
δραστηριότητες απουσιάζουν τόσο κατά την εξέταση των κεφαλαίων όσο και κατά την αξιολόγηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µερικές από τις διδακτικές στρατηγικές που στηρίζονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, έχουν τεκµηριωθεί ερευνητικά και γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν
είτε στο Βιβλίο του Μαθητή είτε στο Τετράδιο Εργασιών.
3.1.α Προσανατολισµός – Προκαταβολικοί Οργανωτές
Σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία, στην αρχή του κάθε µαθήµατος είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας
προσανατολισµός ο οποίος µπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα διαφορετικές διδακτικές λειτουργίες, όπως
να κινητοποιεί την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών και να συνδέει το προς πραγµάτευση θέµα µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους.
Ο Ausubel (1963), υποστήριξε ότι έχουµε αποτελεσµατική µάθηση, δηλαδή µάθηση µε νόηµα, εφόσον ο Μ συνειδητά συνδέει τα καινούρια γνωστικά δεδoµένα µε όσα ήδη γνωρίζει. Μάθηση µε νόηµα
συµβαίνει, όταν, µετά από µια σειρά εννοιολογικών αλλαγών στις γνωστικές δοµές του Μ, οι ιδέες και
οι απόψεις του µετασχηµατίζονται και συνδέονται µε τα νέα γνωστικά δεδοµένα, µε γέφυρες τους προκαταβολικούς οργανωτές. Ο Ausubel έχει προτείνει το µάθηµα να αρχίζει µε έναν προκαταβολικό οργανωτή, ο οποίος θα δώσει στο Μ την ευκαιρία της προεπισκόπησης των νέων πληροφοριών για να αποκτήσει η µάθηση νόηµα. Οι 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 συνδεθούν οι νέες πληροφορίες και δ) υπενθυµίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις µε τις οποίες σχετίζονται.
Έτσι στην έναρξη των κεφαλαίων περιλαµβάνονται πάντοτε κείµενα (που συχνά συνοδεύονται από
εικόνες) που επιδιώκεται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας ως προσανατολισµοί αλλά ταυτόχρονα και ως προκαταβολικοί οργανωτές σε σχέση µε ό,τι θα επακολουθήσει στη
συνέχεια (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 6η ενότητα, κεφάλαιο 3: «Επαγγέλµατα και προϊόντα στον τόπο µας»).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των προσανατολισµών, όπως φαίνεται και από το παράδειγµα, είναι ότι
είναι διατυπωµένοι µε την µορφή ερωτηµάτων που συνήθως προσφέρονται για να επανέλθουµε (µετά
το τέλος του κεφαλαίου και την πραγµάτευση του συγκεκριµένου θέµατος) και να τους ξανασυζητήσουµε (φάση ανασκόπησης στην εποικοδοµητική προσέγγιση).
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3.1.β Εννοιολογικοί χάρτες
Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών απορρέει από τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών,
σύµφωνα µε την οποία η γνώση οργανώνεται σε ένα προτασιακό δίκτυο το οποίο σε κάθε άτοµο είναι
µοναδικό, διότι και η εµπειρία του είναι µοναδική. Επίσης προκύπτει και από τη θεωρία του Ausubel
για τη µάθηση µε νόηµα, η οποία λαµβάνει χώρα όταν οι µαθητές σκόπιµα προσπαθούν να συναρτήσουν
τη νέα γνώση µε την προϋπάρχουσα. Ο J. Novak (1988) προτείνει τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και
επισηµαίνει στηριζόµενος σε έρευνες πως η κατασκευή χάρτη από οµάδα µαθητών αποδίδει σηµαντικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Μ. Βασιλοπούλου, 2001). Παραθέτουµε παράδειγµα από το Βιβλίο του
Μαθητή, 7 η ενότητα: «Οι άνθρωποι επικοινωνούµε και ενηµερωνόµαστε».

Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να εκπληρώσουν διδακτικά τρεις διαφορετικούς διδακτικά στόχους: να λειτουργήσουν ως διδακτικά εργαλεία, βοηθώντας το έργο του διδάσκοντα, να λειτουργήσουν
ως µαθησιακά έργα, δηλαδή ως δραστηριότητες για τους µαθητές και ως εργαλεία αξιολόγησης της µάθησής τους.
3.1.γ Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των απόψεων των µαθητών
Βασική θέση των εποικοδοµητικών προσεγγίσεων είναι, ότι ο Μ και γενικότερα αυτός που µαθαίνει,
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. Η γνώση είναι µεταβαλλόµενη και οικοδοµείται
από τους µανθάνοντες µε βάση αυτό που ήδη γνωρίζουν. Στην υπόθεση της εποικοδόµησης της γνώσης βασικό ρόλο παίζουν οι απόψεις των µαθητών. Σε όποια κεφάλαια υπάρχει η δυνατότητα προσφέρονται δραστηριότητες ανάδειξης και διαπραγµάτευσης των απόψεων των µαθητών (π.χ. Βιβλίο του
Μαθητή, 6η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Μελετούµε το φυσικό κόσµο»). ∆ύο σηµαντικοί λόγοι είναι ότι: ο ∆
ενηµερώνεται για τις απόψεις που έχουν οι Μ του για το θέµα και τις αξιοποιεί κατάλληλα. Η δραστηριότητα της ανάδειξης λειτουργεί µεταγνωστικά για τους Μ, που είναι πλέον σε εγρήγορση για να συµµετάσχουν στη µαθησιακή διαδικασία.
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3.1.δ Επίλυση προβλήµατος
Η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος είναι µια µορφή ενεργητικής και ανακαλυπτικής µάθησης. Η στρατηγική διδασκαλίας µέσω της επίλυσης προβλήµατος µεταθέτει την ευθύνη της µάθησης στους Μ. Μέσω
της επίλυσης προβληµάτων, ο Μ µαθαίνει να οριοθετεί το πρόβληµα, να συνυπολογίζει τις διαφορετικές παραµέτρους, να συλλέγει δεδοµένα και µέσα από τη συζήτηση στην οµάδα να προσεγγίζει τη βέλτιστη λύση. Oι µαθητές θα επιλέξουν την καλύτερη λύση, θα ελέγξουν τις προτεινόµενες/εναλλακτικές
λύσεις κ.λπ. Τα προβλήµατα της καθηµερινής ζωής, όπως για παράδειγµα τα περιβαλλοντικά, είναι πολυπαραγοντικά και γι’ αυτό σπάνια έχουν µία και µοναδική σωστή λύση (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 11: «Η φύση είναι το σπίτι µας»).

3.1.ε Επιχειρηµατολογία-∆ιαλεκτική αντιπαράθεση
Πολύ συχνά στα κεφάλαια του βιβλίου τα προβλήµατα τίθενται µε τη µορφή ερωτηµάτων-διληµµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Μ καλούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις απόψεις τους µε επιχειρήµατα. Έτσι η διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαράθεσης, που είναι τόσο σηµαντική στην επιστηµονική µεθοδολογία, βρίσκει τη θέση της και στο επίπεδο των µαθητικών κοινοτήτων ως διδακτική στρατηγική που προσφέρεται για θέµατα, για τα οποία δεν υπάρχει µία προφανής και κοινά αποδεκτή απάντηση και που επιδέχονται πολλές λύσεις, όχι µόνο στη µαθητική κοινότητα, αλλά συχνά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 10: «Ελλάδα-Η χώρα µας»).

Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι Μ εξοικειώνονται µε τους διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέµατος και οικειοποιούνται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων για την καθηµερινή κοινωνική τους ζωή.
Οι Μ συνηθίζουν να συνδιαλέγονται και να τεκµηριώνουν τις απόψεις τους.
3.1.στ Άλλα διδακτικά εργαλεία
Στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών αξιοποιείται µια ποικιλία και άλλων διδακτικών
εργαλείων, για τα οποία ο περιορισµένος χώρος δε µας επιτρέπει εκτενέστερα αναφορά:
• Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 7 η ενότητα, κεφάλαιο 1ο, δραστηριότητα 1η: «Οι άνθρωποι επικοινωνούµε και ενηµερωνόµαστε»).
• Έρευνα πεδίου (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 10ο, δραστηριότητα 5η, : «Η φύση
είναι το σπίτι µας»).
• Καθοδηγούµενη και ανοικτή συνεργατική διερεύνηση (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 5ο, δραστηριότητα 4η: «Η φύση είναι το σπίτι µας»).
• Κατασκευή µοντέλων (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 5η ενότητα, κεφάλαιο 1ο, δραστηριότητα 2η: «Γνωρίζουµε και προσέχουµε το σώµα µας»).
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• Πειράµατα (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 6η ενότητα: «Μελετούµε το φυσικό κόσµο»).
• Σχεδιασµός έρευνας (βλ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 5ο, δραστηριότητα 5η: «Ελλάδα
-Η χώρα µας»).

• Παρουσιάσεις (π.χ. Τετράδιο Εργασιών, 1η ενότητα, δραστηριότητα 7 η).
• ∆ηµιουργική σύνθεση κειµένων (αφηγήσεις, διάλογοι, παραµύθια, περιγραφές, αφίσες, τίτλοι,
λεζάντες) (π.χ. Τετράδιο Εργασιών, 1η ενότητα, δραστηριότητα 12η).
4. Συνεργατική µάθηση
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται διεθνώς όλο και περισσότερο η σηµασία της συνεργατικής µάθησης, ως παιδαγωγικής στρατηγικής που οδηγεί σε καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα, ενώ συγχρόνως ευνοεί την ανάπτυξη της σκέψης και της κοινωνικότητας των παιδιών (Ματσαγγούρας 2000). Η
σπουδαιότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι βοηθάει αποτελεσµατικά το σχολείο να προωθήσει τόσο
τους στόχους που αφορούν στην κοινωνία όσο και εκείνους που αφορούν στη νοητική, συναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού (Σταυρίδου 2000).
Πιστεύουµε πως η συνεργατική διερεύνηση, που επιχειρείται να υλοποιηθεί ως ευρύτερο µαθησιακό περιβάλλον στο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται στο µάθηµα της Μελέτη Περιβάλλοντος, µπορεί να προσφέρει ένα απόλυτα λειτουργικό πλαίσιο για να οργανωθούν ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες για την αποτελεσµατική διδασκαλία της.
Όµως, θα πρέπει να είµαστε ενήµεροι ότι η ποιότητα των συζητήσεων και των διερευνήσεων που
λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια οµαδικών δραστηριοτήτων αλλά και στην ολοµέλεια της τάξης, εξαρτάται από τις συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες του ∆ 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 µάθησης) µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος ή να εµποδίσει καθοριστικά την πρόοδο της µαθησιακής διαδικασίας για αυτό οι διδάσκοντες χρειάζεται να είναι
ενήµεροι για το πώς θα δηµιουργήσουν το επιθυµητό συνεργατικό περιβάλλον. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικά συνεργατικής και µιας απλής
µαθητικής οµάδας (Κόκκοτας 2003).
Συνεργατική µαθητική οµάδα
Ετερογενής οµάδα
Ατοµικοί και οµαδικοί στόχοι
Προσεκτικά επιλεγµένη σύνθεση της οµάδας
Πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση
(θετική αλληλεξάρτηση)

Κάθε µαθητής συνεισφέρει σύµφωνα
µε τις δυνατότητές του. Υπάρχει ατοµική
και συλλογική ευθύνη.
Ο δάσκαλος εποπτεύει την εργασία των οµάδων

Η ανατροφοδότηση και η συζήτηση για τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι απαραίτητες

Απλή µαθητική οµάδα
Συνήθως οµοιογενής οµάδα
Ατοµικοί στόχοι
Τυχαία σύνθεση της οµάδας
Ανυπαρξία αλληλεπίδρασης: οι µαθητές
εργάζονται ατοµικά, ενώ περιστασιακά
συγκρίνουν τις απαντήσεις τους µε τις
απαντήσεις των άλλων µελών της οµάδας
Κάποια µέλη της οµάδας αφήνουν τους
άλλους να ολοκληρώσουν το έργο και µετά
αντιγράφουν
Ο δάσκαλος δεν εποπτεύει την εργασία,
εργάζεται µε ένα µαθητή ή µία οµάδα ή
κάνει κάτι άλλο µέσα στην τάξη
Καµιά συζήτηση για το πως εργάστηκαν
οι οµάδες, µόνο σχόλια όπως «καλή
δουλειά», «την επόµενη φορά να προσπαθήσετε να εργαστείτε πιο αθόρυβα» κ.λπ.
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Στις οµαδικές δραστηριότητες εργαζόµαστε ως εξής:
Παράδειγµα 1ο:
• Οι µαθητικές οµάδες συζητούν, ερευνούν, µελετούν, επεξεργάζονται το θέµα που τους ανατίθεται.
Κρατούν σηµειώσεις στο σηµειωµατάριό τους, όποτε χρειάζεται.
• Συνθέτουν ένα κοινό κείµενο και το καταγράφουν 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 ύστερα από την ενδοοµαδική διαπραγµάτευση.

Παράδειγµα 2ο:
Όταν ένα ζήτηµα αναλύεται σε θέµατα χωρίς περαιτέρω υποερωτήµατα, τότε:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει και µελετά ένα θέµα και στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση
όλων των θεµάτων στην ολοµέλεια της τάξης (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 2η ενότητα, κεφάλαιο 1ο, δραστηριότητα 2η).
• Εναλλακτικά, κάθε µέλος της οµάδας επιλέγει και µελετά ένα θέµα. Στη συνέχεια, πρώτα γίνεται η
σύνθεση όλων των θεµάτων µέσα σε κάθε µαθητική οµάδα και τέλος στην ολοµέλεια της τάξης κάθε οµάδα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 2η ενότητα, κεφάλαιο 5ο, δραστηριότητα 1η).

Παράδειγµα 3ο:
Όταν ένα ζήτηµα αναλύεται σε θέµατα και το κάθε θέµα σε υποερωτήµατα, τότε:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει και µελετά ένα από τα προτεινόµενα θέµατα (καταµερισµός έργου, υλικών, πηγών, οικονοµία χρόνου). Τα θέµατα συνήθως αποτελούν τµήµα ενός πολύπλευρου ζητήµατος και αναλύονται σε υπο-ερωτήµατα. Αυτό γίνεται µε στόχο να διερευνηθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του ζητήµατος στο συγκεκριµένο χρόνο.
• Στη συνέχεια, οι µαθητικές οµάδες συζητούν, ερευνούν, µελετούν, επεξεργάζονται όλα τα υποερωτήµατα του θέµατος που επέλεξαν.
• Στο τέλος, γίνεται η σύνθεση των θεµάτων στην ολοµέλεια της τάξης, ώστε να αποσαφηνιστούν όλες
οι πλευρές του ζητήµατος (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 2 η ενότητα, 4ο κεφάλαιο, 2η δραστηριότητα).
Εναλλακτικά:
• Κάθε µαθητική οµάδα της τάξης επιλέγει και µελετά ένα από τα προτεινόµενα θέµατα.
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• Στη συνέχεια, κάθε µέλος της µαθητικής οµάδας µελετά ένα από τα υποερωτήµατα του θέµατος
της οµάδας.
• Κατόπιν, δίνεται απάντηση στο σύνολο των ερωτήσεων του θέµατος από την οµάδα.
• Τέλος, γίνεται η σύνθεση των θεµάτων στην ολοµέλεια της τάξης (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 6ο, 1η δραστηριότητα).

5. Φύλλα εργασίας (worksheets)
Γενικά στα φύλλα εργασίας περιγράφονται οι δραστηριότητες που πρέπει να κάνουν οι M προκειµένου να πετύχουν καθορισµένους διδακτικούς στόχους. Σε κάθε διδακτικό στόχο συνήθως αντιστοιχεί
µια δραστηριότητα του φύλλου εργασίας. Oι διδακτικοί στόχοι καθορίζονται από το ∆ και περιγράφονται στο σχέδιο µαθήµατος που ετοιµάζει ο ίδιος πριν από τη διδασκαλία.
Στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία συνοδεύονται από βιβλίο για τον εκπαιδευτικό ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς δίνουν ενδεικτικούς διδακτικούς στόχους σ’ αυτό, οι οποίοι υλοποιούνται µέσω των προτεινόµενων δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο βιβλίο του M. Tο βιβλίο του M αποτελείται
κατά κανόνα από φύλλα 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 εκπαιδευτικού. Σε κάθε κεφάλαιο στο βιβλίο του M, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα φύλλο εργασίας, περιγράφονται δραστηριότητες που κάνουν οι M προκειµένου να επιτύχουν τους συγκεκριµένους διδακτικούς
στόχους. Για παράδειγµα, οι διδακτικοί στόχοι του 2ου κεφαλαίου, της 6ης ενότητας (οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: Nα ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες: παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία, κ.ά. Nα διαχωρίσουν τα υλικά των µειγµάτων µε
διαλογή, κοσκίνισµα, έλξη µε µαγνήτη και διήθηση. Nα συνδέσουν την επιστήµη µε την εφαρµογή της
στην καθηµερινή ζωή) ο πρώτος, επειδή είναι γενικότερος επαναλαµβάνεται σε όλα τα κεφάλαια της
ενότητας δηλαδή υλοποιείται µέσω των δραστηριοτήτων τους, ο δεύτερος αντιστοιχεί στη δραστηριότητα 2 του βιβλίου του M, ενώ παράλληλα επεκτείνεται και στη δραστηριότητα 2 του Tετραδίου Eργασιών και τέλος ο τρίτος στη δραστηριότητα 3.
Ένα φύλλο εργασίας είναι µικρότερης διάρκειας από ένα σχέδιο εργασίας.
6. Σχέδια εργασίας (projects)
Ως σχέδιο εργασίας ορίζουµε κάθε οργανωµένη µαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως
µορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής µε βάση κάποιο προκαθορισµένο σχέδιο
και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγµατικότητας και ενδιαφέρουν άµεσα τους εµπλεκόµενους
µαθητές ως άτοµα ή ως µέλη κοινωνικών οµάδων (Ματσαγγούρας, 2003).
Τα σχέδια εργασίας µπορούν να ικανοποιήσουν στόχους, όπως η προώθηση της συλλογικής δράσης
των µαθητών, των διεπιστηµονικών συσχετίσεων και των διαθεµατικών προεκτάσεων της σχολικής γνώ-
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σης, καθώς και τη σύνδεση της σχολικής γνώσης µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Χρησιµοποιούνται είτε ως εναλλακτική και συµπληρωµατική µέθοδος διδασκαλίας είτε ως πλαίσιο εφαρµογών και
αξιολόγησης.
Το σχέδιο εργασίας που αναπτύσσεται στο τέλος του Βιβλίου του ∆ασκάλου είναι µέσης διάρκειας
και µπορεί να αποτελέσει οδηγό για την υλοποίηση και άλλων που θα επιλέξει ο ∆ µε τους Μ του.
Επιπλέον, στο Βιβλίο του Μαθητή προτείνονται δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν ως σχέδια εργασίας (και αυτό αναφέρεται ρητά στην αντίστοιχη παρουσίαση των δραστηριοτήτων στο Βιβλίο
του ∆ασκάλου). Αν κάποιο από τα προτεινόµενα αυτά θέµατα συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
τάξης, µπορεί να εκταθεί σε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Εξυπακούεται ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αναπτυχθούν σε σχέδια εργασίας και άλλα θέµατα που συνδέουν το περιεχόµενο του µαθήµατος µε την επικαιρότητα ή µε την ιδιαιτερότητα της τοπικής κοινωνίας, αναπόσπαστο µέρος της οποίας
αποτελούν η τάξη και το σχολείο. Έτσι π.χ. στην πρώτη ενότητα θα µπορούσε να αναπτυχθεί το σχέδιο
εργασίας «Ο τόπος µου», στην τρίτη ενότητα «Ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα στον τόπο µου» κ.λπ. ή
αυτά που προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ).
Ένα σχέδιο εργασίας θα µπορούσε να αναπτυχθεί µε βάση τις ακόλουθες φάσεις: α) Συλλογικός προγραµµατισµός, β) Ενδοοµαδικός προγραµµατισµός, γ) Συλλογική διεξαγωγή του έργου, δ) Παρουσίαση του έργου των οµάδων, ε)Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας της οµάδας.
7. Αξιολόγηση
Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του µαθητή του ∆ηµοτικού είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των δυσκολιών, που αποβλέπει στη βελτίωση της προσφερόµενης εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του Μ [∆EΠΠΣ και AΠΣ (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/1303-03, 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 αξιολόγηση ως µια συνεχούς ερευνητικής διαδικασίας (ερευνητικό «παράδειγµα») και όχι ως κάποιας στατικής τεχνικής λειτουργίας («παράδειγµα» µέτρησης) που µπορεί να καθοριστεί µε µια παρατήρηση ή µε
µια κανονικοποιηµένη µέτρηση. Η υιοθέτηση του ερευνητικού «παραδείγµατος» σηµαίνει την υλοποίηση ποικιλίας εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης που δεν µπορούν να διαχωριστούν από τη µαθησιακή διαδικασία αλλά θεωρούνται λειτουργικό µέρος αυτής. Στις µέρες µας συναντάµε µια σειρά από επιθετικούς προσδιορισµούς που αναφέρονται στην αξιολόγηση και σηµατοδοτούν το σύγχρονο νόηµά
της: δυναµική, αναπτυξιακή, εναλλακτική και αυθεντική αξιολόγηση, όροι οι οποίοι παραπέµπουν σε
µη παραδοσιακές προσεγγίσεις και προσανατολίζουν σε πολυεπίπεδες (γνωστικό επίπεδο, κοινωνικό
επίπεδο, συναισθηµατικό επίπεδο) και ποικίλες αξιολογικές στρατηγικές. Για να είναι η αξιολόγηση λειτουργική, θα πρέπει να γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια (διαµορφωτική αξιολόγηση) όσο και µετά το πέρας της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας (αθροιστική αξιολόγηση).
Η διαµορφωτική αξιολόγηση γίνεται στη διάρκεια της εξέλιξης της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας και χρησιµοποιεί ποικιλία µεθόδων, ενώ η αθροιστική πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ή συνηθέστερα ακολουθίας µαθηµάτων για τον έλεγχο της σχέσης στόχων-αποτελεσµάτων. Στο Βιβλίο του Μαθητή και σε κάθε ενότητα υπάρχουν δραστηριότητες που µπορούν να λειτουργήσουν ως διαµορφωτική αξιολόγηση του µαθητή (π.χ. Τετράδιο Εργασιών, 3η ενότητα, δραστηριότητα 1η:«Το λεξικό του περιβάλλοντος») ή της οµάδας (π.χ. όλες οι συνεργατικές διερευνητικές δραστηριότητες που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο).
Στο τέλος κάθε ενότητας στο Τετράδιο Eργασιών υπάρχουν οι «∆ραστηριότητες της Ανασκόπησης»,
που µπορούν να λειτουργήσουν ως ένα από τα στοιχεία της αθροιστικής αξιολόγησης.
Επίσης, ένα ζητούµενο της αξιολόγησης είναι η αυτοβελτίωση του Μ. Γι’ αυτό, χρήσιµο είναι ο δάσκαλος να βοηθά τους Μ να οικειοποιούνται σταδιακά δεξιότητες αυτοαξιολόγησης ως άτοµα και ως
οµάδες. Η προοπτική αυτή επιδιώκεται να επιτευχθεί συστηµατικά µέσω της συζήτησης του «πώς φτάσαµε ως εδώ» που είναι µια σειρά 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
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της οµάδας τους, ώστε ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι µαζί να προσπαθούν για καλύτερα αποτελέσµατα.

Μερικές από τις εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης που υλοποιούνται µε συγκεκριµένες δραστηριότητες στο Βιβλίο του Mαθητή και στο Τετράδιο Eργασιών είναι οι ακόλουθες:
• ∆ιεξαγωγή πειράµατος
• ∆ιεξαγωγή έρευνας (βιβλιογραφικής, έρευνας πεδίου, κοινωνικής έρευνας)
• 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
Ακόµη θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ατοµικός ή οµαδικός φάκελος επιτευγµάτων (portfolio). Στο
φάκελο αυτό προτείνουµε να περιληφθούν εργασίες του κάθε Μ ή της κάθε οµάδας ώστε να διαµορφώνεται µια πιο ολοκληρωµένη δυναµική αναπτυξιακή εικόνα για την πορεία της µαθησιακής διαδικασίας ατόµων και οµάδων.
8. Παρουσίαση των Εγχειριδίων
8.1 Παρουσίαση του Βιβλίου του Μαθητή
Το Βιβλίο του Μαθητή περιλαµβάνει κεφάλαια διαρθρωµένα σε ενότητες. Η συγγραφή του έγινε µε
γνώµονα την προσέγγιση των βασικών εννοιών της αντίστοιχης ενότητας καθώς και των διαθεµατικών
εννοιών, τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και κειµένων. Επίσης, δόθηκε έµφαση στην υλοποίηση
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην άσκηση των Μ στις διαθεµατικές δεξιότητες, τη συνεργατική διερεύνηση και την από κοινού συµµετοχή σε κατάλληλα καθοδηγούµενους από το ∆ διαλόγους και πρακτικές, καθώς και στη βασική παραδοχή της σηµασίας της γλώσσας στη µαθησιακή διαδικασία.
Kάθε κεφαλαίο ξεκινά µε τον προσανατολισµό/προκαταβολικό οργανωτή που επιδιώκει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών και την προσοχή τους στο υπό µελέτη θέµα. Πολλές φορές ο προσανατολισµός λειτουργεί και ως ευκαιρία ανάδειξης των απόψεων των µαθητών, αν και σε πολλά κεφάλαια υπάρχουν συγκεκριµένες δραστηριότητες που επιδιώκεται να εκπληρώσουν αυτό το στόχο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο προσανατολισµός δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί ανασκόπηση
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 οι δραστηριότητες. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η πραγµάτευση θεµάτων µέσα από διερευνητικές διαδικασίες, ατοµικά, εταιρικά ή συνεργατικά, χωρίς να προσφέρονται
αυτούσιες οι επιστηµονικές γνώσεις. ∆ηλαδή, είναι έτσι δοµηµένες, ώστε να υποκινούν τους µαθητές
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 εκφράζονται εικαστικά, να κατασκευάζουν. Κείµενα, σκίτσα, εικόνες αποτελούν τη βάση για να υλοποιήσουν οι µαθητές τις δραστηριότητες. Χρειάζονται όµως συνήθως πρόσθετες πηγές και υλικό, που θα
πρέπει να εξασφαλίζεται είτε από το ξεκίνηµα κάθε ενότητας είτε από την έρευνα των µαθητών κατά τη
διάρκεια της πραγµάτευσης της ενότητας.
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Οι δραστηριότητες που σηµαίνονται µε * (στο Βιβλίο και στο Τετράδιο Eργασιών) µπορούν να παραλειφθούν, να µεταφερθούν ως εργασία για το σπίτι (πρόκειται συνήθως 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 εγκυκλοπαίδειες, σχετικά βιβλία, χάρτες, διαδίκτυο, φωτογραφίες, κάρτες, ηµερήσιο και περιοδικό τύπο κ.τ.λ. Eπίσης όταν λέµε «ποιον θα ρωτήσουµε», εννοούµε τους «ειδικούς», για παράδειγµα επιστήµονες, επαγγελµατίες ή µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα κ.λπ., δηλαδή αυτούς που µπορούν να µας δώσουν συγκεκριµένες πληροφορίες. Εποµένως, προτείνουµε να σχεδιάζονται τα στάδια («βήµατα») από τους Μ και, αν
προσφέρεται, να υλοποιούνται επιλεκτικά κάποια «βήµατα».
Σε πολλές από τις δραστηριότητες ζητείται από τους Μ και τις ΜΟ να καταγράψουν απόψεις, παρατηρήσεις, συµπεράσµατα, επιχειρήµατα ή τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Προτείνουµε κάθε Μ να
χρησιµοποιεί ένα τετράδιο ως σηµειωµατάριο όπου θα καταγράφει όλα τα παραπάνω.
Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, από τις οποίες ο ∆
έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει τον αριθµό των δραστηριοτήτων 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.
Το κείµενο «Αξίζει να διαβάσουµε», που συνήθως υπάρχει στο τέλος του κεφαλαίου, συγκεντρώνει
όσα επεξεργάστηκαν οι Μ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Περιέχει µετασχηµατισµένες κάποιες επιστηµονικές θέσεις/γνώσεις/απόψεις για το θέµα που µελετάται, ενώ επίσης αξιοποιούνται σχετικές διαθεµατικές 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 η απάντησή τους βρίσκεται στο κείµενο και τα
απευθύνουν στα µέλη της ίδιας οµάδας, κ.ά.
Θα ήταν χρήσιµο κάποιες διαθεµατικές δραστηριότητες, όπου αυτό προσφέρεται, να αναπτυχθούν
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 ερώτηση» (δηλαδή οι ΜΟ συζητούν για ό,τι θα ήθελαν ακόµη να πληροφορηθούν) και β) η δραστηριότητα
«Πώς φτάσαµε ως εδώ» στο βιβλίο του µαθητή, οι οποίες ακολουθούν το κείµενο της ανασκόπησης. Η
συγκεκριµένη δραστηριότητα εξυπηρετεί τρεις ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους:
1) Την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην πραγµάτευση γνώσεων, δεξιοτήτων,
στάσεων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της ενότητας.
2) Την αποτύπωση της διαδικασίας ως συγκροτηµένης πράξης µε συγκεκριµένα βήµατα και τη σύνδεση αυτής της πράξης µε ανάλογα συναισθήµατα (αυτορύθµιση).
3) Το µελλοντικό σχεδιασµό σχετικών ζητηµάτων που θα ήθελαν οι Μ να ερευνήσουν/µελετήσουν.

Εννοιολογικοί χάρτες
Οι εννοιολογικοί χάρτες εµφανίζονται στο Βιβλίο του Μαθητή στην αρχή κάθε ενότητας και λειτουργούν ως εργαλεία οργάνωσης και παρουσίασης του νέου µαθησιακού υλικού, ώστε οι Μ να διαπιστώσουν τη διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων εννοιών που εξετάζονται. Περιλαµβάνουν έννοιες κλεισµένες σε κάποιο σχήµα, σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες, ολόκληρες φράσεις. Οι σχέσεις µεταξύ των εννοιών δηλώνονται µε φράσεις πάνω στα συνδετικά βέλη. Χαρακτηριστικό των εννοιολογικών χαρτών
είναι ότι οι έννοιες εµφανίζονται µε ιεραρχικό τρόπο.
• 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).
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Μπορεί ακόµα να κατασκευάσει µε τους Μ εννοιολογικούς χάρτες για επιµέρους έννοιες που πραγµατεύονται, για να αξιολογήσει τις αλλαγές και την ανάπτυξη στην εννοιολογική κατανόηση των µαθητών (ως εργαλείο αξιολόγησης). Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι Μ µε λίγη εµπειρία στην κατασκευή εννοιολογικών χαρτών είναι πιθανό να µην είναι σε θέση να δηµιουργήσουν έναν αποδεκτό εννοιολογικό
χάρτη παρόλο που µπορεί να έχουν κατανοήσει τις σχετικές έννοιες. Αυτό σηµαίνει ότι αν αξιολογηθούν µε βάση το χάρτη που κατασκεύασαν, η αξιολόγηση θα είναι µονοµερής. Για το λόγο αυτό οι Μ πρέπει πρώτα να εξοικειωθούν µε τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και στη συνέχεια να ασκηθούν στην κατασκευή χαρτών, απλούστερων στην αρχή, και πιο σύνθετων στη συνέχεια (µέσα στο πλαίσιο της εργασίας της µαθητικής οµάδας).
• Πώς χρησιµοποιεί ο Μ τους εννοιολογικούς χάρτες;
Οι Μ παρατηρούν, συζητούν και συµπληρώνουν τον εννοιολογικό χάρτη κατά την ώρα της ανακεφαλαίωσης της ενότητας. Έτσι ο εννοιολογικός χάρτης λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ώστε οι ίδιοι να ελέγχουν την κατανόηση του σχετικού διδακτικού υλικού.
Οι Μ µπορεί επίσης να χρησιµοποιούν εννοιολογικούς χάρτες 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 (συλλογικά ή κατά οµάδες).
8.2 Παρουσίαση του Tετραδίου Eργασιών
Το Τετράδιο Eργασιών αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα του Βιβλίου του Μαθητή. Οι δραστηριότητες οι οποίες είναι ποικίλης φύσης (ατοµικές, οµαδικές, διαθεµατικές, βιωµατικές, γνωστικές, γλωσσικής ανάπτυξης, εικαστικής έκφρασης κ.ά.), είναι απαραίτητο να γίνονται κατά την επεξεργασία του
κάθε κεφαλαίου, αφού συνοδεύουν και ολοκληρώνουν το κεφάλαιο.
Οι «∆ραστηριότητες της Ανασκόπησης» πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του τελευταίου µαθήµατος της ενότητας και αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο της πορείας των Μ και των ΜΟ. Υλοποιούνται
αφού πρώτα έχει προηγηθεί η υλοποίηση της αντίστοιχης υποενότητας της ανασκόπησης («Αξίζει να
διαβάσουµε …και να συµπληρώσουµε», «Βασικό λεξιλόγιο», «Πώς φτάσαµε ως εδώ;») που υπάρχει
στο Βιβλίο του Μαθητή.

21

B I B § I O ° P A º I A

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α) Ελληνική
Βασιλοπούλου Μ., (2001), Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο µάθησης, Αθήνα.
Κόκκοτας Π. Β., (2004), ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Εκδόσεις Γρηγόρη.
Κόκκοτας Π. Β., (2003), ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Μέρος II, 3η Έκδοση βελτιωµένη, Αθήνα.
Κουλουµπαρίτση A. Χ., Μουρατιάν Ζ. και οµάδα εκπαιδευτικών (2004), Σχέδια Εργασίας στην Τάξη και
στην Πράξη. Στόχος – Τρόπος – Αξιολόγηση, Αθήνα, Πατάκης.
Κουλουµπαρίτση A. Χ., (2003), Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραµµα στα Σχολικά Βιβλία και στη ∆ιδακτική Πράξη: Συστηµική Συσχέτιση και Αξιολόγηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Η. Γ., (2003), Η ∆ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση, Εκδόσεις Γρηγόρη.
Ματσαγγούρας Η. Γ., (2000), Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση, Τόµος Β΄, Εκδόσεις Γρηγόρη.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Τεύχος 6, Αθήνα 2002.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων, Τεύχος 7, Αθήνα 2002.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Σχεδίων Εργασίας, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2002.
∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών – Έρευνα και Πράξη, Τρίµηνη περιοδική έκδοση της Ένωσης για
τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ, Ευέλικτη ζώνη, Αντιπροσωπευτικές Εργασίες Μαθητών, Αθήνα 2002.
Σολοµωνίδου X., (1999). Eκπαιδευτική τεχνολογία. Mέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση, Eκδόσεις Kαστανιώτη.
Σταυρίδου Ε., (2001), Συνεργατική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
Χατζηγεωργίου Γ., (1998), Γνώθι το Curriculum, Γενικά και Ειδικά θέµατα Αναλυτικών Προγραµµάτων
και ∆ιδακτικής, Εκδόσεις Ατραπός, Aθήνα
Β) Μεταφρασµένη
Frey K., (1986), Η µέθοδος project, µτφρ. Κ. Μάλλιου, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Sutton C., (2002), Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήµες και η Μάθηση, µτφρ. Μ. Ν. Κασούτας και ∆. Π. Λαθούρης, Σειρά ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Αριθµός 4, Επιστηµονική επιµέλεια Π. Β. Κόκκοτας, Εκδόσεις τυπωθήτω, Γιώργος ∆αρδανός.
Harlen W. & Elstgeest J., (2005), ∆ιδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση, Μια συνεργατική – βιωµατική προσέγγιση στην εκπαίδευση των δασκάλων, µτφρ. Ι.
Φεργαδιώτου, Σειρά ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Αριθµός 5, Επιστηµονική επιµέλεια Π. Β.
Κόκκοτας, Εκδόσεις τυπωθήτω, Γιώργος ∆αρδανός.
Vygotsky L. S., (1987), Σκέψη και Γλώσσα, µτφρ. Α. Ροδή, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα.
Mercer N., (2000), Η συγκρότηση της γνώσης, Γλωσσική Αλληλεπίδραση µεταξύ Εκπαιδευτικών και
Εκπαιδευοµένων, µτφρ. Μ. Παπαδοπούλου, Εκδόσεις Μεταίχµιο.
Γ) Ξενόγλωσση
Bruner J. (1996). The Culture of Education. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard
University Press.
Gardner H. (1993), Multiple Intelligences: The theory in practice. Basic Books, New York.
Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood, NJ: Ablex Publishing
Company.
Roth, W. M. (1995). Authentic School Science: Knowing and Learning in Open-Inquiry Science
Laboratories: Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

23

24

¶INAKA™

6) Ο τόπος µας:
Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα
(1 Χ 45΄)
7) Ο τόπος µας: Μέρη µε ιστορία
(2 Χ 45΄)
Σχέδιο εργασίας:
«Ο τόπος µας άλλοτε και τώρα»
-επέκταση των τριών κεφαλαίων όπου
οι Μ µελετούν τον τόπο τους
8) Σηµαντικά έργα
(1 Χ 45΄)

4) Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας:
Μια άλλη µατιά στα γεωγραφικά
διαµερίσµατα
(1 Χ 45΄)
5) Ο τόπος µας: Τα φυσικά
χαρακτηριστικά του
(2 Χ 45΄)

3) Το γεωγραφικό διαµέρισµα που
ζούµε
(1 Χ 45΄)

1. ΕΛΛΑ∆Α
- Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
(Τόπος)
1) Πρώτη γνωριµία µε την Ελλάδα
(1 Χ 45΄)
2) Γνωρίζουµε καλύτερα τα γεωγραφικά
διαµερίσµατα της Ελλάδας
(1 Χ 45΄)
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Ανασκόπηση
(1 Χ 45΄)

6) Αθλητισµός και πολιτισµός
(2 Χ 45΄)

5) Από πολιτισµό σε πολιτισµό
(2 Χ 45΄)

2. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ
(Πολιτισµός)
1) Ο πολιτισµός των Ελλήνων
(2 Χ 45΄)
2) Η παράδοσή µας: όσα «έφτασαν»
σε µας από παλιά
(1 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
22-24 Οκτωβρίου: Ηµέρες πολιτιστικής
κληρονοµιάς
3) Ένας διάλογος µε τον πολιτισµό
(2 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
18 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα
των Μουσείων
4) Θρησκευτικά µνηµεία
στον τόπο µας
(1 Χ 45΄)
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8) Το νερό, πολύτιµες σταγόνες
(2 Χ 45΄)

5) Εµείς και το περιβάλλον σήµερα
(1 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
22 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Γης
6) Η ρύπανση του αέρα
έρευνα στο πεδίο
(2 Χ 45΄)
7) Απορρίµµατα: Υπάρχουν λύσεις!
(1 Χ 45΄)

4) ∆ιαδροµές της γύρης, ταξίδια
των σπόρων. Ο πολλαπλασιασµός των
φυτών (1 Χ 45΄)
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Ανασκόπηση
(1 Χ 45΄)

5) Πολλά επαγγέλµατα, ένα προϊόν
(1 Χ 45΄)

4) Επαγγέλµατα που
προσφέρουν υπηρεσίες
(1 Χ 45΄)

3) Βιοµηχανία και επαγγέλµατα
(1 Χ 45΄)

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
(Οικονοµία και Επαγγέλµατα)
1) Εργαζόµαστε όλοι!
(1 Χ 45΄)
2) Επαγγέλµατα της στεριάς
και της θάλασσας
(1 Χ 45΄)
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3) Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα
(2 Χ 45΄)

3. Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
(Φυσικό Περιβάλλον
και Προστασία)
1) Ελληνικά οικοσυστήµατα
(2 Χ 45΄)
2) Οικοσυστήµατα του τόπου µας
έρευνα στο πεδίο
(2 Χ 45΄)
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3) Πώς µετράµε τη θερµοκρασία των σωµάτων;
(1 Χ 45΄)
4) Πού υπάρχει αέρας;
(1 Χ 45΄)
5) Πάγος- νερό- υδρατµοί: Τι µένει ίδιο τι αλλάζει;
(3 Χ 45΄)

Ανασκόπηση
(1 Χ 45΄)

6) Το φως ταξιδεύει …και «συναντά» σώµατα
(1 Χ 45΄)
Ανασκόπηση
(1 Χ 45΄)

6. ΜΕΛΕΤAΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
(Φυσικές Επιστήµες)
1) Αναµειγνύουµε υλικά
(2 Χ 45΄)
2) Πώς διαχωρίζουµε µείγµατα;
(1 Χ 45΄)

Σχέδιο εργασίας:
«Πώς οργανώνουµε µια εκδήλωση για
τον πολιτισµό»

7. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥME ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟMAΣTE (Επικοινωνία και Ενηµέρωση)
1) ∆ιαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες
(1 Χ 45΄)
2) ∆ιαβάζουµε εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλία
(2 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
20 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Τύπου
2 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
3) Ακούµε ραδιόφωνο, παρακολουθούµε τηλεόραση
(2 Χ 45΄)
4) Νέοι «δρόµοι» επικοινωνίας και ενηµέρωσης
(2 Χ 45΄)
5) Ενηµερωνόµαστε µε πολλούς τρόπους
(1 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
17 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών
6) Γινόµαστε µικροί ερευνητές
(2 Χ 45΄)
Ανασκόπηση
(1 Χ 45΄)

9) Θέλουµε καθαρές θάλασσες
και ακτές!
(2 Χ 45΄) έρευνα στο πεδίο
10) Τα δάση εκπέµπουν
σήµα κινδύνου
(1 Χ 45΄)
11) Tο πράσινο στις πόλεις
(1 X 45’)
12) Zώα που κινδυνεύουν
να εξαφανιστούν
(1 X 45’)
ευκαιριακή ενότητα:
4 Oκτωβρίου: Παγκόσµια Hµέρα
των Zώων
Aνασκόπηση
(1 X 45’)

5. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
(Άτοµο-Άνθρωπος)
1) Το σώµα µας
(2 Χ 45΄)
2) Φροντίζω το σώµα µου
(3 Χ 45΄)
ευκαιριακή ενότητα:
7 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Υγείας

10) Πώς ένα σηµαντικό έργο
αλλάζει τη ζωή µας;
(1 Χ 45΄)
Aνασκόπηση
(1 X 45’)

9) Πώς κατασκευάζεται ένα έργο;
(1 Χ 45΄)
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
➧ 4 Οκτωβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 12: Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
➧ 22-24 Οκτωβρίου: Ηµέρες πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 2: Η παράδοσή µας: όσα «έφτασαν» σε µας από παλιά
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
➧ 2 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 2: ∆ιαβάζουµε εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλία
➧ 7 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Υγείας
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 2: Φροντίζω το σώµα µου
➧ 20 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Τύπου
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 2: ∆ιαβάζουµε εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλία
➧ 22 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Γης
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 5: Εµείς και το περιβάλλον σήµερα
ΜΑΪΟΣ
➧ 17 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 5: Ενηµερωνόµαστε µε πολλούς τρόπους
➧ 18 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα των Μουσείων
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3: Ένας διάλογος µε τον πολιτισµό

* Eπειδή τα κεφάλαια 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 επιλέξει 4 ή 5 κεφάλαια
στα οποία θα παραλείψει κάποια δραστηριότητα για να επανέλθει σ’ αυτή τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, µε σκοπό να την επεκτείνει, 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 13 διδακτικές ώρες.
Κάθετη διασύνδεση: οι Μ αναµένεται, µε βάση τα σχετικά κεφάλαια που έχουν πραγµατευτεί στο µάθηµα της ΜτΠ της προηγούµενης τάξης (Γ΄ Τάξη, Ενότητα 2: «O τόπος µας»), να έχουν εξοικειωθεί
µε γεωγραφικούς όρους όπως: χάρτης, βουνό, ποτάµι, θάλασσα κ.λπ. και να έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και σχεδίασης χάρτη, προσανατολισµού στο χώρο και εξοικείωσης µε τα
σύµβολα ενός χάρτη.
Βασικό Λεξιλόγιο της ενότητας: οι Μ αναµένεται να προσεγγίσουν σταδιακά/οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό, τις λέξεις: φυσικά όρια, γεωµορφολογικός χάρτης, πολιτικός χάρτης, ανάγλυφος
χάρτης (πρόπλασµα), υπόµνηµα, ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, γεωγραφικά διαµερίσµατα, νοµοί, πρωτεύουσα, υπηρεσίες, πόλεις, χωριά, οικισµοί, καιρός - κλίµα, ασχολίες, καλλιέργειες, προϊόντα, τοπική ιστορία, αξιοθέατα, σηµαντικά έργα, κράτος, χρηµατοδότηση, επιστήµονες, τεχνίτες, εργάτες.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες: µέσα από οµαδικές εργασίες δίνεται έµφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλα άτοµα.
Υλικά και πηγές: κρίνεται σκόπιµο να έχουν οι Μ πρόσβαση σε ποικίλες πηγές και υλικά που αφορούν την Ελλάδα, τον τόπο και την ευρύτερη περιοχή (νοµό, γεωγραφικό διαµέρισµα) όπου κατοικούν. Τέτοια είναι: γεωµορφολογικός, πολιτικός και άλλοι χάρτες της Ελλάδας (πολιτιστικός, παραγωγικός, κ.λπ.), πρόπλασµα του ανάγλυφου της χώρας, εγκυκλοπαίδεια, οδικοί χάρτες, εκπαιδευτικά λογισµικά, διάφορα είδη τοπικών χαρτών π.χ. ιστορικοί της περιοχής, του νοµού και του γεωγραφικού διαµερίσµατος, βιβλία µε την ιστορία της περιοχής και του νοµού και άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό, όπως κάρτες µε παραδοσιακά σπίτια του τόπου, µε παραδοσιακές φορεσιές, µε τα αξιοθέατα του νοµού, µε τα φυσικά τοπία, λευκώµατα, φωτογραφίες από τη ζωή του τόπου, τοπικές εφηµερίδες, βιβλία µε φυτά και ζώα της Ελλάδας, εκπαιδευτικές βιντεοκασέτες µε πληροφορίες για τα
επαγγέλµατα παλιότερα και σήµερα, κασέτες µε παραδοσιακά τραγούδια.
Επισηµάνσεις: α) Οι Μ πρώτη φορά έρχονται σε συστηµατική επαφή, µε το γεωγραφικό χώρο της
Ελλάδας. Παρόλα αυτά έχουν τις δικές τους διαµορφωµένες απόψεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια των µαθησιακών δραστηριοτήτων, µε στόχο να γεφυρώνεται η εµπειρικοβιωµατική γνώση των µαθητών µε τη µετασχηµατισµένη επιστηµονική γνώση
(αναπλαισίωση της επιστηµονικής γνώσης αποτελεί τη σχολική γνώση).
β) Υλικά και πηγές θα πρέπει να εξασφαλίζονται από το ξεκίνηµα της ενότητας (σε συνεργασία µε
τους µαθητές). Σε αυτή την ενότητα, αλλά και σε όσες ακολουθούν, πολλά κεφάλαια για να τα επεξεργαστούν οι M µε επάρκεια απαιτούν απαραιτήτως τη χρήση υλικών ή πηγών.
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 των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κλ.π. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του
κάθε κεφαλαίου.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διακρίνουν βασικά γεωγραφικά στοιχεία και να ερµηνεύουν σύµβολα µε
τη βοήθεια υποµνήµατος.
Να αναγνωρίσουν και να µπορούν να ονοµάσουν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.
Να εντοπίσουν το δικό τους γεωγραφικό διαµέρισµα και να αισθητοποιήσουν
το σχήµα του.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Συµβολισµός, Χώρος, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: µε την εισαγωγική αυτή δραστηριότητα επιδιώκεται οι Μ
να αναφερθούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που γνωρίζουν. Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου µπορούµε να επιστρέψουµε στο ερώτηµα του προσανατολισµού και να συζητηθεί ποιες από τις περιοχές που αναφέρθηκαν ήταν
γεωγραφικά διαµερίσµατα, ποιες όχι (µπορούν να πραγµατοποιηθούν και συγκρίσεις, π.χ. η Κέρκυρα είναι νησί που ανήκει στο γεωγραφικό διαµέρισµα
Νησιά του Ιονίου Πελάγους).
1) Οι Μ παρατηρούν το χάρτη 1 και αναφέρουν πληροφορίες που µπορούν να
αντλήσουν από αυτόν (∆.Ε. συµβολισµός). Πραγµατοποιείται σύνδεση µε τη
σχετική ενότητα της προηγούµενης τάξης («Ο Τόπος µου»). Με κατάλληλο διδακτικό χειρισµό, το υπόµνηµα που κρατά η Αριάδνη τούς προσανατολίζει να
διακρίνουν το χωρισµό της Ελλάδας σε γεωγραφικά διαµερίσµατα.
Σηµείωση: η επιλογή των στοιχείων που παρουσιάζονται στο χάρτη του µαθήµατος δεν έγινε µε αξιολογικά κριτήρια. Επιλέχτηκαν ενδεικτικά στοιχεία
για κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα. Στις δραστηριότητες των επόµενων κεφαλαίων προβλέπεται διεξοδικότερη µελέτη τους.
2) Oι ΜΟ µελετούν τα κείµενα που αναφέρονται στα εννέα γεωγραφικά διαµερίσµατα και συζητούν (∆.Ε. χώρος).
3) Κιναισθητική δραστηριότητα: Οι Μ εντοπίζουν στο χάρτη του βιβλίου το γεωγραφικό διαµέρισµα όπου ζουν. Εξοικειώνονται µε τη σχηµατική αναπαράστασή του δείχνοντάς το µε το δάχτυλό τους. Το σκίτσο της «Πολυκατοικίας»
σχεδιάστηκε επειδή οι µαθητές γνωρίζουν την έννοια «διαµέρισµα πολυκατοικίας» και έτσι διευκολύνονται στην οικοδόµηση της έννοιας «γεωγραφικό
διαµέρισµα» (∆.Ε. σύστηµα).
4) Οι Μ αναφέρουν µέρη που έχουν ταξιδέψει και δοκιµάζουν να τα εντάξουν
στο γεωγραφικό διαµέρισµα που ανήκουν.

Αξίζει να διαβάσουµε

Kεντρική έννοια του κειµένου είναι η έννοια του γεωγραφικού διαµερίσµατος. Σε καµιά περίπτωση δε θα πρέπει να υποχρεωθούν να αποµνηµονεύσουν
το κείµενο.

Τετράδιο Εργασιών

1) ∆ραστηριότητα δηµιουργίας χάρτη της Ελλάδας (για τη δηµιουργία του χάρτη προτείνεται να αφιερωθεί µία διδακτική ώρα).
Ο ∆ φωτοτυπεί και µεγεθύνει το περίγραµµα του χάρτη 4 της Ελλάδας που
υπάρχει στο Τετράδιο του Μαθητή και το τοποθετεί σε κατάλληλο σηµείο της
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τάξης. Για να δηµιουργηθεί ένας αρκετά µεγάλος χάρτης, που θα δίνει τη δυνατότητα στις ΜΟ να τον εµπλουτίζουν κατά τη διάρκεια της ενότητας µε σύµβολα, εικόνες, κείµενα, σκίτσα κ.ά, προτείνουµε να φωτοτυπηθεί ο χάρτης 4,
να χωριστεί σε τέσσερα µέρη και το κάθε µέρος του να µεγεθυνθεί σε µέγεθος χαρτιού Α3. Ο χάρτης αυτός θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός
(άτυπου) σχεδίου εργασίας, που θα εξελίσσεται και θα ολοκληρώνεται σε όλη
τη διάρκεια της ενότητας.
Οι ΜΟ συνεργάζονται για να πραγµατοποιήσουν τις ενέργειες που τους ζητούνται (χρωµατισµός θάλασσας, καρτέλες γεωγραφικών διαµερισµάτων, κατασκευή υποµνήµατος, τοποθέτηση των σηµείων του ορίζοντα). Οι ΜΟ τοποθετούν γύρω από το χάρτη εννιά κενά χρωµατιστά χαρτόνια, ένα για κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα. Στα χαρτόνια αυτά προτείνεται να τοποθετούνται επιπλέον στοιχεία/πληροφορίες/εικόνες/φωτογραφίες/κείµενα που σχετίζονται
µε τα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Στο λευκό χαρτόνι που αναφέρεται στα υλικά προτείνουµε οι MO να κολλήσουν την φωτοτυπία του χάρτη 4.
K E ºA § A I O 2 . °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÂÚ·
Ù· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να «διαβάζουν» ένα γεωµορφολογικό χάρτη.
Να διαπιστώσουν ότι το γεωγραφικό διαµέρισµα αποτελεί τµήµα της χώρας
το οποίο µπορεί να προσδιοριστεί µε γεωγραφικά κριτήρια.
Να εντοπίσουν βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά των γεωγραφικών διαµερισµάτων.
Να προσεγγίσουν τις έννοιες ηπειρωτικό και νησιωτικό διαµέρισµα και να
προσδιορίσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές τους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Συµβολισµός, Χώρος, Μονάδα - Σύνολο, Οµοιότητα-∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι Μ διατυπώνουν τις εµπειρίες τους (π.χ. είδε την λίµνη
των Ιωαννίνων). Μπορούµε να επιστρέψουµε στο ερώτηµα και µετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου.
1) Οι Μ παρατηρούν το χάρτη 2 και το υπόµνηµά του και συζητούν για τις πληροφορίες που µπορούν να αντλήσουν από ένα γεωµορφολογικό χάρτη (∆.Ε.
συµβολισµός).
2) Η Ελλάδα χωρίζεται ιστορικά σε εννέα γεωγραφικά διαµερίσµατα: Η διαίρεση αυτή βασίζεται σε γεωγραφικά, ιστορικά, κ.ά. κριτήρια. Τα γεωγραφικά
διαµερίσµατα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε περιοχές µε σχετικά όµοιες
γεωµορφολογικές και κλιµατικές συνθήκες. Οι Μ διατυπώνουν απόψεις για
το πώς τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά µπορεί να έχουν βοηθήσει στο
χωρισµό της Ελλάδας σε γεωγραφικά διαµερίσµατα (∆.Ε. χώρος, µονάδα-σύνολο).
3) Οι ΜΟ αναζητούν στο γεωµορφολογικό χάρτη της τάξης ή στο δικό τους και
άλλα φυσικά όρια εκτός από την Πίνδο (Κορινθιακός κόλπος, Νέστος, κ.λπ.).
4) Ερευνούµε-συζητούµε-καταγράφουµε: Οι ΜΟ αναλαµβάνουν να µελετήσουν ένα γεωγραφικό διαµέρισµα (µπορεί όλες οι MO να µελετήσουν είτε το
ίδιο είτε διαφορετικό γεωγραφικό διαµέρισµα). Εντοπίζουν τη θέση του σε
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σχέση µε τα άλλα γεωγραφικά διαµερίσµατα (∆.Ε. χώρος) και τα βασικά γεωγραφικά του χαρακτηριστικά. Παρουσιάζουν µε τη βοήθεια του ανάγλυφου ή
του γεωµορφολογικού χάρτη της τάξης τα ευρήµατα της οµάδας στην ολοµέλεια.
Σηµείωση: Το «δικό µας» γεωγραφικό διαµέρισµα θα εξεταστεί στο επόµενο
κεφάλαιο αναλυτικά, γι’ αυτό προτείνεται να µην αποτελέσει αντικείµενο µελέτης αυτής της δραστηριότητας.
5) Συγκρίνουµε γεωγραφικά διαµερίσµατα: Οι ΜO χρησιµοποιούν γεωµορφολογικό χάρτη (της τάξης ή δικό τους) για να συγκρίνουν δύο γεωγραφικά
διαµερίσµατα, ένα ηπειρωτικό και ένα νησιωτικό, και να προσδιορίσουν οµοιότητες και διαφορές στα γεωµορφολογικά τους χαρακτηριστικά (∆.Ε. οµοιότητα-διαφορά). Ακολουθεί συζήτηση για τους όρους «νησιωτικό» και «ηπειρωτικό».
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο κάνει µια γενική αναφορά στα γεωµορφολογικά όρια των γεωγραφικών διαµερισµάτων. Επίσης, δίνονται ορισµοί των γεωγραφικών όρων
της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας και σχετικά παραδείγµατα.

Τετράδιο Εργασιών

2) Βιωµατική δραστηριότητα, όπου οι ΜΟ εµπλουτίζουν «το δικό µας χάρτη»
µε τα στοιχεία που µελέτησαν στη δραστηριότητα 4 του βιβλίου. Γίνεται συζήτηση για το πώς θα αναπαραστήσουν στο χάρτη µε συµβολικό τρόπο τα διάφορα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά.
3) Κρυπτόλεξο: οι Μ αναζητούν πέντε ηπειρωτικά γεωγραφικά διαµερίσµατα.
K E ºA § A I O 3 . TÔ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ﬁÔ˘ ˙Ô‡ÌÂ

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ορίσουν τη θέση του γεωγραφικού διαµερίσµατος που ζουν σε σχέση µε
τα άλλα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.
Να µελετήσουν τα κυριότερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος και να κάνουν συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των γειτονικών γεωγραφικών διαµερισµάτων.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Χώρος, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Συµβολισµός

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Μελέτη του γεωγραφικού διαµερίσµατός µας στον ανάγλυφο γεωµορφολογικό χάρτη: Οι ΜΟ εντοπίζουν και ψηλαφίζουν στον ανάγλυφο χάρτη (πρόπλασµα) το γεωγραφικό διαµέρισµα όπου ζουν. Πραγµατοποιούν συγκρίσεις
του δικού τους µε τα γειτονικά γεωγραφικά διαµερίσµατα (π.χ. (πιο) ορεινό ή
(πιο) πεδινό, (πιο) µεγάλο σε έκταση ή (πιο) µικρό, νησιωτικό ή ηπειρωτικό
κ.λπ.) (∆.Ε. χώρος, διαφορά-οµοιότητα). Στη συνέχεια συζητούν για τα φυσικά όρια του γεωγραφικού διαµερίσµατος σε σχέση µε τα γειτονικά γεωγραφικά διαµερίσµατα και τα καταγράφουν στο σηµειωµατάριό τους. Μελετούν
και ανακοινώνουν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (βουνά, πεδιάδες, ποτάµια, λίµνες, κόλποι, ακρωτήρια κ.λπ.) του γεωγραφικού διαµερίσµατος (∆.Ε.
χώρος, συµβολισµός).
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2) Ταυτότητα γεωγραφικού διαµερίσµατος: Οι ΜΟ συµβουλεύονται το γεωµορφολογικό χάρτη της Ελλάδας (το δικό τους ή της τάξης) και το σηµειωµατάριό τους για να δηµιουργήσουν την ταυτότητα του γεωγραφικού διαµερίσµατός τους, αξιοποιώντας και οργανώνοντας τα δεδοµένα της προηγούµενης δραστηριότητας.
3) Ερευνούµε - Συζητούµε - Καταγράφουµε: Κάθε ΜΟ επιλέγει και ασχολείται µε ένα από τα παρακάτω θέµατα: βουνά, νερά, προϊόντα, ασχολίες, ζώαφυτά. Καταγράφει τα ευρήµατα της έρευνάς της (∆.Ε. συµβολισµός) και επιλέγει τον τρόπο που θα τα παρουσιάσει στην ολοµέλεια της τάξης, έτσι ώστε
να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλες οι ΜΟ. Τα δεδοµένα της δραστηριότητας των
ΜΟ θα τα χρειαστούν οι Μ για να συµπληρώσουν το «Αξίζει να διαβάσουµε».
Σηµείωση: Για να πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα µε επιτυχία, είναι απαραίτητο οι ΜΟ να έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο εποπτικό υλικό (σχετικούς
χάρτες, π.χ. παραγωγικό χάρτη της Ελλάδας) και πηγές (βιβλία, τοπικές εφηµερίδες κ.λπ.) που θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων. Aν το
δικό σας γεωγραφικό διαµέρισµα έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που
δεν αναφέρονται στα 5 προτεινόµενα, τότε είναι στη διακριτική σας ευχέρεια
οι MO να ασχοληθούν και µε αυτά.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο οι Μ µελετούν στοιχεία του γεωγραφικού διαµερίσµατός τους, τα οποία είναι διαφορετικά για τα εννέα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν µπορεί να υπάρξει
ένα αντιπροσωπευτικό κείµενο για τους Μ όλης της χώρας. Γι’ αυτό, στη θέση του υπάρχει ένα ηµισυµπληρωµένο κείµενο. Οι Μ καλούνται να το συµπληρώσουν αξιοποιώντας τα στοιχεία που µελέτησαν στο κεφάλαιο.

Τετράδιο Εργασιών

4) «Το δικό µας γεωγραφικό διαµέρισµα»: Ο «δικός µας χάρτης» εµπλουτίζεται µε τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι ΜΟ για το γεωγραφικό τους διαµέρισµα (δραστηριότητα 3). Κάθε ΜΟ αναλαµβάνει να παρουσιάσει µε εικόνες
και σύµβολα το θέµα που µελέτησε. Οι Μ, εξοικειωµένοι πλέον µε την ανάγνωση γεωγραφικών στοιχείων και συµβόλων, στη δραστηριότητα αυτή αναµένεται να χρησιµοποιήσουν τις προηγούµενες γνώσεις τους αλλά και τη δηµιουργική τους φαντασία ώστε να δώσουν σάρκα και οστά στο δικό τους χάρτη (∆.Ε. συµβολισµός, χώρος). Επισηµαίνεται ότι χρειάζεται η συνεργασία
όλων των MO για τη σύνθεση όλων των στοιχείων στο χάρτη.
K E ºA § A I O 4 . ¶ÔÏÈÙÈÎﬁ˜ ¯¿ÚÙË˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜:
MÈ· ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν ότι τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Eλλάδας χωρίζονται
σε νοµούς.
Να εντοπίσουν τους νοµούς του δικού τους γεωγραφικού διαµερίσµατος και
να τους ονοµάσουν.
Να αναγνωρίσουν στο χάρτη το δικό τους νοµό και να µελετήσουν τη σχετική
θέση του.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Συµβολισµός, Σύστηµα, Χώρος - Χρόνος, Επικοινωνία, Οµοιότητα -∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ
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Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι Μ, µε τη βοήθεια του χάρτη και του υποµνήµατός του, παρατηρούν ότι τα γεωγραφικά διαµερίσµατα χωρίζονται σε
νοµούς (∆.Ε. συµβολισµός). ∆ιατυπώνουν απόψεις για το τι είναι οι νοµοί.
Σηµείωση: Nοµοί είναι οι µικρότερες περιοχές στις οποίες διαιρούνται τα γεωγραφικά διαµερίσµατα µε σκοπό να διοικούνται καλύτερα.
2) Οι νοµοί του γεωγραφικού µας διαµερίσµατος: Οι ΜO εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη 3 τους νοµούς του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος. Στον πολιτικό χάρτη της τάξης ή το δικό τους αναζητούν το όνοµα των νοµών του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος, εντοπίζουν το δικό τους νοµό, την πρωτεύουσά του και τους γειτονικούς νοµούς (∆.Ε. συµβολισµός, σύστηµα, χώρος). Χαράσσουν µε το µολύβι τους τα όρια του δικού τους νοµού επάνω στο χάρτη 3,
συµπληρώνουν το όνοµά του και το όνοµα της πρωτεύουσάς του.
3) Οι Μ, µε τη βοήθεια και του χάρτη, συζητούν για ταξίδια που έχουν κάνει,
για ιστορίες που διάβασαν, για τραγούδια και λιχουδιές των τόπων της Ελλάδας. Οι τόποι που αναφέρονται από τους Μ εντοπίζονται στο χάρτη και ανακοινώνεται το γεωγραφικό διαµέρισµα και ο νοµός που ανήκουν.
4) Η δραστηριότητα έχει κύριο στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των µαθητών µε τον πολιτικό χάρτη (που δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν µικρές πόλεις, κωµοπόλεις ή χωριά). Οι Μ εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη της τάξης τον
τόπο ή τους τόπους καταγωγής τους. Αυτοί που κατάγονται από άλλες χώρες
ανατρέχουν στον παγκόσµιο χάρτη. Επίσης, στη δραστηριότητα µπορεί να δοθεί διαπολιτισµική διάσταση. Οι Μ µπορούν να διηγηθούν µια ιστορία ή να κάνουν µια περιγραφή του τόπου ή των τόπων καταγωγής τους. Γενικά µπορούν
να συζητηθούν θέµατα σχετικά µε την µετακίνηση και την αλληλεπίδραση ανθρώπων µε διαφορετικές κοινωνικοπολιτισµικές αναφορές, την αξία του σεβασµού της διαφορετικότητας κ.ά. (∆.Ε. χώρος-χρόνος, επικοινωνία, οµοιότητα-διαφορά).

Αξίζει να διαβάσουµε

Κεντρική γεωγραφική έννοια του κειµένου είναι η έννοια του νοµού (πρωτεύουσα νοµού, υπηρεσίες, κατανοµή πληθυσµού). Στο κείµενο η Ελλάδα παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο σύνολο (σύστηµα) που χωρίζεται σε νοµούς για να
διοικείται αποτελεσµατικότερα.

Τετράδιο Εργασιών

5) Οι νοµοί του γεωγραφικού διαµερίσµατός µας: Οι Μ σηµειώνουν στο χάρτη 5 τις πρωτεύουσες των νοµών του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος και
όσες άλλες πρωτεύουσες νοµών γνωρίζουν. Συµπληρώνουν επίσης το κενό
υπόµνηµα του χάρτη µε τα σύµβολα που υπάρχουν στο χάρτη και τη σηµασία
τους. Εάν υπάρχει χρόνος συµπληρώνουν στο «δικό µας χάρτη», µε την καθοδήγηση του ∆, τα όρια των νοµών του γεωγραφικού τους διαµερίσµατος και
τις πρωτεύουσές τους (θέση, όνοµα).
6*) Οι Μ αντιστοιχίζουν κάθε πόλη του πίνακα µε το νοµό και το διαµέρισµα
όπου ανήκει. Eπίσης, οι M βάζουν και στο «δικό µας χάρτη» τις αντίστοιχες
πρωτεύουσες από τον πίνακα. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί, εάν
ο χρόνος δεν επαρκεί.
Σηµείωση: Για να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικά οι δραστηριότητες των
τριών επόµενων κεφαλαίων είναι σκόπιµο να υπάρξει αφθονία πηγών στη διάθεση των ΜΟ. Για αυτό καλούµε τους µαθητές να αναζητήσουν σχετικές πηγές στο περιβάλλον τους (βλέπε Βιβλίο του Μαθητή, κεφ. 5).
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K E ºA § A I O 5 . O ÙﬁÔ˜ Ì·˜:
T· Ê˘ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να µελετήσουν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου που κατοικούν
και του νοµού τους.
Να εντοπίσουν σχέσεις των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών µε το κλίµα,
τη χλωρίδα, την πανίδα, τα προϊόντα, τη θέση και τον πληθυσµό πόλεων και
των χωριών του νοµού.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Χώρος - Χρόνος, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Αλληλεπίδραση, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου µας: Oι στίχοι του Γ. Σεφέρη µπορούν
να αποτελέσουν αφετηρία (πώς είναι ο δικός µας τόπος;) για να µελετήσουν
οι ΜΟ τον τόπο που κατοικούν. Θα δοθεί έµφαση στη µελέτη των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών (βουνά, πεδιάδες, ποτάµια, λίµνες, θάλασσα, νησιά) και στη θέση του τόπου τους ως προς αυτά (∆.Ε. χώρος).
2) Τα φυσικά χαρακτηριστικά του νοµού µας: Η δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης. Η έρευνα των ΜΟ διευρύνεται από τον τόπο τους
(γνώριµο) στο νοµό τους. Φτιάχνουν πίνακα µε τα βασικά γεωµορφολογικά
χαρακτηριστικά (βουνά, ποτάµια, λίµνες κ.ά.) και τον συµπληρώνουν µελετώντας τους χάρτες που έχουν στη διάθεσή τους (∆.Ε. χώρος).
Σηµείωση: Η ακολουθία των δραστηριοτήτων προσφέρει την ευκαιρία να συγκρίνουν τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους µε αυτά του νοµού τους (∆.Ε οµοιότητα-διαφορά). Η δραστηριότητα µπορεί να συνεχιστεί
και στο σπίτι. Οι Μ αναζητούν προγενέστερες ονοµασίες των φυσικών χαρακτηριστικών που κατέγραψαν, την ιστορία τους και άλλα στοιχεία που πιθανότατα τους ενδιαφέρουν (∆.Ε. χώρος-χρόνος).
3) Η δραστηριότητα στοχεύει στο να περιγράψουν οι MO τον τόπο τους µέσα
από συσχετισµούς των φυσικών του χαρακτηριστικών µε: τα φυτά και τα ζώα
που ζουν εκεί, το κλίµα, τις ασχολίες των κατοίκων και την καλλιέργεια των
προϊόντων κ.λπ. Οι ΜΟ παρατηρούν το σχήµα και συζητούν τις σχέσεις που
δηλώνουν τα βέλη. Κρίνεται σκόπιµο οι ΜΟ στη δραστηριότητα 4 που ακολουθεί να εµβαθύνουν στη σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των συγκεκριµένων στοιχείων που µελετούν και των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών του
τόπου τους (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα, χώρος).
4) Ερευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Οι ΜΟ αναλαµβάνουν να ερευνήσουν ένα από τα θέµατα που δίνονται. Στόχος της δραστηριότητας είναι να
µελετήσουν χαρακτηριστικά του τόπου τους (κλίµα, χλωρίδα, πανίδα, προϊόντα, θέση και πληθυσµό των πόλεων και των χωριών του νοµού) σε σχέση πάντα µε το γεωµορφολογικό περιβάλλον. Το θέµα Γ, λόγω της δυσκολίας του,
προτείνεται ως προαιρετικό. Η αναζήτηση οικογενειακών φωτογραφιών θα
γίνει από τους Μ στο σπίτι (∆.Ε. χώρος - χρόνος, οµοιότητα - διαφορά, αλληλεπίδραση, σύστηµα). (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 27).
5) Ένα βήµα πιο πέρα: Οι ΜΟ σχεδιάζουν την έρευνά τους για να διαπιστώσουν εάν έχει αλλάξει ο τόπος τους (κυρίως ως προς τα γεωµορφολογικά χα-
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ρακτηριστικά) από παλιά µέχρι σήµερα (∆.Ε. χώρος-χρόνος, οµοιότητα-διαφορά). (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20).
Τετράδιο Εργασιών

7) Οι ΜΟ εµπλουτίζουν το «δικό µας χάρτη» µε τα στοιχεία που µελέτησαν στη
δραστηριότητα 4 του βιβλίου. Προαιρετικά κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ερευνήσει (στο σχολείο ή στο σπίτι) κάποια τέτοια θέµατα για ένα άλλο γεωγραφικό διαµέρισµα, για να εµπλουτιστεί ακόµη πιο πολύ ο χάρτης.
Η διαδικασία αυτή µπορεί να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα κεφάλαια της ενότητας.
K E ºA § A I O 6 . O ÙﬁÔ˜ Ì·˜:
O ÙÚﬁÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È ÙÒÚ·

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Nα µελετήσουν τον τρόπο ζωής στον τόπο τους και στο νοµό τους (ασχολίες,
συνήθειες, τεχνικά έργα, αρχιτεκτονική, συγκοινωνίες).
Να εντοπίσουν κάποιες σχέσεις των θεµάτων που µελέτησαν µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους.
Να συγκρίνουν πώς είναι ο τόπος τους σήµερα µε το πώς ήταν παλιότερα.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οριζόντια διασύνδεση µε την Ενότητα 7: «Ο πολιτισµός των Ελλήνων και των
άλλων λαών».
Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Ερευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Η δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου. Στόχος είναι οι ΜΟ να µελετήσουν θέµατα που σχετίζονται µε τον τόπο τους (επαγγέλµατα των κατοίκων, συνήθειες και ασχολίες των κατοίκων και των παιδιών, χαρακτηριστικά και τρόπους
κατασκευής των σπιτιών, συγκοινωνίες, σηµαντικά έργα) σε σχέση πάντα µε
το γεωµορφολογικό περιβάλλον του. Κρίσιµη παράµετρος της δραστηριότητας είναι η πραγµάτευση των θεµάτων στον άξονα «άλλοτε - τώρα» (παλιά σήµερα). Ο άξονας του χρόνου προσφέρει τη δυνατότητα συζήτησης των µεταβολών και των οµοιοτήτων των πολιτισµικών χαρακτηριστικών του τόπου
τους (∆.Ε αλληλεπίδραση, χώρος-χρόνος, µεταβολή, οµοιότητα-διαφορά).
Σηµείωση: Εάν υπάρχει δυνατότητα, η έρευνα των οµάδων είναι χρήσιµο να
συνεχιστεί και έξω από την τάξη, είτε ως οργανωµένη επίσκεψη είτε ως ατοµική ή οµαδική πρωτοβουλία.
2) Οι Μ συζητούν για το πώς φαντάζονται τον τόπο τους στο µέλλον. Εκφράζουν και αιτιολογούν τις απόψεις τους για ό,τι θα ήθελαν να αλλάξει ή να παραµείνει ίδιο.

Τετράδιο Εργασιών

34

8)* Κάθε ΜΟ, αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσε, συνθέτει ένα κολάζ
για το θέµα που µελέτησε. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
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K E ºA § A I O 7 . O ÙﬁÔ˜ Ì·˜: M¤ÚË ÌÂ ÈÛÙÔÚ›·

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να µελετήσουν την ιστορία και τα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία του τόπου
που κατοικούν και του νοµού τους.
Να εντοπίσουν σχέσεις αυτών µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου τους.
Να συγκρίνουν πώς είναι ο τόπος τους σήµερα σε σχέση µε το πώς ήταν παλιότερα.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Ερευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Η δραστηριότητα αφορά στη µελέτη της τοπικής ιστορίας (σχολείο - πλατεία/ες - δρόµοι -γεγονότα και πρόσωπα της τοπικής ιστορίας: ιστορικές µάχες, τοπικοί ήρωες, ιστορικά πρόσωπα της πολιτικής κ.ά.- αξιοθέατα). Οι ΜΟ αναλαµβάνουν να ερευνήσουν
ένα από τα θέµατα που δίνονται. Στόχος είναι να γνωρίσουν ακόµα καλύτερα
τον τόπο τους (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) αλλά και πώς αυτός άλλαξε στο πέρασµα του χρόνου, µε οδηγό τη µελέτη θεµάτων από την τοπική
ιστορία. Γίνεται σύγκριση στον άξονα του χρόνου «άλλοτε - τώρα». Θα πρέπει
να αναδειχτούν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των θεµάτων που εξετάζονται µε
το φυσικό περιβάλλον του τόπου (π.χ. µονοθέσιο σχολείο σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, υλικά της περιοχής που χρησιµοποιήθηκαν για να κτιστεί
το σχολείο κ.ά.) (∆.Ε. χώρος-χρόνος, µεταβολή, οµοιότητα-διαφορά).
Κρίνεται σκόπιµο, όπου είναι εφικτό, η έρευνα των οµάδων να πραγµατοποιηθεί και έξω από την τάξη.
Σηµείωση: Σε σχετικά καινούρια χωριά, οικισµούς ή πόλεις µπορεί να µελετηθεί και η ιστορία της περιοχής από την οποία κατάγονται οι κάτοικοι. Στα
χωριά που δεν υπάρχουν ονόµατα δρόµων δε θα πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα ή οι ΜΟ θα δώσουν δικά τους ονόµατα στους δρόµους
(π.χ. πλατεία Ολυµπιονικών, οδός Μελίνας Μερκούρη).
2) Καταγράφουµε τις πηγές µας: Οι ΜΟ καταγράφουν τις πηγές από τις οποίες άντλησαν πληροφορίες, ώστε να εξοικειώνονται σταδιακά µε την τεκµηρίωση των δεδοµένων µιας έρευνας. Στην ανασκόπηση κάθε ενότητας (Πώς
φτάσαµε ως εδώ) δίνεται η δυνατότητα να ασκούνται συστηµατικά σε αυτή τη
µεθοδολογική ερευνητική διαδικασία. Σταδιακά και µέχρι το τέλος του σχολικού έτους αναµένεται οι Μ να µπορούν να καταγράφουν µε επάρκεια τα πλήρη στοιχεία των πηγών που χρησιµοποιούν.
3) ∆ιαθεµατική δραστηριότητα ελεύθερης έκφρασης (Γλώσσα, Εικαστικά, Θεατρικές Σπουδές). Οι ΜΟ επιλέγουν να παρουσιάσουν µε έναν από τους τρόπους που προτείνονται κάποιο από τα θέµατα που µελέτησαν στα τρία τελευταία µαθήµατα.
Εναλλακτική πρόταση (σχέδιο εργασίας): Προτείνεται οι ΜΟ να επιλέξουν ένα
ή περισσότερα από τα θέµατα που µελετήθηκαν στα τρία τελευταία κεφάλαια
και να γίνει συγκριτική µελέτη µε έναν άλλο νοµό, αν υπάρχει πρόσβαση σε
κατάλληλο πληροφοριακό ή φωτογραφικό υλικό: π.χ. λευκώµατα, µονογρα-
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φίες συγγραφέων της περιοχής, διαδίκτυο, αξιοποίηση προσωπικής εµπειρίας µαθητών που έχουν έρθει από άλλες περιοχές.

Αξίζει να διαβάσουµε

Τετράδιο Εργασιών

Το κείµενο αποτελεί σύνοψη όσων µελέτησαν οι Μ στα τρία τελευταία κεφάλαια (5ο, 6ο και 7ο) µε θέµα τον τόπο τους και την ευρύτερη περιοχή του νοµού
τους. Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο αναστοχασµού των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν. Γίνεται αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο
εργάστηκαν οι οµάδες (µεθοδολογία) και στα συγκεκριµένα στοιχεία που µελέτησαν (φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον και η αλληλεπίδρασή τους).
9) Οι Μ καλούνται να επιλέξουν αντιπροσωπευτικές λέξεις για το νοµό τους
και να τις γράψουν. Εάν υπάρχει χρόνος οι Μ µπορούν να γράψουν ένα κείµενο για το νοµό τους χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικές λέξεις. Για παράδειγµα, ονόµατα χαρακτηριστικών προϊόντων του νοµού, ζώων, φυτών, πόλεων, ηρών, κ.λπ.
10) ∆ιαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας - έκφραση συναισθηµάτων από τους Μ.
K E ºA § A I O 8 . ™ËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συζητήσουν για τη σηµασία των µεγάλων έργων.
Να αναγνωρίσουν και να οµαδοποιήσουν κάποια σηµαντικά έργα που έχουν
γίνει στο νοµό τους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ επιλέγουν ένα έργο και το µελετούν (ποιο είναι το έργο, πώς κάλυπταν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι πριν κατασκευαστεί, ποιοι το χρησιµοποιούν, γιατί το κατασκεύασαν) (∆.Ε. χώρος-χρόνος, µεταβολή, αλληλεπίδραση).
2) Οι ΜΟ ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους και τα καταγράφουν στον πίνακα. Καλούνται στη συνέχεια να τα εξετάσουν, να εντοπίσουν κοινά σηµεία
και να συζητήσουν τη σηµασία της φράσης «σηµαντικό έργο» (ικανοποιεί ανάγκες πολλών ανθρώπων: οικονοµικές, µετακίνησης, επικοινωνίας, υγείας,
κ.ά.).
3) Οι ΜΟ συζητούν και ανακοινώνουν τις απόψεις τους στην ολοµέλεια της τάξης για σηµαντικά έργα που έχουν γίνει ή γίνονται στον τόπο τους.
4) Οι ΜΟ συζητούν και υποστηρίζουν µε επιχειρήµατα την πρότασή τους για
το ποιο έργο θεωρούν απαραίτητο για τον τόπο τους. Το σκίτσο της Αριάδνης
εισάγει προς διαπραγµάτευση το νόηµα της λέξης χρηµατοδότηση.

Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο κεντρική είναι η έννοια σηµαντικό έργο. Παρουσιάζονται έργα
που διευκολύνουν τη µετακίνηση των ανθρώπων, όπως και έργα που διευκολύνουν άλλες κοινωνικές ανάγκες. Γίνεται αναφορά στις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις των έργων.

Τετράδιο Εργασιών

11) Οι ΜΟ παρατηρούν το χάρτη 6 και ταξινοµούν τα έργα που παρουσιάζονται ανάλογα µε την κατηγορία (αρδευτικά και υδρευτικά, συγκοινωνιακά
κ.λπ.) και το γεωγραφικό διαµέρισµα στο οποίο ανήκουν.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν τη συµβολή επαγγελµατιών διαφόρων ειδικοτήτων στην
επίτευξη έργων µεγάλης εµβέλειας.
Να πληροφορηθούν για τον τρόπο κατασκευής σηµαντικών έργων και στο παρελθόν.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Άτοµο-Σύνολο, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ παρατηρούν τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν την εξέλιξη ενός
σηµαντικού έργου και τα σκίτσα που τις συνοδεύουν. Συζητούν για να δώσουν
απαντήσεις στα ερωτήµατα που τίθενται (πώς γίνεται ένα σηµαντικό έργο, ποιοι εργάστηκαν κ.λπ.). Αναµένεται να αναδειχτεί η εξέλιξη του έργου στο χώρο και το χρόνο, η συµβολή πλειάδας επαγγελµατιών διαφόρων ειδικοτήτων
στην κατασκευή του και η αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος (∆.Ε.
Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Άτοµο-Σύνολο).
2) Οι ΜΟ, ακολουθώντας τον τρόπο µελέτης της προηγούµενης δραστηριότητας, ασχολούνται µε ένα σηµαντικό έργο του νοµού τους.
Σηµείωση: Εάν αυτό είναι εφικτό, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί επίσκεψη
στον τόπο ενός έργου υπό κατασκευή, ώστε οι Μ να συζητήσουν µε τους εργαζόµενους και να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία υλοποίησής
του.
3) Ένα βήµα πιο πέρα: Με βάση το εποπτικό υλικό (σκίτσα και φωτογραφίες
του κεφαλαίου) αλλά και υλικό και πηγές σχετικές µε έργα της αρχαιότητας,
οι ΜΟ πραγµατοποιούν συγκρίσεις για το πώς κατασκευάζονταν τα µεγάλα
έργα στα παλιά χρόνια και πώς στις µέρες µας (∆.Ε. οµοιότητα-διαφορά, χώρος-χρόνος - ∆ιαθεµατική σύνδεση µε την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας).
(Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20).

Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο παρουσιάζει συνοπτικά όσα µελέτησαν και πραγµατεύτηκαν οι Μ
για το σχεδιασµό, την κατασκευή και την ολοκλήρωση ενός σηµαντικού έργου. Τονίζεται η συµβολή πολλών και διαφορετικών επαγγελµατικών κατηγοριών.

Τετράδιο Εργασιών

12*) Τα σηµαντικά έργα του νοµού µας: Με βάση το υλικό και τις πηγές που
υπάρχουν στην τάξη, οι ΜΟ καταγράφουν σηµαντικά έργα, σύγχρονα και παλιά, που έχουν γίνει στο νοµό. Συλλέγουν φωτογραφίες ή τα ζωγραφίζουν και
φτιάχνουν µια σχετική αφίσα.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διακρίνουν θετικές και αρνητικές συνέπειες από την κατασκευή σηµαντικών έργων.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Η δραστηριότητα περιλαµβάνει στοιχεία επίλυσης προβλήµατος και ανάπτυξης επιχειρηµατολογίας. Προτείνεται να αποτελέσει αντικείµενο πραγµάτευσης ολόκληρη τη διδακτική ώρα.
Οι ΜO καλούνται να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα υπέρ και τα κατά, που
πάντοτε προκύπτουν, κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός σηµαντικού έργου. Στην ουσία καλούνται να πάρουν θέση ενεργού πολίτη που πρέπει να λάβει υπόψη του τα θετικά και τα αρνητικά κατά την ανάλυση ενός πραγµατικού
προβλήµατος. Αναµένεται ότι µε τη βοήθεια των ερωτηµάτων που αναγράφονται στις καρτέλες, οι Μ θα είναι σε θέση να επισηµάνουν θετικές (διευκόλυνση της µετακίνησης οχηµάτων και αγαθών κ.ά.) αλλά και αρνητικές
(απαλλοτριώσεις, ηχορύπανση κ.ά.) επιπτώσεις του έργου στην ζωή των κατοίκων της περιοχής και στο φυσικό περιβάλλον (καταστροφή δάσους, πανίδας και χλωρίδας, διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήµατος, γενικότερα ρύπανση κ.ά.) (∆.Ε. αλληλεπίδραση, χώρος-χρόνος).
Αφού καταγράψουν τα υπέρ και τα κατά, καλούνται στη συνέχεια, στο πλαίσιο της διδακτικής στρατηγικής της διαλεκτικής αντιπαράθεσης, να επιχειρηµατολογήσουν στην ολοµέλεια της τάξης και να υποστηρίξουν τις απόψεις
τους.

Αξίζει να διαβάσουµε

Βασικοί άξονες του κειµένου είναι οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες που
προκύπτουν ως αποτελέσµατα της κατασκευής ενός σηµαντικού έργου. Τονίζονται ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του ζητήµατος.
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Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το ανακεφαλαιωτικό κείµενο, που είναι
περιληπτικό και περιγραφικό, ενοποιεί όσα µελέτησαν στα κεφάλαια της ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια σηµεία της. Οι ερωτήσεις που το συνοδεύουν
µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου στην ολοµέλεια της τάξης. Με τον τρόπο αυτό οι Μ συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο, µε τους συµµαθητές τους και το
∆ και µετασχηµατίζουν το κείµενο µε βάση τις δικές τους εµπειρίες και απόψεις. Το τελικό συµπληρωµένο κείµενο προτείνεται να διαβαστεί στην ολοµέλεια της τάξης από έναν ή περισσότερους Μ.

Βασικό λεξιλόγιο

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι βασικές λέξεις της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων κ.λπ.

«Χάρτης» από λέξεις

Ο εννοιολογικός χάρτης κάθε ενότητας αποτελεί το δίκτυο των σχέσεων µεταξύ των βασικών εννοιών των κεφαλαίων της. Επιπλέον, αποτελεί τη γραφική αναπαράσταση της σύνοψης των κειµένων που µελέτησαν οι Μ στην ενότητα. Η συµπλήρωσή του γίνεται από τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου, ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, ώστε να συγκριθούν οι διαφορετικές απαντήσεις και να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της
οµάδας τυχόν δυσκολίες. Η κεντρική έννοια της ενότητας (γεωγραφικά διαµερίσµατα) συνδέεται µε τις επιµέρους έννοιες µε βέλη, στα οποία είναι γραµµένες οι σχέσεις των συγκεκριµένων εννοιών (π.χ. στην έννοια καιρός οι Μ
µπορούν να συµπληρώσουν ήπιος χειµώνας, δροσερό καλοκαίρι, υγρασία,
κ.ά.). Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά µε όσες λέξεις γνωρίζουν. Η συµπλήρωση
του εννοιολογικού χάρτη µπορεί να αποτελέσει µέσο αυτοαξιολόγησης (ατοµικής και οµαδικής).

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από ερωτήµατα
µεταγνωστικού, κυρίως, χαρακτήρα. Καλούνται να κάνουν ανασκόπηση των
ενεργειών που έκαναν στην πορεία της ενότητας (συνεργατικές, διαλογικές,
ερευνητικές δεξιότητες και µεταδεξιότητες).

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Πρόκειται για δραστηριότητες αξιολόγησης, γνωστικής, κυρίως, φύσης.
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Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 11 διδακτικές ώρες. Το κεφάλαιο 3 «Ένας διάλογος µε τον πολιτισµό» που αναφέρεται στα µουσεία µπορεί να διδαχθεί και ως ευκαιριακή ενότητα
στις 18 Μαΐου, ηµέρα αφιερωµένη διεθνώς στο Μουσείο ως χώρο πολιτισµού.
Κάθετη διασύνδεση: Με ενότητα της ΜτΠ της Γ΄ τάξης «Ο πολιτισµός µας».
Οριζόντια διασύνδεση: Mε την Ενότητα 1 της ΜτΠ: «Ελλάδα - Η χώρα µας», µε το µάθηµα της Ιστορίας
γενικότερα και µε άλλα µαθήµατα της ∆΄ τάξης που αναφέρονται σε θέµατα πολιτισµού.
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: οι Μ αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό καθένας,
το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: λαός, πολιτισµός, σύµβολο, γλώσσα, µνηµείο, τέχνη, ζωγραφική,
µουσική, χορός, θέατρο, ποίηση, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία, επιστήµη, τεχνολογία, παράδοση, έθιµα,
συνήθειες, µύθοι, θρύλοι, δηµοτικό τραγούδι, λαϊκή τέχνη, πανηγύρι, θρησκεία, µουσείο, επικοινωνία, αθλητισµός, έπαθλο, πρωταθλητής, οπαδός, φίλαθλος, βία, φανατισµός.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες: δίνεται έµφαση στη δεξιότητα συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες, στην ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών, στην ικανότητα
«ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης» και τη δηµιουργία τέχνης, στην αξιοποίηση γνώσεων και την υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για τη διαµόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων.
Πηγές/υλικά: ➧ Σαρακήνικο, του Στρ. Τραγάκη, Εκδόσεις Κέδρος
➧ Αστραδενή, της Ευγενίας Φακίνου, Εκδόσεις Κέδρος
➧ Η Αλίκη στη χώρα των µαρµάρων, των Άλκη Ζέη - Σοφία Ζαραµπούκα, Εκδόσεις
Κέδρος
➧ Το βιβλίο της αρχαιολογίας, του Francis Deulafait, Εκδόσεις Ερευνητές
➧ Χρυσές Μυκήνες, της Σοφίας Γιαλουράκη, Εκδόσεις Ακρίτα
➧ Πού πήγαν όλες οι γνώσεις; Των Άννας Κώτση και Αγγελικής Αθανασοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
➧ Μουσεία και σχολεία (δεινόσαυροι κι αγγεία), της Άλκηστις, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα
➧ Το άγαλµα που κρύωνε, του Χρήστου Μπουλώτη, Εκδόσεις Πατάκη
➧ Τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου, της Ντιάνα Μπέντλεΰ, Εκδόσεις Πατάκη
➧ Η µεγάλη ιστορική εγκυκλοπαίδεια, Εκδόσεις Modern Times
➧ ∆ηµοτικά τραγούδια της Ελλάδας και του τόπου µας.
Επισηµάνσεις: Για την µελέτη του πολιτισµού µία βασική πηγή είναι οι άνθρωποι και τα βιώµατά τους
(παππούδες, γιαγιάδες, ηλικιωµένοι γείτονες, άνθρωποι µε άλλες πολιτισµικές καταβολές). Για το λόγο αυτό αρκετές από τις προτεινόµενες δραστηριότητες επεκτείνονται σε εργασίες εκτός σχολείου
(συνεντεύξεις, συζητήσεις, επισκέψεις…), που θα πρέπει να οργανώνονται και να καθοδηγούνται κατάλληλα από το ∆.
Επιδίωξη στη ενότητα είναι οι Μ να µελετήσουν την έννοια του πολιτισµού στη συνέχειά της, ως ζωντανό και εξελισσόµενο στοιχείο της Ελλάδας και του κόσµου. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι ο πολιτισµός και η παράδοση, ως στοιχείο του, αναφέρονται σε κάτι µεγαλεπήβολο ή απόµακρο και ασύνδετο µε την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν βασικό στόχο να συγκρίνουν οι Μ το «χθες» µε το «σήµερα», ώστε να αρχίσουν να αναγνωρίζουν την επίδραση και τη συνέχεια στοιχείων του παρελθόντος.
Παράλληλα αναµένεται να οδηγηθούν σε συσχετισµούς µε πολιτισµούς άλλων λαών ώστε να αναγνωρίσουν την πολιτισµική αλληλεπίδραση, αναπτύσσοντας παράλληλα θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα.
Τονίζεται ότι σε όλα τα κεφάλαια της ενότητας προτείνονται/υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από τις
οποίες ο ∆ έχει κάθε φορά τη δυνατότητα να επιλέγει εκείνες 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 σε κάθε κεφάλαιο.
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K E ºA § A I O 1 . O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα έργα του ελληνικού πολιτισµού, εντάσσοντάς τα στη χρονική περίοδο που δηµιουργήθηκαν.
Να συγκρίνουν και να εκτιµήσουν τις µεταβολές στον άξονα του χρόνου στις
διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου όπου αναπτύχθηκαν πολιτισµοί.
Να διακρίνουν βασικούς τοµείς του πολιτισµού.
Να συζητήσουν για τα σηµερινά δηµιουργήµατα του πολιτισµού και να τα ταξινοµήσουν.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Πολιτισµός, Μεταβολή, Χρόνος, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Κάθετη διασύνδεση µε τη ΜτΠ της Γ΄ Τάξης, Ενότητα 7: «Ο πολιτισµός µας».

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ παρατηρούν και συγκρίνουν οριζόντια τις εικόνες που παρουσιάζονται στον πίνακα του δισέλιδου. ∆ιατυπώνουν συµπεράσµατα για τα δηµιουργήµατα του ελληνικού πολιτισµού. Συζητούν, προτείνουν και γράφουν ένα
αντιπροσωπευτικό έργο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού που γνωρίζουν
για κάθε κατηγορία (τέχνη, αρχιτεκτονική, γλώσσα, παιδεία).
2) Eρευνούµε - συζητούµε - καταγράφουµε: Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες
του πίνακα και µε βάση τις εµπειρίες τους συζητούν για το τι άλλαξε από παλιά µέχρι σήµερα στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική, στο γραπτό λόγο, στην παιδεία (∆.Ε. πολιτισµός, µεταβολή, χρόνος, οµοιότητα, διαφορά).
3) Κάθε ΜΟ ερευνά ένα θέµα:
α) Η πρώτη εξετάζει και συγκρίνει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο µε ένα σηµερινό. Η αναφορά σε προσωπικές εµπειρίες των µαθητών κρίνεται απαραίτητη (επίσκεψη σε σύγχρονα ή αρχαία θέατρα), δεδοµένου ότι η γνώση αποκτά
νόηµα και σηµασία και κινητοποιεί τους µαθητές όταν σχετίζεται µε προσωπικά βιώµατα και πραγµατικές καταστάσεις.
β) Η δεύτερη παρατηρεί και συγκρίνει την εξέλιξη της γλώσσας, όπως παρουσιάζεται µέσα από κείµενα διαφορετικών ιστορικών περιόδων. ∆ιαπιστώνεται έτσι η συνέχεια και η δυναµική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στον
άξονα του χρόνου. Μπορεί να γίνει αναφορά σε τοπικές διαλέκτους ή τοπικούς ιδιωµατισµούς ή και φράσεις, που συσχετίζονται µε κάποια από τις περιόδους που εξετάστηκαν.
γ) Η τρίτη ερευνά καθηµερινά αντικείµενα οικιακής χρήσης και τα συγκρίνει
µε αντίστοιχα αντικείµενα της αρχαίας εποχής (οµοιότητες, αλλαγές, εξαφάνιση κάποιων και εµφάνιση νέων κυρίως σύγχρονης τεχνολογίας π.χ. κούκλες υπήρχαν και στην αρχαία εποχή, ηλεκτρονικά παιχνίδια όµως όχι). Στόχος της δραστηριότητας είναι οι Μ να προσεγγίσουν τον πολιτισµό και µέσα
από τις οικείες καθηµερινές πράξεις.
δ) Η τέταρτη ερευνά εναλλακτικούς τρόπους µόρφωσης, εκτός της τυπικής
που παρέχεται στο σχολείο (σπουδές εκτός σχολείου - ωδείο, χορός, ξένες
γλώσσες κ.ά. - διαδίκτυο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ταξίδια, διάφοροι χώροι πολιτισµικής αναφοράς, όπως Μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί).
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Οι ΜΟ ανακοινώνουν στην ολοµέλεια τα συµπεράσµατά τους (∆.Ε. πολιτισµός,
µεταβολή, χρόνος, οµοιότητα, διαφορά).
Σηµείωση: α) Αν οι ΜΟ είναι περισσότερες, µπορεί να προταθεί το θέµα «ενδυµασία». Προτείνεται η εξής δραστηριότητα: «Πώς ντύνονται οι άνθρωποι
από παλιά µέχρι σήµερα; Ζωγραφίστε ρούχα που φαντάζεστε πως θα φοράµε στο µέλλον». β) Η αξιοποίηση ποικίλων πηγών (π.χ. βιβλίο της Ιστορίας της
∆΄ τάξης) κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη.
4) Η δική µας ερώτηση: Οι ΜΟ διατυπώνουν ερωτήσεις για θέµατα που τους
κίνησαν το ενδιαφέρον και θα ήθελαν να διερευνήσουν περισσότερο.
Αξίζει να διαβάσουµε

Γίνεται λόγος για την έννοια του πολιτισµού που αναλύεται σε διάφορους τοµείς - άξονες, όπως τέχνη, αρχιτεκτονική, γλώσσα, εκπαίδευση. Τονίζεται
ιδιαίτερα ότι πολιτισµός είναι καθετί µικρό ή µεγάλο, που χαρακτηρίζει τον
τρόπο ζωής µιας κοινωνίας σε συγκεκριµένο χρόνο.

Τετράδιο Εργασιών

1) Οι Μ χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους από το µάθηµα της
Ιστορίας και αξιοποιούν µαθηµατικές δεξιότητες εντάσσοντας τις χρονολογίες δηµιουργίας των έργων στην αντίστοιχη εποχή. Tα µέλη των ΜΟ συνεργάζονται για να αντιστοιχίσουν στην ιστορική γραµµή τις φωτογραφίες και τα
σκίτσα (διαθεµατική δραστηριότητα Ιστορίας και Μαθηµατικών).
2)* Η δραστηριότητα είναι ένα µικρής διάρκειας σχέδιο εργασίας. Οι µαθητές
παρακινούνται να ερευνήσουν σε κατάλληλες πηγές (στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στο σπίτι, στο διαδίκτυο) για να εντοπίσουν χαρακτηριστικά έργα της
ιστορικής περιόδου που επέλεξαν. Ένας βασικός στόχος της δραστηριότητας
είναι οι Μ µε την καθοδήγηση του ∆ και πιθανότατα των οικείων τους να αποκτήσουν σταδιακά επιθυµητές ερευνητικές δεξιότητες. Στη διάρκεια της έρευνας είναι σκόπιµο να διατίθεται στις ΜΟ χρόνος για να συνεδριάζουν και να
συντονίζουν την εργασία τους αλλά και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τις
άλλες ΜΟ - αλληλοενηµέρωση (π.χ. πού βρήκατε υλικό, πώς εξασφαλίσατε
την εικόνα, πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε).
K E ºA § A I O 2 . H ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜:
ﬁÛ· «¤ÊÙ·Û·Ó» ÛÂ Ì·˜ ·ﬁ ·ÏÈ¿

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να προσεγγίσουν στοιχεία της παράδοσης, µε έµφαση στην τοπική παράδοση και να συζητήσουν κάποιες µεταβολές της στο χώρο και στο χρόνο.
Να βιώσουν τη συνέχεια της παράδοσης µέσα από κατασκευές, τραγούδια,
διήγηση ιστοριών, περιγραφή εθίµων κ.λπ.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Πολιτισµός, Μεταβολή, Χώρος - Χρόνος, Αλληλεπίδραση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 22-24 Οκτωβρίου: Ηµέρες πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Σηµείωση: Το κεφάλαιο αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες / στοιχεία της παράδοσης: µύθοι - θρύλοι, έθιµα, δηµοτικά τραγούδια - χοροί και λαϊκή τέχνη.
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Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες και διηγούνται, αν γνωρίζουν, το µύθο της
γοργόνας και του ναυτικού καθώς και το θρύλο του γεφυριού της Άρτας. Αν
όχι χρειάζεται ο ∆ να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατόπιν αναφέρουν και διηγούνται οι ίδιοι µύθους ή θρύλους που γνωρίζουν, όπως επίσης
και την πηγή (προσωπική διήγηση ή βιβλίο ή άλλη), για να γίνει σαφές ποιοι
είναι οι συνδετικοί «κρίκοι» της παράδοσης µε το σήµερα (∆.Ε. πολιτισµός,
χώρος - χρόνος).
2) Οι ΜΟ παρατηρούν τις εικόνες και συζητούν για τα έθιµα που παρουσιάζονται σε αυτές. Οι Μ αναφέρουν έθιµα του τόπου τους. Οι Μ από άλλες χώρες
µπορούν να µιλήσουν για τα έθιµα της δικής τους πατρίδας, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες συνδέσεις και συγκρίσεις. Για παράδειγµα, να αναδειχτεί ότι κάθε λαός έχει τη δική του πολιτιστική κληρονοµιά και ότι εκτός από τις διαφορές υπάρχουν και οµοιότητες που φανερώνουν την αλληλεπίδραση των πολιτισµών (∆.Ε. πολιτισµός, χώρος, χρόνος, αλληλεπίδραση).
3) Οι ΜΟ συζητούν για το «πέρασµα» της παράδοσης από γενιά σε γενιά, φτιάχνοντας το δικό τους «Μάρτη». Παραθέτουµε την ιστορία του «Μάρτη» για ενηµέρωση. [Με την αρχή της άνοιξης ο ήλιος γίνεται σιγά σιγά πιο καυτός, µε
αποτέλεσµα το µαύρισµα του προσώπου των ανθρώπων που εκτίθενται σ΄ αυτόν, κάτι που δεν ανταποκρινόταν στα αισθητικά πρότυπα προηγούµενων εποχών. Η παράδοση λοιπόν απαιτεί να φοράει κανείς το «Μάρτη» για να µην καεί από τον ήλιο. Το ίδιο έθιµο είχαν και οι Βυζαντινοί. Η αρχή όµως του εθίµου βρίσκεται στην ελληνική αρχαιότητα. ∆εν ξέρουµε ποια συµβολική σηµασία είχε, υπάρχουν όµως µαρτυρίες πως οι αρχαίοι φορούσαν κλωστές
κόκκινες και άσπρες, για να διώχνουν το κακό. Παλιότερα όλα τα κορίτσια την
πρώτη του Μάρτη είχαν δεµένο γύρω από τον καρπό του χεριού τους το «Μάρτη», ένα βραχιόλι από κόκκινη και άσπρη κλωστή. Τον φορούσαν µέχρι το τέλος του µήνα κι ύστερα τον έβγαζαν και τον κρεµούσαν στις τριανταφυλλιές.
Έτσι πίστευαν ότι θα έχουν κόκκινα µάγουλα όπως τα τριαντάφυλλα. Σε άλλα
µέρη τον έδεναν στις λαµπάδες της Ανάστασης για να καεί ή τον έβαζαν γύρω απ’ το αρνί που γύριζε στη σούβλα].
4) Οι ΜΟ αναφέρουν δηµοτικά τραγούδια του τόπου τους ή της ιδιαίτερης πατρίδας τους, τραγουδούν όσα ξέρουν και ακούνε άλλα από κασέτες ή ψηφιακούς δίσκους (CD). Τα ταξινοµούν σε κατηγορίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο ∆ φροντίζει να φέρει ανάλογο υλικό, δικό του
ή από το αρχείο του σχολείου και συνεργάζεται, όπου είναι δυνατόν, µε το γυµναστή για τη διδασκαλία κάποιου παραδοσιακού χορού, ώστε να προσεγγίσουν και διαθεµατικά την παράδοση.
5) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι ΜΟ µε βάση τις εικόνες δίνουν τίτλο σε
κάποιο βιβλίο που θα µπορούσε να τις έχει ως εξώφυλλο. (Oι εικόνες παρουσιάζουν ένα ξυλόγλυπτο, ένα κόσµηµα, ένα κέντηµα).
6) Ένα βήµα πιο πέρα: Κάθε ΜΟ µπορεί να ασχοληθεί µε µία πτυχή της της
παράδοσης. Για παράδειγµα, να αναζητήσει χώρους όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνουµε /αναβιώνουµε /διαφυλάττουµε /συνεχίζουµε /παρουσιάζουµε στοιχεία της παράδοσης (µουσεία, συλλόγους κλπ.), να πάρει συνεντεύξεις (από λαϊκούς καλλιτέχνες, τεχνίτες κ.ά.), να συλλέξει διάφορα παλιά χρηστικά αντικείµενα και φωτογραφίες, να δηµιουργήσει τη γωνιά της λαϊκής παράδοσης. (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20).
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Η δραστηριότητα µπορεί να οδηγήσει σε διοργάνωση εκδήλωσης µε θέµα τη
λαϊκή παράδοση (βλέπε επίσης και προτεινόµενα σχέδια εργασίας).
Αξίζει να διαβάσουµε

Μέσα από παραδείγµατα προσεγγίζεται η σηµασία της λέξης παράδοση.

Τετράδιο Εργασιών

3) Η δραστηριότητα στηρίζεται σε µοτίβα που συναντάµε σε έργα λαϊκής τέχνης. Συζητούµε µε τους Μ το νόηµα της λέξης µοτίβο (επαναλαµβανόµενο
σχέδιο) στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Αν υπάρχει η δυνατότητα ανατρέχουµε
σε συµπληρωµατικές πηγές, όπως σχετικούς δικτυακούς τόπους και βιβλία
λαϊκής τέχνης. Καλούµε τους Μ να επιλέξουν κάποια από αυτά που δίνονται
ή από άλλα που γνωρίζουν για να δηµιουργήσουν το δικό τους έργο (δηµιουργική έκφραση).
4)* Οι Μ αναλαµβάνουν να συζητήσουν µε ηλικιωµένους για παιχνίδια που
παίζονταν παλιά, να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τους κανόνες τους.
Η δραστηριότητα, µπορεί να αποτελεί έναν από τους άξονες για το «ένα βήµα
πιο πέρα» ή και να παραλειφθεί.
K E ºA § A I O 3 . ŒÓ·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να προσεγγίσουν τον πολλαπλό ρόλο του µουσείου ως χώρου προστασίας,
διαφύλαξης, ταξινόµησης και έκθεσης έργων του πολιτισµού αλλά και ως χώρου εκπαίδευσης.
Να προβληµατιστούν για την ύπαρξη έργων του ελληνικού πολιτισµού σε διάφορα µουσεία του κόσµου.
Να συσχετίσουν την πολιτιστική κληρονοµιά µε τον τόπο δηµιουργίας της αλλά και µε τη σηµασία που έχει για όλους τους λαούς του κόσµου.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μονάδα - Σύνολο, Πολιτισµός, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Μεταβολή, Χρόνος, Επικοινωνία

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 18 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα των Μουσείων

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

44

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ µε παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζουν την έννοια του µουσείου. Αρχικά
εκφράζονται ατοµικά, γράφοντας αυθόρµητα µια λέξη σχετική µε το µουσείο
και στη συνέχεια προχωρούν σε οµαδική συγγραφή µια φράσης ή µιας ιστορίας.
2) Οι ΜΟ, έχοντας παρατηρήσει τις πινακίδες µε τα ονόµατα διαφόρων µουσείων (της δραστηριότητας προσανατολισµού), συζητούν για την ποικιλία των
µουσείων ανάλογα µε το θέµα τους. Αναφέρονται στα µουσεία που έχουν επισκεφθεί, στην περιοχή τους ή αλλού, και ανταλλάσσουν τις προσωπικές τους
εµπειρίες (∆.Ε. σύστηµα, οµοιότητα - διαφορά).
Σηµείωση: Τα τελευταία χρόνια τα µουσεία βρίσκονται σε µια περίοδο µετασχηµατισµού. Η ίδια η έννοια του µουσείου ο ρόλος και η προσφορά του στην
κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά. Στις µέρες µας έχουν δηµιουργηθεί νέοι τύποι
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µουσείων: Μουσεία τοπικά, Μουσεία παιδικά, Μουσεία εκπαιδευτικά, Μουσεία τεχνολογικά κ.ά. Τα σύγχρονα µουσεία δεν είναι πια απλά µέρη που µπορεί κανείς να ικανοποιήσει µόνο την περιέργειά του, αλλά χώροι που µπορούν
να προσφέρουν εκπαιδευτικές εµπειρίες µέσω ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
3) Οι Μ συζητούν για τον ενεργό ρόλο του επισκέπτη σε ορισµένα µουσεία,
όπου οι επισκέπτες - παιδιά µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τα εκθέµατα,
να ερευνήσουν, να παίξουν, να υλοποιήσουν µε τη βοήθεια εµψυχωτών εκπαιδευτικά προγράµµατα, να δηµιουργήσουν δικά τους έργα (π.χ. αντίγραφα
των εκθεµάτων). Επιδιώκεται να αναδειχθεί ο εκπαιδευτικός ρόλος του µουσείου (∆.Ε. αλληλεπίδραση, επικοινωνία).
4) Οι Μ επιλέγουν αντικείµενα που θεωρούν ότι θα άξιζε να διασωθούν σε ένα
µουσείο, ώστε να µπορέσουν να τα δουν επόµενες γενιές. Οι Μ υποστηρίζουν
τις προτάσεις τους µε επιχειρήµατα. Επιδιώκεται να αναδειχθεί ο ρόλος του
µουσείου στη διαφύλαξη των έργων του πολιτισµού µέσα στο χρόνο, καθώς
και, εµµέσως, η σηµασία της αξιολόγησης και επιλογής των έργων αυτών για
τη διάσωσή τους (∆.Ε. µονάδα - σύνολο, µεταβολή, χρόνος, πολιτισµός).
5) Με την ανάγνωση του αποσπάσµατος από την «Αστραδενή», που πραγµατεύεται τα συναισθήµατα που γεννιούνται στην ηρωίδα για ένα άγαλµα του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, επιδιώκεται η εισαγωγή των Μ στο ρόλο
του επισκέπτη του µουσείου, ο οποίος αναπτύσσει µια προσωπική, συναισθηµατική σχέση µε τα εκθέµατα, µέσω των οποίων πληροφορείται, κάνει
υποθέσεις, αποκοµίζει αισθητική απόλαυση. Συζητούν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της ηρωίδας, καθώς και τις πιθανές προσωπικές τους προτιµήσεις για κάποιο έκθεµα µουσείου. Ενθαρρύνονται να επιλέξουν ένα έκθεµα
βασισµένοι στην προσωπική τους προτίµηση, ώστε να αναδειχθεί η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσει ο θεατής µε το έργο τέχνης, ανεξάρτητα από την
αντικειµενική αξία του έργου ή τις γνώσεις που πιθανόν διαθέτει σχετικά µ’
αυτό (∆.Ε. µεταβολή, χρόνος, επικοινωνία).
6) Η τάξη συζητά για τα µάρµαρα του Παρθενώνα και την ιστορία τους. Αναµένεται η συζήτηση να επεκταθεί στη µετακίνηση των έργων παλαιότερων
πολιτισµών από χώρα σε χώρα, µε διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Η δραστηριότητα συνδέεται µε το «ένα βήµα πιο πέρα», καθώς και µε
το κείµενο για τον Αριστόδικο, που αναφέρεται στην ύπαρξη του έργου τέχνης
σε όλη τη χρονική διάρκεια που µεσολάβησε µέχρι την ανακάλυψή του.
Η σχολική τάξη θα χωριστεί σε δύο µεγάλες οµάδες: η µία θα υποστηρίζει τη
δήλωση «Τα έργα τέχνης πρέπει να µένουν στον τόπο που δηµιουργήθηκαν»
και η άλλη «Τα έργα τέχνης πρέπει να ταξιδεύουν και σε άλλες χώρες». Μέσα
από τη διαδικασία αυτή (διαλεκτική αντιπαράθεση) οι Μ εξοικειώνονται µε
τους διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέµατος και τη διαπραγµάτευσή
του και αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων για την καθηµερινή τους κοινωνική ζωή (∆.Ε. αλληλεπίδραση, οµοιότητα – διαφορά).
7) Oι ΜΟ διερευνούν τη σηµασία των λέξεων «αρχαιολόγος» και «αρχαιοκάπηλος» και συζητούν σχετικά.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο γίνεται αναφορά στο ρόλο των µουσείων στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς των λαών, στη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσει ο
επισκέπτης µε τα εκθέµατα, καθώς και στις «περιπέτειες» πολλών έργων τέχνης από την εποχή που δηµιουργούνται µέχρι να εκτεθούν και πάλι στο κοινό.

45

B’

M E P O ™

E Ó ﬁ Ù Ë Ù ·

2. O ¶O§ITI™MO™ TøN E§§HNøN KAI TøN A§§øN §AøN (¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜)

Τετράδιο Εργασιών

5)* «Φτιάχνουµε στην τάξη το δικό µας µικρό Μουσείο»: Η δραστηριότητα
µπορεί να αξιοποιηθεί ως σχέδιο εργασίας (δηµιουργείται ένα χώρος στην τάξη, όπου οι µαθητές συγκεντρώνουν αντικείµενα και γενικά υλικά που σχετίζεται µε ένα θέµα που επιλέγουν. Στοχεύει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων
των Μ απέναντι στα µουσεία και το ρόλο που διαδραµατίζουν καθώς επίσης
και στην εξοικείωσή τους µε τα σχετικά επαγγέλµατα (π.χ. αρχαιολόγος, φύλακας, ξεναγός, συντηρητής έργων τέχνης, ιστορικός, κ.ά.) καθώς βιώνουν οι
ίδιοι τους διάφορους ρόλους µέσω της δραστηριότητας.
K E ºA § A I O 4 . £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÌÓËÌÂ›· ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Ì·˜

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συζητήσουν για τα διάφορα είδη θρησκευτικών µνηµείων και να διαπιστώσουν ότι τα θρησκευτικά µνηµεία αποτελούν κοµµάτι του πολιτισµού.
Να συζητήσουν για θρησκευτικά µνηµεία του τόπου τους.
Να εντοπίσουν τη σηµασία και τη διασύνδεσή τους µε έθιµα ή/και συνήθειες
της τοπικής κοινωνίας.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Πολιτισµός, Χρόνος, Σύστηµα, Επικοινωνία, Οµοιότητα – ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Μετά την παρατήρηση των εικόνων και την ανάγνωση του αποσπάσµατος
από την «Αστραδενή» της Ευγενίας Φακίνου, οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις
τους για την επίσκεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο µοναστηράκι της οικογένειας της Αστραδενής. Το κείµενο αναδεικνύει όχι µόνο την αρχαιολογική αξία της εκκλησίας, αλλά κυρίως τη συναισθηµατική αξία για την οικογένεια της Αστραδενής. Το µοναστήρι είναι ο συνδετικός κρίκος του χτες µε το
σήµερα. Η διάσωση, η διαφύλαξη και η φροντίδα της πολιτιστικής κληρονοµιάς δεν είναι υπόθεση µόνο των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά και προσωπική ευθύνη καθενός µας. Tα ζητήµατα αυτά µπορούν να αναδειχθούν στη συζήτηση στην ολοµέλεια (∆.Ε. χρόνος, διάσταση).
2) Οι ΜΟ καταγράφουν θρησκευτικά µνηµεία του τόπου τους (µοναστήρια, εκκλησίες, ξωκλήσια, τζαµιά, τεµένη, συναγωγές κ.λπ.) και βρίσκουν οµοιότητες και διαφορές µε αυτά των εικόνων (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά).
3) Οι ΜΟ καλούνται να ερευνήσουν θέµατα που συνδέονται µε κάποια θρησκευτική γιορτή του τόπου τους ή της ευρύτερης περιοχής τους. Η καταγραφή των στοιχείων ζητείται να γίνει σε δύο άξονες: το µνηµείο ή γενικότερα το
χώρο όπου πραγµατοποιείται η γιορτή και τις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας που σχετίζονται µ’ αυτήν (π.χ. λιτανεία εικόνας, πανηγύρι, έθιµα κ.λπ.).
Εάν υπάρχει χρόνος και ενδιαφέρον από τους Μ, η δραστηριότητα µπορεί να
αναπτυχθεί σε σχέδιο εργασίας (∆.Ε. σύστηµα, πολιτισµός, επικοινωνία).
4) Ένα βήµα πιο πέρα: Οι ΜΟ σχεδιάζουν την έρευνά τους µε θέµα θρησκευτικά µνηµεία διαφόρων θρησκειών στον άξονα του χώρου και του χρόνου.

Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στη σχέση των θρησκευτικών µνηµείων µε την καθηµερινότητα των κατοίκων ενός τόπου και κατά συνέπεια µε την πολιτιστική
τους ταυτότητα.
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6) Σύνθεση φυλλαδίου: Οι ΜΟ, µετά τη συζήτηση που προηγήθηκε, συνθέτουν
έναν τουριστικό οδηγό - πληροφοριακό φυλλάδιο για ένα θρησκευτικό µνηµείο του τόπου τους. Η διαθεµατική δραστηριότητα (Γλώσσα, Θρησκευτικά,
Ιστορία) στοχεύει στην ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου. Πρόκειται για
διακριτό είδος κειµενικού λόγου. Ο ∆ θα συζητήσει µε τους Μ τον τρόπο γραφής και τη µορφή τέτοιου είδους κειµένων, ενώ µπορεί να τους παρουσιάσει
µερικά σχετικά φυλλάδια ώστε να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Οι ΜΟ συνεργάζονται για να συµφωνήσουν στην αναπαραγωγή ενός ή
περισσότερων φυλλαδίων, που στη συνέχεια θα µοιραστούν.
Σηµείωση: Οι ΜΟ χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους πηγές πληροφοριών
και φωτογραφικό υλικό.
K E ºA § A I O 5 . Aﬁ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από την πολιτιστική κληρονοµιά άλλων λαών
της Ευρώπης κυρίως, αλλά και του υπόλοιπου κόσµου.
Να εντοπίσουν βασικές οµοιότητες, διαφορές και αλληλεπιδράσεις των πολιτισµών (στους άξονες του χώρου και του χρόνου).
Να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα (µειονότητες, µετανάστες, κ.λπ.).

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Πολιτισµός, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Χώρος Χρόνος, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ µε τη σύγκριση των εικόνων εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές σε
έργα διαφόρων πολιτισµών. Ο ∆, µετά την ολοκλήρωση των συγκρίσεων, προσανατολίζει τους Μ να διατυπώσουν απόψεις σχετικά µε την αλληλεπίδραση
των πολιτισµών, εµπλέκοντας στη συζήτηση τις διαθεµατικές έννοιες του κεφαλαίου. Για παράδειγµα, ρωτώντας για τις αλλαγές που συµβαίνουν στα τραγούδια, στους χορούς, στον τρόπο που ντυνόµαστε, στην αρχιτεκτονική κ.ά.,
θα αναδειχτεί η αλληλεπίδραση µε άλλους πολιτισµούς (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, πολιτισµός).
Σηµείωση: Στη σύγκριση γλωσσών οι ΜΟ µπορούν να αναφέρουν και άλλες
ελληνικές λέξεις που χρησιµοποιούν άλλοι λαοί ή λέξεις ξένων γλωσσών που
χρησιµοποιούµε εµείς σήµερα.
2) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι ΜΟ συζητούν πώς εφευρέσεις όπως η
τυπογραφία και το τηλέφωνο βοήθησαν στην εξέλιξη και την αλληλεπίδραση των πολιτισµών και πώς τέτοια πολιτισµικά επιτεύγµατα γίνονται σταδιακά «κτήµα» όλων των πολιτισµών. Υποθέτουν ποια θα ήταν η εικόνα του κόσµου χωρίς αυτά (∆.Ε. χώρος, χρόνος, µεταβολή).
3) ∆ιαλεκτική αντιπαράθεση των ΜΟ στο θέµα της οµοιότητας ή της διαφοράς των πολιτισµών. Ο ∆ επιδιώκει στην αντιπαράθεση να αναδειχτούν οι διαθεµατικές έννοιες του κεφαλαίου (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, χώρος - µεταβολή).
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4) Ταξιδεύουµε σ’ άλλους πολιτισµούς: «Γνωριµία» µε αντιπροσωπευτικά σύγχρονα και παλαιότερα έργα του πολιτισµού από χώρες εκτός Ευρώπης. Εκτενέστερη αναφορά στον παγκόσµιο πολιτισµό θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν
οι Μ σε µεγαλύτερες τάξεις, κυρίως µέσα από το µάθηµα της Γεωγραφίας. Οι
Μ καλούνται να µιλήσουν για κάποιον πολιτισµό που γνωρίζουν. Ενθαρρύνουµε ιδιαίτερα τους Μ από άλλες χώρες (αν υπάρχουν) να παρουσιάσουν έργα από τον πολιτισµό της χώρας τους (∆.Ε. Χώρος, Χρόνος, Πολιτισµός). Oι εικόνες της σελ. 51 είναι απλές αναφορές σε άλλους πολιτισµούς. (Oι M δεν
πραγµατοποιούν κάποια δραστηριότητα που να σχετίζεται µ’ αυτές).
Εναλλακτικά: Προτείνεται οι Μ να δηµιουργήσουν ένα λογότυπο (σήµα) για κάποιον από τους πολιτισµούς (διαθεµατική δραστηριότητα - Αισθητική Αγωγή).
5) Ένα βήµα πιο πέρα: ∆ραστηριότητα που στοχεύει στην περαιτέρω εξοικείωση των Μ µε τον πολιτισµό που θα επιλέξουν να µελετήσουν.
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στη διαφορετικότητα αλλά και τα κοινά στοιχεία των
πολιτισµών του κόσµου. Τονίζεται επίσης η αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτιστικών
στοιχείων από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

Τετράδιο Εργασιών

7) Οι ΜΟ, αφού διαβάσουν το απόσπασµα από το βιβλίο του Στρ. Τραγάκη «Σαρακήνικο», το επεξεργάζονται µε βάση τις ερωτήσεις της δραστηριότητας. Με
το κείµενο επιδιώκεται να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες (ξενοφοβία, ρατσισµός, στερεότυπα κ.λπ.) -∆ιαπολιτισµική Αγωγή (∆.Ε. Μεταβολή).
8) Οι Μ µπαίνουν οι ίδιοι στη θέση του ήρωα (ενσυναίσθηση) και γράφουν ένα
γράµµα σ’ ένα φίλο τους, που ζει στην πατρίδα που άφησαν. Ο ∆ θα υπενθυµίσει τον τρόπο γραφής της επιστολής (που απευθύνουµε σε φιλικό µας πρόσωπο, διακριτό είδος κειµενικού λόγου), αλλά δε θα επιµείνει τόσο στη µορφή όσο στην ανάδειξη των συναισθηµάτων των Μ. (διαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας) (∆.Ε. Μεταβολή, Επικοινωνία).
K E ºA § A I O 6 . AıÏËÙÈÛÌﬁ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜

(2 διδακτικές ώρες)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συζητήσουν και να προσεγγίσουν την έννοια του αθλητισµού γενικότερα
και µέσα από την εµπειρία τους ειδικότερα.
Να διακρίνουν την έννοια του αθλητισµού από την έννοια του πρωταθλητισµού
Να αναφέρουν και να συγκρίνουν συµπεριφορές φίλαθλου πνεύµατος σε αντιδιαστολή µε αυτές του φανατικού οπαδού.
Να προβληµατιστούν για το φαινόµενο της βίας στους αθλητικούς χώρους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Πολιτισµός, Συνεργασία, Συλλογικότητα, Άτοµο - Σύνολο, Μεταβολή, Επικοινωνία, Χώρος - Χρόνος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ παρατηρούν τις εικόνες και διαβάζουν τις λέξεις που έχουν σχέση µε
τον αθλητισµό. Συζητούν για τα διάφορα αθλήµατα που απεικονίζονται και
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αναφέρουν και άλλα που γνωρίζουν, µε στόχο τον προσανατολισµό και την
ανάδειξη των εµπειριών και των βιωµάτων τους στον αθλητισµό. Ο ∆ χρησιµοποιεί τη δραστηριότητα της αράχνης («ιδεοθύελλα») για να σηµειωθούν
στον πίνακα λέξεις σχετικές µε τον αθλητισµό, τις οποίες αναφέρουν οι Μ.
2) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι ΜΟ να πραγµατευτούν την έννοια του
αθλητισµού και τα διάφορα αθλήµατα µέσα από την εµπειρία τους. Κάθε ΜΟ
αναλαµβάνει ένα από τα προτεινόµενα θέµατα (οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα, αθλήµατα που γίνονται σε ειδικούς χώρους και αθλήµατα που γίνονται σε
ανοικτούς χώρους, οι κανόνες των αθληµάτων, αθλητικές εκδηλώσεις παλιά
και σήµερα, γιατί αξίζει να αθλούµαστε). Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης
των ΜΟ στην ολοµέλεια αναµένεται να αναδειχτούν διάφορα σηµαντικά στοιχεία, όπως η δυνατότητα που δίνεται µέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες
για κοινωνικότητα, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, γερό σώµα, καλλιέργεια της προσωπικότητας (ηθική και πνευµατική ανάπτυξη), η συναδέλφωση
των λαών (ολυµπιακή εκεχειρία), η άµιλλα µεταξύ των αθλητών κ.ά. (∆.Ε. συνεργασία, συλλογικότητα, άτοµο - σύνολο, µεταβολή, επικοινωνία).
3) Στόχος της δραστηριότητας είναι η διάκριση από τους Μ της έννοιας του
αθλητισµού από την έννοια του πρωταθλητισµού. Τα σκίτσα (φίλαθλος, αθλούµενος) και η φωτογραφία του πρωταθλητή θα αποτελέσουν τη βάση για προβληµατισµό και περαιτέρω συζήτηση.
4) Οι ΜΟ συζητούν για να προετοιµάσουν τις ερωτήσεις που θα έθεταν σ’ έναν
πρωταθλητή. Είναι σηµαντικό, αν υπάρχει δυνατότητα, να επισκεφθεί κάποιος πρωταθλητής την τάξη, ή να επισκεφτεί η τάξη κάποιον αθλητικό χώρο (στάδιο), όπου οι Μ θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν την συνέντευξη (∆.Ε. επικοινωνία).
5) Τα λόγια του Σόλωνα και το απόσπασµα από τον Ολυµπιακό Καταστατικό
Χάρτη της ∆ΟΕ (1992) µπορούν να δώσουν το έναυσµα για µια συζήτηση της
σχέσης αθλητισµού και πολιτισµού. Π.χ. µέσα από τον αθλητισµό καλλιεργείται το ήθος των πολιτών, η αλληλεγγύη µεταξύ των πολιτών, καλλιέργεια του
συναγωνισµού και της άµιλλας κ.λπ. (∆.Ε. συνεργασία, συλλογικότητα, άτοµο - σύνολο, πολιτισµός).
6) Οι Μ προβληµατίζονται για το φαινόµενο της βίας, συζητούν για ποιους λόγους εµφανίζεται στους αθλητικούς χώρους και προτείνουν λύσεις.
7) Ένα βήµα πιο πέρα: Οι ΜΟ συζητούν για τα έπαθλα των αγώνων άλλοτε και
τώρα (∆.Ε. χώρος-χρόνος, πολιτισµός). Αναµένεται να προκύψουν διάφορα
στοιχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης (ηθική ανταµοιβή όχι µόνο στους νικητές αλλά και σε όλους όσοι αγωνίζονται, πώς αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και οι επιτυχίες των πρωταθλητών από την πολιτεία άλλοτε και τώρα π.χ.
υποδοχή των πρωταθλητών στην αρχαία Ελλάδα - γκρέµισµα τειχών, ονοµασία σταδίων - «Σπύρος Λούης» κ.ά.).
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στον αθλητισµού και τον πρωταθλητισµό. Αναδεικνύονται οι αξίες της επικοινωνίας και της φιλίας των λαών. Γίνεται µια προσπάθεια της ανάδειξης του φίλαθλου πνεύµατος σε αντιδιαστολή µε το πνεύµα του φανατικού οπαδού.

Τετράδιο Εργασιών

Προτείνονται τρεις διαθεµατικές δραστηριότητες:
9)* Οι Μ «ψηφίζουν» για το πιο αγαπηµένο τους άθληµα. Καταγράφουν στον
πίνακα τις απαντήσεις τους. Γράφουν κλάσµατα µε παρονοµαστή το συνολικό αριθµό των Μ της τάξης και αριθµητή τον αριθµό των Μ που ασχολούνται
µε το συγκεκριµένο άθληµα ή τους αρέσει περισσότερο. Συγκρίνουν τα κλά-
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σµατα και καταλήγουν σε συµπεράσµατα για τα δηµοφιλέστερα αθλήµατα
στην τάξη τους (διαθεµατική δραστηριότητα Μαθηµατικών). Η δραστηριότητα απαιτεί επιπλέον διδακτικό χρόνο και µπορεί να παραλειφθεί.
10)* Οι Μ ζωγραφίζουν µπάλες διαφόρων αθληµάτων. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί ή να πραγµατοποιηθεί στο σπίτι.
11) Οι ΜΟ ασχολούνται µε την κατασκευή αφίσας (µε συνθήµατα κατά της βίας
στους αθλητικούς χώρους) που επίσης αποτελεί συγκεκριµένο είδος κειµενικού λόγου (διαθεµατική Γλώσσας, Αισθητικής Αγωγής).
A N A ™ KO ¶ H ™ H . O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ
Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ

(1 διδακτική ώρα)

Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το ανακεφαλαιωτικό κείµενο, το οποίο είναι περιληπτικό και περιγραφικό, ενοποιεί όσα µελέτησαν στα κεφάλαια της
ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια σηµεία της.

Βασικό λεξιλόγιο

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι βασικές λέξεις της ενότητας.

«Χάρτης» από λέξεις

Η κεντρική έννοια της ενότητας (πολιτισµός) συνδέεται µε τις επιµέρους έννοιες µε βέλη. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά µε όσες λέξεις γνωρίζουν.

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ καλούνται να επανεξετάσουν τις ενέργειες που έκαναν στην πορεία της
ενότητας (συνεργατικές, διαλογικές, ερευνητικές δεξιότητες και µεταδεξιότητες).

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης
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Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 19 διδακτικές ώρες.
Κάθετη διασύνδεση: µε τα σχετικά κεφάλαια που έχουν πραγµατευτεί στο µάθηµα της ΜτΠ των προηγούµενων τάξεων (Β΄ Τάξη – «Έµβια και άβια σώµατα», Γ΄ Τάξη - «Ο τόπος µας», «Φυτά και ζώα του
τόπου µας»).
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: οικοσύστηµα, έµβια και άβια στοιχεία, ισορροπία οικοσυστήµατος, τροφική αλυσίδα, σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα, λύκος, αγέλη, βασίλισσα, κηφήνας, εργάτρια, σµήνος, γύρη, σπόρος, καρπός, κύκλος ζωής του φυτού, ρύπανση του αέρα, απορρίµµατα, ανακύκλωση,
βιολογικός καθαρισµός, αναδάσωση, προστασία του περιβάλλοντος, άλσος, χλωρίδα, πανίδα.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες: δίνεται έµφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης ποικίλων πηγών και
εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες.
Υλικά και πηγές: µεγεθυντικός φακός, γάντια µιας χρήσης, µετροταινία, κιάλια, κασετόφωνο, ένα
κουβάρι σπάγγο, µεγάλη λεκάνη, µικρή ποσότητα άµµου, πέτρες και κοχύλια, µεγάλα πλαστικά µπουκάλια νερού, χρησιµοποιηµένο λάδι µηχανής ή λάδι φαγητού, χαρτί κουζίνας, διαφανή ποτήρια, πλαστικά κουταλάκια, ζάχαρη, γάλα, πλαστικά γάντια, δύο άδειες συσκευασίες του ίδιου προϊόντος (π.χ.
κουτιά γάλακτος): µία µεγάλη και µία µικρή, δύο ίσης χωρητικότητας διαφανή δοχεία, πάγος ή καραµέλες, παγωτό, σόδα (αναψυκτικό), τρούφα σοκολάτας, βυσσινάδα, καλαµάκι.
Ένα ντοσιέ µε 24 φύλλα για κάθε οµάδα (εάν υπάρχει η δυνατότητα να είναι φύλλα ευρετηρίου ή να
φτιαχτούν από τους Μ) για να δηµιουργήσουν οι ΜΟ το «Λεξικό του Περιβάλλοντος» (δραστηριότητα
1 - Τετράδιο Εργασιών).
Επισηµάνσεις: Στην ενότητα υπάρχουν έννοιες των Φυσικών Επιστηµών (έµβια και άβια στοιχεία,
οικοσύστηµα, ρύπανση κ.λπ.) για τις οποίες οι Μ έχουν τις προσωπικές τους απόψεις. Οι απόψεις αυτές προτείνουµε να αξιοποιηθούν (εποικοδοµητική αντίληψη για τη µάθηση). Εκτενής αναφορά για
τις απόψεις των Μ γίνεται 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. (1998), (Επιµ. Π. Κόκκοτας, µτφρ. Μ. Χατζή).
Το κεφάλαιο 2 προϋποθέτει έξοδο των µαθητών από την τάξη - µελέτη ενός τοπικού οικοσυστήµατος
στο πεδίο (κοντινό πάρκο, παράλια, δασάκι, περιοχή µε καλλιέργειες) και θα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα.
Με την έναρξη της ενότητας είναι σκόπιµο οι Μ να φυτέψουν σπόρους φασολιού ώστε να παρατηρήσουν τα φυτά που θα αναπτυχθούν, θέµα το οποίο µελετούν στο κεφ. 4. Επίσης, δυο τρεις µέρες πριν
από την επεξεργασία του ίδιου κεφαλαίου τοποθετούµε σπόρους φασολιού σε νερού ώστε να µπορούν οι Μ να τους ανοίξουν και να τους παρατηρήσουν στην αντίστοιχη δραστηριότητα.
Κρίνεται σκόπιµο οι Μ να έχουν πρόσβαση σε ποικίλες πηγές που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήµατα γενικά και τοπικά. Τέτοια θα µπορούσαν να είναι σχετικά φυλλάδια διαφόρων οργανισµών και οργανώσεων, βιβλία, βιντεοταινίες, λογισµικά. Επίσης, εκπαιδευτικό υλικό (ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα) που µπορεί ο ∆ να αναζητήσει στα γραφεία υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στις βιβλιοθήκες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε βιβλιοθήκες περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ. Πολύ χρήσιµους οδηγούς, τέλος, έχουν εκδώσει σχολεία που έχουν υλοποιήσει περιβαλλοντικά προγράµµατα.
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 των δραστηριοτήτων 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.
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τα στοιχεία (έµβια
και άβια) χαρακτηριστικών ελληνικών οικοσυστηµάτων.
Να συζητήσουν για τις λειτουργίες ενός οικοσυστήµατος, όπως για παράδειγµα την ανάγκη των οργανισµών για χώµα, νερό, ήλιο, αέρα, την ύπαρξη
τροφικών αλυσίδων κ.ά.
Να κάνουν υποθέσεις για τις αλληλεπιδράσεις που θα προκαλούσαν διαταραχή στην ισορροπία του καθώς και τις επιπτώσεις από τη διαταραχή αυτή.
Να αναφέρουν οικοσυστήµατα της περιοχής τους και του νοµού τους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Μονάδα - Σύνολο

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) ∆ραστηριότητα ανάδειξης των απόψεων των Μ για τους ζωντανούς και µη
ζωντανούς οργανισµούς και για την έννοια του οικοσυστήµατος.
Οι Μ αναζητούν στο λεξικό τους τη σηµασία της λέξης οικοσύστηµα και συζητούν. Επίσης συζητούν για το τι χρειάζονται τα ζώα και τα φυτά για να αναπτυχθούν. Στο τρίτο ερώτηµα της δραστηριότητας οι Μ µε τη βοήθεια των εικόνων των σχετικών µε το ορεινό οικοσύστηµα καταγράφουν, βασιζόµενοι
στις απόψεις τους, όσα «έχουν ζωή» (έµβια) και όσα «δεν έχουν ζωή» (άβια)
(πέτρες, χώµα, έδαφος, νερό, φως, αέρας). Οι Μ έχουν κάνει ήδη µια πρώτη
συζήτηση στη Β΄τάξη για τα έµβια και άβια στοιχεία ενός οικοσυστήµατος,
Έτσι αναµένεται να εντοπίσουν και κάποια άβια στοιχεία του οικοσυστήµατος ενώ µέσα από κατάλληλη καθοδήγηση θα αναδυθούν και άλλα.
Οι απόψεις των µαθητών για το συγκεκριµένο θέµα: Από τη διεθνή ερευνητική εργογραφία για τις απόψεις των µαθητών προκύπτει, ότι οι Μ 8-9 ετών, θεωρούν πως τα πράγµατα τα οποία κινούνται και µόνο αυτά έχουν ζωή, ενώ οι
Μ 9-11 ετών, θεωρούν ότι και άβια πράγµατα τα οποία κινούνται, όπως ο ήλιος
και τα ποτάµια ή ο αέρας έχουν ζωή. Αντίστοιχα για τα οικοσυστήµατα, ο τρόπος σκέψης των παιδιών ακολουθεί µια εξελικτική πορεία η οποία αρχίζει µε
τον εγωκεντρισµό, για να φτάσει σταδιακά στο συλλογισµό που περιλαµβάνει
ένα ευρύ φάσµα παραγόντων προκειµένου να δοθεί νόηµα στη λέξη οικοσύστηµα. Έτσι, τα µικρότερα παιδιά, ηλικίας 5-7 ετών, έχουν την τάση να σκέφτονται τους µεµονωµένους οργανισµούς οι οποίοι έχουν ανάγκη την ανθρώπινη φροντίδα για να επιβιώσουν. Οι µεγαλύτεροι Μ, ηλικίας 7-11 ετών,
προεκτείνουν τη σκέψη τους στους άγριους οργανισµούς ως µεµονωµένα
όντα, ενώ σταδιακά µπορούν να οικειοποιηθούν απόψεις για τις σχέσεις των
οργανισµών µεταξύ τους και µε τα άβια στοιχεία ενός οικοσυστήµατος.
Σηµείωση: Το οικοσύστηµα αποτελεί κεντρική έννοια της οικολογίας. Με βάση την επιστήµη της Οικολογίας, οικοσύστηµα ονοµάζουµε το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που διαµορφώνεται τόσο µεταξύ των οργανισµών όσο και µεταξύ των οργανισµών και του αβιοτικού περιβάλλοντος (στο «Αξίζει να διαβάσουµε» παρουσιάζεται ένας µετασχηµατισµένος ορισµός). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές εκφράζονται ως αδιάκοπες ανταλλαγές ενέργειας, υλικών και
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πληροφορίας, οργανώνοντας το βιότοπο (αβιοτικό περιβάλλον) και τη βιοκοινότητα (βιοτικό περιβάλλον) σε αυτοοργανωνόµενο και αυτορυθµιζόµενο οικολογικό σύστηµα. Το αβιοτικό περιβάλλον παρέχει στο οικοσύστηµα την
ενέργεια και τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο κεφάλαιο δε γίνεται καµία αναφορά σε µια
κατηγορία οργανισµών, τους αποικοδοµητές/αποσυνθέτες, οι οποίοι είναι µικροοργανισµοί που αποσυνθέτουν τη νεκρή οργανική ύλη και τη µετατρέπουν
σε ανόργανα συστατικά, σε µορφή που µπορεί να απορροφηθεί ξανά από τους
παραγωγούς. Οι αποικοδοµητές/αποσυνθέτες είναι βασικά στοιχεία για την
ανακύκλωση της ύλης και εντέλει για τη συνέχεια της ύπαρξης των οικοσυστηµάτων. Ο ∆ µπορεί να αναφερθεί σε αυτούς εάν το κρίνει απαραίτητο, αν
του δοθεί η ευκαιρία ή αν οι µαθητές θίξουν ένα τέτοιο ζήτηµα.
2) Κάθε ΜΟ επιλέγει και µελετά ένα από τέσσερα χαρακτηριστικά ελληνικά
οικοσυστήµατα. Σκόπιµο είναι να προηγηθεί συζήτηση ώστε να αποσαφηνιστεί ο όρος «στοιχεία του οικοσυστήµατος», ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας γίνεται η γεφύρωση των νοηµάτων που έδωσαν οι Μ στη
λέξη «οικοσύστηµα» (διατύπωση απόψεων 1ης δραστηριότητας) µε την αποδεκτή επιστηµονική άποψη (σχετική είναι και η 2 η δραστηριότητα στο Τετράδιο του Μαθητή).
Οι διαστάσεις που θα µελετήσουν οι ΜΟ είναι:
α) Τα έµβια και άβια στοιχεία του οικοσυστήµατος (∆.Ε. µονάδα - σύνολο).
β) Οι σχέσεις των έµβιων στοιχείων µεταξύ τους και των έµβιων µε τα άβια
στοιχεία του (∆.Ε. σύστηµα, αλληλεπίδραση, µονάδα - σύνολο).
γ) Οι τροφικές αλυσίδες
δ) Oι ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το οικοσύστηµα (∆.Ε. σύστηµα, αλληλεπίδραση).
Κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας αναµένεται να αναδειχτούν:
• Τα κοινά χαρακτηριστικά των οικοσυστηµάτων: τα έµβια και άβια στοιχεία
και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.
• Οι διαφορές τους: µέγεθος οικοσυστηµάτων, διαφορετικές αβιοτικές συνθήκες (φως, θερµοκρασία…).
• Τροφικές αλυσίδες - σχέσεις εµβίων (κάθετη διασύνδεση µε την ενότητα
5, ΜτΠ Γ΄τάξης). Στη δραστηριότητα αυτή µπορούµε να προτείνουµε στις
ΜΟ να εντάξουν και τον άνθρωπο σε κάποιες από τις τροφικές αλυσίδες που
έφτιαξαν. Προτείνεται, επίσης, να γίνει συζήτηση για το τι συµβαίνει όταν
τα φυτά και τα ζώα «πεθαίνουν», για να αναδειχθεί ο ρόλος των αποικοδοµητών σε ένα οικοσύστηµα.
• Επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεµβάσεων - περιβαλλοντικά προβλήµατα
- ισορροπία οικοσυστήµατος.
Εάν υπάρχει διαθέσιµη εκπαιδευτική ταινία µε θέµα κάποιο η κάποια χαρακτηριστικά ελληνικά οικοσυστήµατα, είναι σκόπιµο να αξιοποιηθεί κατάλληλα πριν οι µαθητές παρατηρήσουν έµβια και άβια στοιχεία των οικοσυστηµάτων που παρουσιάζονται στις εικόνες του κεφαλαίου. Η εργασία των ΜΟ στη
δραστηριότητα αυτή θα διευκολυνθεί εάν έχουν στη διάθεσή τους βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες κ.ά. σχετικά µε ελληνικά οικοσυστήµατα.
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στην έννοια του οικοσυστήµατος, τα βασικά του στοιχεία (έµβια, άβια), τις αλληλεπιδράσεις τους, τις τροφικές αλυσίδες και τις
επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεµβάσεων. Με αφορµή το παράδειγµα του
κειµένου (διαταραχή οικοσυστήµατος λιµνοθάλασσας) οι Μ µπορούν να αναφέρουν δικά τους παραδείγµατα.
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Τετράδιο Εργασιών

1) Οι ΜΟ δηµιουργούν «Το Λεξικό του Περιβάλλοντος». Το συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια πραγµάτευσης των κεφαλαίων της ενότητας.
2) Οι ΜΟ µελετούν τα δεδοµένα του πίνακα και απαντούν στα ερωτήµατα που
αφορούν κυρίως µικρά ζώα που ζουν στο µικρό οικοσύστηµα ενός τοίχου.
Έτσι, για παράδειγµα, αναµένεται να αναδειχτεί µέσα από τη δραστηριότητα
ότι κάποια ζώα είναι πιο πιθανό να τα εντοπίσουµε στο χώµα που υπάρχει ανάµεσα στις σχισµές ενός τοίχου ενώ κάποια άλλα πάνω στις πέτρες. Η δραστηριότητα αποτελεί εισαγωγή άσκηση επί χάρτου της έρευνας στο πεδίο που
ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
K E ºA § A I O 2 . OÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜

(2 διδακτικές ώρες)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν στοιχεία (έµβια και
άβια) ενός οικοσυστήµατος της περιοχής τους.
Να περιγράψουν τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του (σχέση έµβιων άβιων στοιχείων και έµβιων µεταξύ τους - τροφικές αλυσίδες).
Να συζητήσουν για τους παράγοντες που θα προκαλούσαν ή έχουν προκαλέσει διαταραχή στην ισορροπία του οικοσυστήµατος που µλετούν καθώς και
τις επιπτώσεις από τη διαταραχή αυτή.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζεται ένα οικοσύστηµα του
τόπου µας µε τη µεθοδολογία της µελέτης πεδίου και των περιβαλλοντικών
µονοπατιών. Το κείµενο που διατυπώνουν οι επιστήµονες στην αρχή του κεφαλαίου µπορεί να λειτουργήσει ως έναυσµα για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν στο πεδίο.
1) Πριν από την «έρευνα στο πεδίο» προηγείται µια σύντοµη συζήτηση για την
επιλογή του οικοσυστήµατος (πάρκο, λίµνη, δάσος, παραλία…) που θα µελετηθεί, για τα υλικά και τα όργανα που θα χρειαστούν αλλά και για τα µέτρα
ασφαλείας που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Στο πεδίο γίνεται η επιλογή του συγκεκριµένου χώρου έρευνας. Πριν οι ΜΟ
ξεκινήσουν την ερευνά τους, είναι χρήσιµο να διευκρινιστούν οι τέσσερις
υπο-δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από όλες τις οµάδες. Στόχος είναι οι Μ να παρατηρήσουν µε όλες τους τις αισθήσεις και να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία (άβια και έµβια) του οικοσυστήµατος
καθώς και την ανθρώπινη παρουσία σ’ αυτό (χρήσεις οικοσυστήµατος, παρεµβάσεις κ.ά.). Όσο οι ΜΟ µελετούν τον καθορισµένο χώρο (5µ. x 5µ.) για να
διαπιστώσουν αν υπάρχουν ζώα ή ίχνη ζώων (υποδραστηριότητα ∆), παρακινούµε τους Μ να σηκώνουν προσεχτικά κάποιες πέτρες για να εντοπίσουν µικρά ζώα και άλλους οργανισµούς (αποικοδοµητές). Σηµειώνεται ότι σε κάποιες από τις υποδραστηριότητες η µελέτη δεν περιορίζεται στο χώρο που θα
καθοριστεί αλλά εκτείνεται στη γύρω περιοχή (π.χ. καταγραφή των δραστηριοτήτων των ανθρώπων). ∆ιαθεµατική δραστηριότητα Μαθηµατικών και Εικαστικών (∆.Ε. σύστηµα).
2) Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην τάξη ή στο πεδίο. Οι ΜΟ
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Ακολουθεί συζήτηση για
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τις λειτουργίες του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος. Κάνουν υποθέσεις για
τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του (έµβιων-άβιων, τροφικές αλυσίδες
κ.λπ.), τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν προκαλέσει ή θα προκαλούσαν διαταραχή στην ισορροπία του οικοσυστήµατος και για τις επιπτώσεις
της διαταραχής αυτής (∆.Ε. µεταβολή, αλληλεπίδραση).
3) Ένα βήµα πιο πέρα: Οι ΜΟ αναζητούν, συζητούν και καταγράφουν χαρακτηριστικά οικοσυστήµατα του νοµού τους (ορεινά, πεδινά, υδάτινα, αστικά
οικοσυστήµατα). Η δραστηριότητα επεκτείνεται σε επιτόπια έρευνα και λεπτοµερή καταγραφή των στοιχείων ενός τοπικού οικοσυστήµατος στο επόµενο µάθηµα.
Τετράδιο Εργασιών

3) Παιχνίδι «Οι αλληλεπιδράσεις στον τόπο µας»: Με το παιχνίδι αυτό οι Μ θα
έχουν την ευκαιρία να αναφερθούν στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις έµβιων-άβιων, και έµβιων-έµβιων στοιχείων του οικοσυστήµατος που µελέτησαν. Καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι, µπορούµε να κάνουµε ερωτήσεις στους
Μ, όπως «Τι θα συµβεί αν κόψουµε το σπάγγο, αν δηλαδή διαταραχθεί κάποια
σχέση;» (∆.Ε. σύστηµα, αλληλεπίδραση).
K E ºA § A I O 3 . ™ÔÓ‰˘ÏˆÙ¿ Î·È ·ÛﬁÓ‰˘Ï· ˙Ò·

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διακρίνουν και να ταξινοµήσουν ζώα σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.
Να εξετάσουν το λύκο ως ένα σπονδυλωτό ζώο.
Να εξετάσουν τη µέλισσα ως ένα ασπόνδυλο ζώο.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Ταξινόµηση, Λειτουργία, Χώρος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Α) Οι ΜΟ συζητούν το νόηµα των λέξεων «σπονδυλωτά» και «ασπόνδυλα».
Β) Παρατηρούν τη σπονδυλική στήλη ενός ψαριού και την περιγράφουν. Στην
ολοµέλεια ανακοινώνονται οι περιγραφές και πραγµατοποιούνται συγκρίσεις.
Γ) Ταξινοµούν τα ζώα της εικόνας στις δύο κατηγορίες. Συµπληρώνουν την
ταξινόµηση και µε άλλα ζώα που γνωρίζουν. Γίνεται αναφορά και στον άνθρωπο, ως σπονδυλωτό (∆.Ε ταξινόµηση).
2) Οι ΜΟ, µε τη βοήθεια των αντίστοιχων εικόνων και τα συνοδευτικά πληροφοριακά κείµενα, συζητούν για τη µορφή που έχουν τα δόντια και τα πόδια
του λύκου (κοφτεροί κυνόδοντες - σαρκοφάγο ζώο, πλατιά πέλµατα - µπορεί
να περπατά στο χιόνι) και συζητούν για τον τρόπο οργάνωσης της ζωής του
(σε αγέλες για να µπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τροφή, να µεγαλώνουν
και να εκπαιδεύουν τα µικρά τους) (∆.Ε. λειτουργία).
3) Συζητείται µε ποιον τρόπο οι ανθρώπινες δραστηριότητες που παρουσιάζονται οδήγησαν ο λύκος να απειλείται µε εξαφάνιση: Τα διάφορα έργα στα δάση,
το παράνοµο κυνήγι και η επέκταση των βοσκότοπων σε βάρος των δασικών
εκτάσεων οδηγεί σταδιακά σε υποβάθµιση των βιότοπων του λύκου και µείωση της τροφής του (ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα). Κάποιες αγέλες αναγκάζονται να αναζητούν την τροφή τους σε σκουπιδότοπους και χώρους απόρριψης υπολειµµάτων από σφαγεία. Η παράνοµη θανάτωση λύκων από ορισµέ-
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νους κτηνοτρόφους, ως την πλέον άµεση λύση για την προστασία των κοπαδιών
τους, αποτελεί το σηµαντικότερο κίνδυνο για την επιβίωση του είδους (∆.Ε. χώρος σύστηµα).
4) Εξετάζεται η µέλισσα ως χαρακτηριστικό ασπόνδυλο ζώο. Οι ΜΟ, µε τη βοήθεια της εικόνας, παρατηρούν και ονοµάζουν τα µέρη του σώµατός της και
συζητούν για το ρόλο της προβοσκίδας (π.χ. πρόσληψη νέκταρ από τα άνθη),
των ποδιών (µεταφορά γύρης και συµβολή στην επικονίαση των φυτών) και
του κεντριού (µηχανισµός άµυνας). Τέλος, συµπληρώνουν τον εννοιολογικό
χάρτη (∆.Ε. λειτουργία).
Σηµείωση: Οι Μ για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και για την επόµενη (5 η)
θα ήταν χρήσιµο να ανατρέξουν και σε άλλες πηγές, (βιβλία, διαδίκτυο…).
Επίσης, αν υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται να βρεθεί κάποιο νεκρό έντοµο που οι M θα παρατηρήσουν ή να παγιδευτεί ένα ζωντανό έντοµο (όπως µέλισσα, αράχνη, µύγα – που θα ελευθερωθεί στο τέλος της δραστηριότητας) σε
διαφανές δοχείο που οι M θα παρατηρήσουν µε µεγεθυντικό φακό.
5) Οι Μ παρατηρούν τις εικόνες, διαβάζουν τις πληροφορίες που τις συνοδεύουν, απαντούν στις ερωτήσεις και παρατηρούν από κοντά µε µεγεθυντικό
φακό µια κερήθρα. Αν είναι εφικτό, ο ∆ µπορεί να καλέσει έναν µελισσοπαραγωγό για να συζητήσουν µαζί του. Εάν υπάρχει διαθέσιµη εκπαιδευτική ταινία µε θέµα τη µέλισσα, είναι σκόπιµο να δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίησή της και στην ενεργότερη εµπλοκή των µαθητών στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε την κοινωνία των µελισσών (∆.Ε. σύστηµα).
6) Οι ΜΟ καλούνται να παρουσιάσουν µέσα από παιχνίδια ρόλων (π.χ. παντοµίµα) την κοινωνία των µελισσών.
7) Η δική µας ερώτηση. Οι ΜΟ ετοιµάζουν τις ερωτήσεις τους, που αξιοποιούνται µε τον πιο πρόσφορο τρόπο.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο παρουσιάζεται η ταξινόµηση των ζώων σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα – ο λύκος και η µέλισσα ως χαρακτηριστικά ζώα των δύο αντίστοιχων
κατηγοριών. Οι Μ µπορούν να εµπλουτίσουν το κείµενο µε επιπλέον πληροφορίες για τα δύο ζώα.

Τετράδιο Εργασιών

4) Οι ΜΟ δηµιουργούν το δικό τους παραµύθι. Η αρχή του παραµυθιού, όπως
δίνεται, επιχειρεί να ανατρέψει το µοτίβο του «κακού» λύκου. Αξιοποιούνται
τα παραµύθια που θα γράψουν οι ΜΟ (σύνθεση ενιαίου παραµυθιού, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, δηµοσίευση στη σχολική εφηµερίδα κ.λπ.).
5) Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν τον πίνακα και µε άλλα σπονδυλωτά και
ασπόνδυλα ζώα.
6) Οι απαντήσεις της ακροστιχίδας είναι: ΕΝΤΟΜΟ, ΡΑΤΚΕΝ, ΓΥΡΗ, ΑΝΘΟΜΕΛΟ, ΤΟ ΜΕΛΙ, ΡΙΖΑ, ΙΡΤΝΕΚ, ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ.
K E ºA § A I O 4 . ¢È·‰ÚÔÌ¤˜ ÙË˜ Á‡ÚË˜,
Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ÛﬁÚˆÓ. O ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι
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Οι Μ:
Να εξοικειωθούν µε τον κύκλο ζωής των φυτών και τα βασικά του στάδια.
Να διακρίνουν τον καρπό και το άνθος του φυτού και το ρόλο τους στην αναπαραγωγή.
Να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικούς καρπούς και άνθη φυτών της περιοχής
τους.
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

Λειτουργία, Αλληλεπίδραση, Χώρος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ παρατηρούν το εσωτερικό του σπόρου του φασολιού και εντοπίζουν
το έµβρυο του νέου φυτού. Στη δραστηριότητα που ακολουθεί αναµένεται οι
µαθητές να αξιοποιήσουν αυτή την εµπειρία και να αναφέρουν ότι το έµβρυο
εξελίσσεται κάτω από τις απαραίτητες συνθήκες σε νέο φυτό.
2) Η εικόνα, που αποτελεί την «υπόθεση εργασίας» για τις ΜΟ, παρουσιάζει
τα τρία στάδια βλάστησης ενός φυτού (σπόρος, βλάστηση του σπόρου, νέο φυτό). Οι ΜΟ συνθέτουν µια ιστορία, υποθέτοντας τι προηγείται και τι έπεται των
εικόνων. Έτσι, αναµένεται µετά από συζήτηση να αναφερθούν στη µεταφορά
του σπόρου στο χώµα είτε από τον άνθρωπο (σπορά) είτε µε φυσικό τρόπο (ο
σπόρος πέφτει στη γη, κάποιο ζώο τον αποθέτει κ.λπ.) (∆.Ε. χώρος) και να αναφερθούν στην παραγωγή νέου σπόρου από το φυτό που βλασταίνει, ο οποίος,
µε τη σειρά του, µπορεί να δώσει νέο φυτό. Με τον τρόπο αυτό, τα τρία στάδια,
που παρουσιάζονται γραµµικά, συµπληρώνονται µε την παραγωγή του σπόρου και την αναπαραγωγή του φυτού και έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα του κύκλου ζωής των φυτών. Oλοκληρώνοντας τη συζήτηση οι M παρατηρούν τα φασόλια που έχουν φυτέψει και απαντούν στο β ερώτηµα της δραστηριότητας.
Στη συνέχεια του µαθήµατος θα µελετήσουν αναλυτικότερα τον τρόπο παραγωγής του σπόρου από το άνθος.
3) Οι ΜΟ, αφού παρατηρήσουν το σχήµα των µερών του άνθους στην εικόνα
και διαβάσουν τις ονοµασίες τους, εξετάζουν ένα αληθινό άνθος. Χωρίζουν
προσεκτικά το άνθος στα διάφορα µέρη του, τα παρατηρούν, τα µετρούν, τα
κολλούν σε ένα χαρτί και τα ονοµάζουν. Κατά την παρουσίαση της εργασίας
κάθε οµάδας µπορούν να πραγµατοποιηθούν συγκρίσεις (αριθµός στηµόνων,
πετάλων).
Σηµείωση: Ο ∆ φροντίζει να προµηθευτεί ή οι Μ να φέρουν µεγάλα κατά προτίµηση άνθη, π.χ. γαρίφαλα, τουλίπες, ώστε να είναι ευδιάκριτα τα µέρη τους.
Για τη δραστηριότητα θα χρειαστεί κάθε οµάδα να έχει στη διάθεσή της ένα
µεγεθυντικό φακό.
4) Οι Μ συζητούν για τη διαδικασία της επικονίασης (επικάθησης της γύρης)
και γονιµοποίησης των φυτών. Ο ∆ υποβοηθά στην ερµηνεία των εικόνων, ιδιαίτερα στο στάδιο όπου η γύρη επικάθεται στο στίγµα (το ανώτερο σηµείο) του
ύπερου, και από εκεί µέσω του στύλου ενώνεται µε τα θηλυκά ωοκύτταρα που
βρίσκονται στις ωοθήκες του ύπερου. Στη συνέχεια, στον ύπερο σχηµατίζεται το σπέρµα και το σαρκώδες ή ξηρό περίβληµά του µετατρέπεται σταδιακά σε καρπό, ενώ το άνθος µαραίνεται και πέφτει. Είναι ευνόητο ότι οι Μ δεν
είναι απαραίτητο να ασχοληθούν µε τις πολύπλοκες λεπτοµέρειες της διαδικασίας, αλλά να διαµορφώσουν µια πρώτη εικόνα της δηµιουργίας του σπόρου µέσα στο άνθος. Εποµένως, η πραγµάτευση της δραστηριότητας, στηρίζεται στην καθηµερινή γλώσσα των Μ µε την παράλληλη εισαγωγή µερικών
βασικών όρων όπως άνθος, γύρη, ύπερος, στήµονας, γονιµοποίηση, καρπός,
πολλαπλασιασµός και σε καµιά περίπτωση µε αναφορές σε δυσνόητους όρους
για τα παιδιά, όπως ωοθήκες, στήλες κ.ά. (∆.Ε λειτουργία).

Αξίζει να διαβάσουµε

Παρουσιάζεται συνοπτικά ο κύκλος ζωής του φυτού (επικονίαση, γονιµοποίηση,
δηµιουργία καρπού και σπέρµατος, µεταφορά και βλάστηση του σπέρµατος).
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Τετράδιο Εργασιών

7) Οι ΜΟ συζητούν για τη σχέση που µπορεί να έχει το σχήµα ενός σπόρου µε
τον τρόπο που θα µεταφερθεί ώστε να βλαστήσει. Οι ΜΟ εκφράζουν τις υποθέσεις τους και τις αιτιολογούν (∆.Ε αλληλεπίδραση).
8) ∆ιαθεµατική εργασία Γλώσσας. Αναµένεται οι Μ να αξιοποιήσουν, στην
αφήγηση ή το διάλογο που θα δηµιουργήσουν, τις έννοιες και τις διαδικασίες
που µελέτησαν κατά την επεξεργασία του κεφαλαίου καθώς και τη δηµιουργική τους φαντασία.
9)* Η δραστηριότητα βασίζεται στο φαινόµενο του µεταισθήµατος. Oι M µπορούν να ζωγραφίσουν διαδοχικά στην άκρη των σελίδων ενός σηµειωµαταρίου ή της ζωγραφικής τους τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού. Φυλλοµετρώντας µε ταχύτητα τις σελίδες αυτές µπορούν να παρατηρήσουν «την ανάπτυξη του φυτού» που ζωγράφισαν. H δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
K E ºA § A I O 5 . EÌÂ›˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û‹ÌÂÚ·

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τη δηµιουργία τους.
Να διατυπώσουν προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 22 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Γης

Προτεινόµενες
δραστηριότητες
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Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Το κεφάλαιο είναι εισαγωγικό, µια πρώτη προσέγγιση, µιας σειράς κεφαλαίων µε θέµα σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
πλανήτης µας (∆.Ε σύστηµα).
Οι ΜO εκφράζουν τις απόψεις τους για ζητήµατα/ περιβαλλοντικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στην εικόνα. Αναφέρουν τις απόψεις τους σχετικά
µε πιθανά αίτια δηµιουργίας του κάθε προβλήµατος καθώς και πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής τους. Θα ήταν χρήσιµο οι ΜO, µε την καθοδήγηση του ∆,
να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν επιπλέον υλικό σχετικά µε τα προβλήµατα αυτά, για παράδειγµα από το διαδίκτυο, έντυπα περιβαλλοντικών οργανώσεων ή άρθρα από την επικαιρότητα (∆.Ε. αλληλεπίδραση, µεταβολή).
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό, τότε ο ∆
µπορεί µπορεί να παρουσιάσει στοιχεία όπως τα παρακάτω:
«Μια οικογένεια που ζει στην Ευρώπη πετά περίπου 2000 κιλά σκουπίδια το
χρόνο».
«Μόνο το 2,7 % του νερού της γης είναι πόσιµο».
«Κάθε τρία χρόνια εξαφανίζεται ένα είδος πουλιού ή θηλαστικού. Πάνω από
1.200 είδη ζώων σήµερα απειλούνται µε εξαφάνιση».
«Μεγάλες δασικές εκτάσεις γης εξαφανίζονται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον
κόσµο».
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«Ένα από τα προβλήµατα των µεγαλουπόλεων είναι η έλλειψη χώρων πράσινου. Στην Αθήνα αναλογούν 2,5 τ.µ. χώρου πράσινου σε κάθε κάτοικο, στο
Λονδίνο 9 τ.µ. και στη Βιέννη 20 τ.µ.».
Ακόµη µπορεί να χρησιµοποιήσει εικόνες, σχετικά βιβλία κ.λπ.
K E ºA § A I O 6 . H Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν ότι ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν ατµοσφαιρική ρύπανση και να εντοπίσουν εστίες ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον
τόπο τους.
Να συζητήσουν για τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον (ανθρωπογενές και φυσικό).
Να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ παρατηρούν το σκίτσο, συζητούν και καταγράφουν πιθανές εστίες
ρύπανσης του αέρα (λειτουργία εργοστασίων, εξατµίσεις αυτοκινήτων, καπνοδόχοι πολυκατοικιών, αέρια αεροπλάνων, ψεκασµοί µε φάρµακα, πυρκαγιές, κάπνισµα σε εσωτερικούς χώρους, κ.ά.) (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
2) Οι Μ θα εργαστούν έξω από το χώρο του σχολείου, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν ορισµένα µέτρα για την ασφάλειά τους. Για παράδειγµα, να
προβλεφθούν επιπλέον συνοδοί. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις υποοµάδες που
θα ερευνήσουν ένα διαφορετικό θέµα στο πεδίο (Α: εστίες ρύπανσης -ανθρώπινες δραστηριότητες, Β: συνεντεύξεις µε κατοίκους της περιοχής για τη
ρύπανση του αέρα, Γ: καταγραφή της κίνησης των τροχοφόρων στην περιοχή
του σχολείου). Κάθε ΜΟ παίρνει µαζί της τα απαραίτητα υλικά και όργανα.
Επιστρέφοντας στην τάξη οι ΜΟ παρουσιάζουν το θέµα που µελέτησαν. Ακολουθεί συζήτηση για το πόσο καθαρός είναι ο αέρας στην περιοχή του σχολείου. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιηθούν τα δεδοµένα του πίνακα της Γ οµάδας µε ερωτήσεις όπως:
• Ποια µεταφορικά µέσα δηµιουργούν πρόβληµα στο περιβάλλον (ρυπαίνουν
τον αέρα);
• Ποια µεταφορικά µέσα είναι πιο «φιλικά» προς το περιβάλλον;
Στη συνέχεια οι ΜΟ κάνουν προτάσεις για πιο καθαρό αέρα στον τόπο τους
ενώ, αν υπάρχει δυνατότητα, µπορούν να συνεργαστούν και, αξιοποιώντας τα
στοιχεία της έρευνάς τους, να φτιάξουν µια αφίσα ευαισθητοποίησης για καθαρότερο αέρα στον τόπο τους που θα την αναρτήσουν σε χώρο του σχολείου
(∆.Ε. σύστηµα).
Σηµείωση: σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ρύπανση του αέρα, οι ΜΟ µπορούν
να κατασκευάσουν αφίσα προβολής του γεγονότος και ευαισθητοποίησης του
κοινού για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης.
3) Οι Μ συζητούν για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη ρύπανση του
αέρα στα έµβια και άβια στοιχεία ενός οικοσυστήµατος. Αναφέρουν και εντο-
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πίζουν στο χάρτη περιοχές της Ελλάδας µε αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση (∆.Ε. σύστηµα).
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο γίνεται αναφορά στις σηµαντικότερες εστίες ατµοσφαιρικής ρύπανσης και στις λύσεις που αναζητεί ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει «φιλικότερους» προς το περιβάλλον τρόπους µετακίνησης.

Τετράδιο Εργασιών

10)* Στόχος της συζήτησης της ραδιοφωνικής εκποµπής (παιχνίδι ρόλων) είναι οι συµµετέχοντες (πολίτες) να κάνουν τις προτάσεις τους, ώστε να λυθεί
το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (∆.Ε. αλληλεπίδραση). Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
11) Οι ΜΟ ερευνούν πόσο καθαρός είναι ο αέρας σε διάφορους χώρους του
σχολείου. Κάθε ΜΟ, αφού συζητά, ανακοινώνει στην ολοµέλεια γιατί τοποθέτησε τα χαρτόνια της έρευνας στα συγκεκριµένα σηµεία του σχολείου και
παρουσιάζει στην τάξη τις προβλέψεις της. Με την ολοκλήρωση της έρευνας
οι ΜΟ διατυπώνουν τα συµπεράσµατά τους, σχολιάζουν την επιβεβαίωση ή
όχι των προβλέψεών τους και πραγµατοποιούν συγκρίσεις (σε ποιο σηµείο
του σχολείου είναι πιο καθαρός ο αέρας, κ.λπ.).
12) ∆ιαθεµατική δραστηριότητα (Μαθηµατικά). Επιδιώκεται οι Μ να εξοικειωθούν µε τη δηµιουργία (µε καθοδηγούµενο τρόπο) ραβδογράµµατος και την
«ανάγνωση»/άντληση πληροφοριών από αυτό. Το υποερώτηµα που αφορά τη
µετακίνηση µε τρόπους «φιλικούς» προς το περιβάλλον δίνει την ευκαιρία
µιας πιο ανοικτής συζήτησης (η «σωστή» απάντηση δεν είναι µία), όπου οι Μ
µε επιχειρήµατα υποστηρίζουν ποιοι τρόποι, κατά την άποψή τους, είναι πιο
φιλικοί για το περιβάλλον.
K E ºA § A I O 7 . AÔÚÚ›ÌÌ·Ù·: Y¿Ú¯Ô˘Ó Ï‡ÛÂÈ˜!

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβληµα των απορριµµάτων στο άµεσο περιβάλλον τους και γενικότερα στο σύγχρονο κόσµο.
Να αξιολογήσουν τη σηµασία της ανακύκλωσης των υλικών καθηµερινής χρήσης για την προστασία του περιβάλλοντος.
Να εφαρµόζουν απλές πρακτικές ανακύκλωσης στην καθηµερινή τους ζωή,
εντοπίζοντας πότε ένα αντικείµενο µπορεί να ανακυκλωθεί.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Μεταβολή, Σύστηµα, Ταξινόµηση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Οι δραστηριότητες του µαθήµατος κινούνται στους τρεις άξονες:
α) Ερευνούµε β) Πληροφορούµαστε γ) Μειώνουµε - Ανακυκλώνουµε - Ξαναχρησιµοποιούµε τα απορρίµµατα. Έτσι σταδιακά οι Μ περνούν από την
εµπειρία σε ευρύτερη πληροφόρηση και δράση για τα απορρίµµατα.

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ καταγράφουν στον πίνακα σε «αραχνόγραµµα» λέξεις που, συζητώντας στην οµάδα τους, συνέδεσαν µε τη λέξη «απορρίµµατα». Η συζήτηση που
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θα ακολουθήσει θα αποτελέσει εισαγωγή στο ζήτηµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων.
2) Οι ΜΟ καταγράφουν απορρίµµατα που βρίσκουν στο καλάθι της τάξης τους
και παρατηρούν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένα. (Αν υπάρχει η
δυνατότητα, στο διάλειµµα που προηγείται του µαθήµατος όσοι Μ επιθυµούν
µπορούν να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τα απορρίµµατα που πετούν
οι συµµαθητές τους στους κάδους του σχολείου. Έτσι ο πίνακας θα εµπλουτιστεί). Επίσης, αν υπάρχει χρόνος, συζητούν από πού προέρχονται τα υλικά
αυτά (επισηµαίνεται ότι όλα τα υλικά, ακόµη και τα συνθετικά, προέρχονται
από τη φύση γιατί οι πρώτες ύλες τους είναι φυσικές) (∆.Ε. σύστηµα).
3) Αντικείµενο πραγµάτευσης είναι το πρόβληµα της αύξησης των απορριµµάτων και οι πιθανές λύσεις του (το βήµα αυτό παραλείπεται, αν έχει καλυφθεί από τη συζήτηση που προηγήθηκε). Το κείµενο «Πληροφορούµαστε»
µπορεί να λειτουργήσει ως έναυσµα της συζήτησης (∆.Ε. σύστηµα).
4) Οι Μ συζητούν το κείµενο, που αναφέρεται στη διαλογή των απορριµµάτων
πριν από την ανακύκλωση, και συµπληρώνουν κάτω από τους τρεις κάδους
της εικόνας τα βασικά ανακυκλούµενα υλικά (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο). Αν
υπάρχει ενδιαφέρον από τους Μ, µπορεί να συζητηθεί ο «προορισµός» των
απορριµµάτων (σκουπιδότοπος, χωµατερή, χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων - ΧΥΤΑ κ.λπ.) (∆.Ε. ταξινόµηση).
5) Επιδιώκεται να βρουν οι ίδιοι οι Μ τρόπους επαναχρησιµοποίησης των αντικειµένων, παλαιών ή καινούριων (π.χ. συσκευασίες, σακούλες) που συνήθως
καταλήγουν στα σκουπίδια.
6) α) Οι ΜΟ εξετάζουν συσκευασίες προϊόντων, ώστε να προχωρήσουν σε συµπεράσµατα για τη δυνατότητά µας να µειώσουµε τα απορρίµµατα επιλέγοντας κατάλληλες συσκευασίες (∆ιαθεµατική Μαθηµατικών).
β) Οι ΜΟ εξετάζουν συσκευασίες. Προτείνουν πιθανούς τρόπους για τη µείωση της σπατάλης των υλικών περιτυλίγµατος σε συσκευασίες προϊόντων.
Π.χ. η µείωση της ογκώδους συσκευασίας σε κάποια παιδικά παιχνίδια.
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στη Γη ως σύστηµα, στο οποίο η αυξανόµενη παραγωγή αγαθών έχει ως συνέπεια τη µείωση των φυσικών πόρων. Εστιάζει στη
διαχείριση των απορριµµάτων (επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση) µε στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του πλανήτη. Εδώ δε θίγεται ιδιαίτερα
το ζήτηµα της ρύπανσης, καθώς θεωρείται αρκετά οικείο για τους µαθητές.

Τετράδιο Εργασιών

13) Ο δάσκαλος προµηθεύει τις ΜΟ µε ένα απλό σχεδιάγραµµα της αυλής ή
οι ΜΟ το φτιάχνουν µόνες τους. Κατόπιν ακολουθούν τα προτεινόµενα βήµατα της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωσή της στην ολοµέλεια µπορεί να
ετοιµαστεί µια ολιγόλεπτη παρουσίαση /παρέµβαση για το θέµα της µείωσης
των απορριµµάτων του σχολείου µε αποδέκτες τους µαθητές των άλλων τάξεων.
14) Οι Μ διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα από τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα και τεκµηριώνουν την επιλογή τους (∆.Ε. ταξινόµηση).
15)* Οι Μ «ακολουθούν» την πορεία ενός παιχνιδιού από την αγορά του µέχρι
τη στιγµή που ο κάτοχός του σταµατά να το χρησιµοποιεί. Η διήγηση µπορεί
να περιλαµβάνει εικόνες, λέξεις, σύµβολα όπως βέλη, το σήµα της ανακύκλωσης, σύµβολα που θα επινοήσουν οι Μ, ήχους, κ.λπ. Αναµένεται να προταθούν λύσεις επαναχρησιµοποίησης ή ανακύκλωσης µέρους ή όλου του αντικειµένου (∆.Ε. µεταβολή). Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
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K E ºA § A I O 8 . TÔ ÓÂÚﬁ, ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ ÛÙ·ÁﬁÓÂ˜

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα του νερού στη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων.
Να εντοπίσουν το πρόβληµα που δηµιουργείται από την άλογη κατανάλωση
του νερού.
Να συζητήσουν τρόπους και πρακτικές που µπορούν να υιοθετήσουν οι ίδιοι
για την εξοικονόµηση νερού.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Χώρος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Το πρώτο µέρος του µαθήµατος (δραστηριότητες 1, 2, 3, 4) επικεντρώνεται
στην κατανοµή του νερού στη Γη, στην αναγκαιότητά του και στους τρόπους
χρήσης του. Οι τρόποι εξοικονόµησης νερού γίνονται αντικείµενο πραγµάτευσης στη ∆ραστηριότητα 5 και στο Τετράδιο Εργασιών.

Προτεινόµενες
δραστηριότητες
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Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜO συζητούν για τη χρησιµότητα του νερού στους ανθρώπους, τα φυτά
και τα ζώα.
2) Οι Μ, µε βάση τις εµπειρίες τους, περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε όταν δεν έχουµε τρεχούµενο νερό.
3) Οι ΜO αρχικά εντοπίζουν στην υδρόγειο σφαίρα της τάξης τις περιοχές
όπου υπάρχει νερό (ωκεανοί, ποτάµια, λίµνες, παγωµένες εκτάσεις πόλων)
και διακρίνουν το αλµυρό νερό από το γλυκό (∆.Ε. χώρος, σύστηµα). Στη συνέχεια συζητούν τα δύο σύντοµα κείµενα (τη λεζάντα στην εικόνα της γης και
τον τίτλο της εφηµερίδας), που αναφέρονται στην αναγκαιότητα του νερού για
τη ζωή. Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή, αλλά και η παρουσία του αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη ζωής.
Τέλος, πραγµατοποιείται η δραστηριότητα που παρουσιάζει κατά προσέγγιση
την αναλογία αλµυρού και γλυκού νερού στη Γη. Σε δύο όµοια διαφανή δοχεία ρίχνουµε 970 κ.εκ. και 30 κ.εκ. αντίστοιχα. Βάζουµε ετικέτες στα δύο δοχεία: στο πρώτο «ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ» και στο δεύτερο «ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ».
4) Οι ΜΟ καταγράφουν πώς χρησιµοποιείται το νερό στο σπίτι, στο σύνολο µιας
πόλης (αστικό περιβάλλον) και στην εξοχή (αγροτικό περιβάλλον). Αναµένεται να εντοπίσουν διαφορές τόσο στην ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται (π.χ. οικιακή χρήση-άρδευση) όσο και στο βαθµό της αναγκαιότητας του
νερού για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. ύδρευση-σιντριβάνια). Κατόπιν, συζητούν αναφέροντας συγκεκριµένα παραδείγµατα για το πότε η χρήση του νερού µπορεί να χαρακτηριστεί σπατάλη (∆.Ε. χώρος).
5) Οι ΜΟ συζητούν και ανακοινώνουν τρόπους εξοικονόµησης νερού σε διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Στη συζήτηση στην ολοµέλεια, θα ήταν
σκόπιµο οι Μ να έχουν στη διάθεσή τους ποικιλία πηγών (π.χ. φυλλάδια, πρόσβαση στο διαδίκτυο) ώστε να διαµορφώσουν ολοκληρωµένη άποψη για τη
σηµασία της δικής µας στάσης στο ζήτηµα της οικονοµίας του νερού.
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6) Ένα βήµα πιο πέρα: Tο θέµα, όπως διατυπώνεται, είναι αρκετά ανοιχτό. Ο
σχεδιασµός της έρευνας των ΜΟ µπορεί να αναφέρεται σε θέµατα όπως η
αφθονία νερού και η λειψυδρία σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή παγκόσµιο. Μπορούν ακόµη να εξετάσουν το ρόλο του νερού σε διάφορες θρησκείες ή λαϊκές παραδόσεις (π.χ. νύµφες των νερών στην αρχαία Ελλάδα, έθιµα όπως το
αµίλητο νερό, η Περπερούνα, ιεροί ποταµοί στην Ινδία κ.λπ.). (Bλέπε για περισσότερες πληροφορίες σελ. 20).
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στη σηµασία του νερού για τη ζωή και ειδικότερα στις
χρήσεις του από τον άνθρωπο. Τονίζεται η ανάγκη εξοικονόµησής του.

Τετράδιο Εργασιών

16) Οι ΜΟ, µετά από συζήτηση, επιλέγουν την απάντηση εκείνη µε την οποία
συµφωνούν οι περισσότεροι. Αθροίζουν τους βαθµούς των απαντήσεων µε
βάση τα βαθµολογικά κριτήρια που βρίσκονται ακριβώς πριν από τις δραστηριότητες της ανασκόπησης της ενότητας στο Τετράδιο Εργασιών. Τα αποτελέσµατα συζητούνται στην ολοµέλεια (Η βαθµολογία των απαντήσεις της «Νεροδοκιµασίας» βρίσκονται κάτω από την εργασία 22 του Τετραδίου Εργασιών).
17)*, 18)* Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να παραλειφθούν.
K E ºA § A I O 9 . £¤ÏÔ˘ÌÂ Î·ı·Ú¤˜ ı¿Ï·ÛÛÂ˜ Î·È ·ÎÙ¤˜

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβληµα της ρύπανσης της θάλασσας και των
ακτών.
Να αναπτύξουν τρόπους και δεξιότητες παρέµβασης στο άµεσο κοινωνικό
τους περιβάλλον για τη µείωση του προβλήµατος της ρύπανσης των ακτών.
Να αναζητούν και να εφαρµόζουν απλές πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και των θαλασσών.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μονάδα-Σύνολο, Προστασία, Σεβασµός

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ παρατηρούν το σκίτσο, το περιγράφουν και εξηγούν τους λόγους που
οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά του οικοσυστήµατος της ακτής αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Κύριοι λόγοι είναι η καταπάτηση των ακτών από τις ξενοδοχειακές µονάδες, τα λύµατα των εργοστασίων που χύνονται στη θάλασσα
κ.λπ. (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα).
2) Στον πίνακα παρουσιάζονται σε τρεις κατηγορίες οι αιτίες από τις οποίες
κινδυνεύουν η θάλασσα και οι ακτές: η καταχρηστική αλιεία, η ρύπανση και
η επέκταση των οικισµών στις ακτές, που έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των αδόµητων, φυσικών περιοχών. Η ρύπανση διακρίνεται σε άµεση (αυτή που µπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος από το χρώµα ή την οσµή π.χ. πετρελαιοκηλίδα, ένα τοξικό απόβλητο) και έµµεση, που οι παρενέργειές της
προκαλούν φθορά µέσα από βιολογικές, φυσικές ή χηµικές διεργασίες, όπως
ο ευτροφισµός. Ακόµη, η ρύπανση µπορεί να είναι αστική (συνδέεται µε τα
αστικά λύµατα), βιοµηχανική (προκαλείται από τα βιοµηχανικά απόβλητα και
τις µεταφορές) και αγροτική (συνδέεται µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία
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και προέρχεται από την εκτεταµένη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων).
Μπορούµε επίσης να προσθέσουµε και τη ραδιενεργό ρύπανση (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
Στη δραστηριότητα οι ΜΟ θα επιλέξουν τις περιοχές της Ελλάδας που θεωρούν ότι κινδυνεύουν περισσότερο και θα συζητήσουν τα κριτήρια επιλογής.
Θα πρέπει να µην επικεντρωθούν µόνο στις αστικές και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε όσες ενδεχοµένως, κινδυνεύουν, από τη γεωργική ρύπανση.
3) Οι ΜΟ θα διαπιστώσουν ότι στο ποτήρι µε το γάλα το νερό άλλαξε χρώµα,
ενώ στο ποτήρι µε τη ζάχαρη το νερό παρέµεινε διαυγές. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η ρύπανση της θάλασσας άλλοτε µπορεί να είναι εµφανής και
άλλοτε όχι.
4) Οι ΜΟ αναµένεται να απαντήσουν ότι δεν πετούν σκουπίδια όταν ταξιδεύουν, διατηρούν καθαρές τις ακτές, ειδοποιούν το λιµεναρχείο όταν εντοπίσουν
κηλίδα πετρελαίου, δεν διαταράσσουν το οικοσύστηµα της ακτής κ.ά. (∆.Ε.
προστασία, σεβασµός).
5)* Οι Μ επισκέπτονται µια παραλία, αν αυτό είναι εφικτό (µελέτη ενός οικοσυστήµατος στο πεδίο) ή συζητούν για µια παραλία που έχουν επισκεφθεί,
την περιγράφουν, εντοπίζουν προβλήµατα, αν υπάρχουν, και παρουσιάζουν
τις δικές τους προτάσεις για τη λύση τους.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο αναφέρονται επιγραµµατικά κάποιοι σηµαντικοί λόγοι που η θάλασσα και οι ακτές κινδυνεύουν, καθώς και τρόποι προστασίας τους. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο παραθέτοντας και άλλους τρόπους παρέµβασης στο άµεσο κοινωνικό τους περιβάλλον για τη µείωση της ρύπανσης των ακτών.

Τετράδιο Εργασιών

19) Η δραστηριότητα ενδείκνυται να πραγµατοποιηθεί στην αυλή του σχολείου. Οι ΜΟ αναπαριστούν τη ρύπανση µιας «ακτής» από «πετρελαιοκηλίδα»
και συµµετέχουν ενεργά στον καθαρισµό της. Για τον «καθαρισµό» τής ακτής
εκτός από το χαρτί µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να προταθούν και άλλοι
τρόποι (π.χ. κουταλάκι του γλυκού, καλαµάκι).
K E ºA § A I O 1 0 . T· ‰¿ÛË ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν τα είδη της χλωρίδας και πανίδας των µεσογειακών δασών.
Να καταγράψουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση, να προτείνουν λύσεις, να συµµετάσχουν σε δράσεις.
Να περιγράψουν τις ανθρώπινες παρεµβάσεις στα δάση.
Να καλλιεργήσουν την ευθύνη για την προστασία του δάσους και την αειφόρο διαχείρισή του.
Να αξιολογήσουν τη χρησιµότητα του δάσους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μονάδα-Σύνολο, Προστασία, Σεβασµός, Μεταβολή, Χώρος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
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1) Βιωµατική προσέγγιση. Οι Μ εκφράζουν τις εµπειρίες τους από µια επίσκεψή τους στο δάσος. Περιγράφουν στοιχεία του δάσους προσπαθώντας να
ανασύρουν εντυπώσεις από όλες τις αισθήσεις τους (για παράδειγµα, άρωµα λουλουδιών, υφή κορµών, ήχοι δάσους κ.λπ.), και όχι µόνο από τη µορφή
όσων συνάντησαν (δηλαδή το τι είδαν) (∆.Ε. χώρος).
2) Οι ΜΟ καταγράφουν έµβια στοιχεία του οικοσυστήµατος του ελληνικού δάσους. Κατά τη συζήτηση στην ολοµέλεια αναδεικνύεται η διαφοροποίηση των
ειδών των φυτών και των ζώων στα ορεινά και πεδινά δάση (∆.Ε. σύστηµα, µονάδα-σύνολο, χώρος).
3) Κάθε οµάδα µελετά διαφορετικά προϊόντα του δάσους: Α. ένα δοχείο µέλι,
Β. κάστανα, µανιτάρια, Γ. ξυλεία και ξύλινα προϊόντα (καρέκλα, χαρτί), ∆. ρετσίνι πεύκου (κρασί ρετσίνα), Ε. µαρµελάδα µε φρούτα του δάσους (µούρα,
βατόµουρα, αγριοφράουλες). Σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που δίνονται
στο πλαίσιο, γίνεται συζήτηση και βγαίνουν συµπεράσµατα για τη χρησιµότητα του δάσους (∆.Ε. µεταβολή).
4) Παρουσιάζονται οι πιθανές αιτίες κινδύνου του δάσους. Οι ΜΟ τις συζητούν
και µπορούν να αναφέρουν κι άλλες αιτίες, τις οποίες στη συνέχεια ταξινοµούν. Στην Α΄ κατηγορία περιλαµβάνονται το κάψιµο των ξερών χόρτων, το
κάψιµο των σκουπιδιών, το πέταγµα αναµµένων τσιγάρων, το άναµµα της φωτιάς για ψήσιµο κ.ά. Στη Β΄ κατηγορία περιλαµβάνονται το κόψιµο πολλών δέντρων για τη βιοµηχανία, το ξερίζωµα δέντρων για να γίνουν χωράφια που θα
καλλιεργηθούν ή βοσκοτόπια ή οικόπεδα, ο εµπρησµός κ.ά. Στη Γ΄ κατηγορία περιλαµβάνονται οι κεραυνοί, η ξηρασία κ.ά. Στη συνέχεια αναπτύσσουν
τις προτάσεις τους για την προστασία του δάσους (∆.Ε. αλληλεπίδραση, προστασία, σεβασµός).
5) Οι Μ διαβάζουν τις οδηγίες του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, προβληµατίζονται
και συζητούν σχετικά µε τη συµπεριφορά µας στο καµένο δάσος (∆.Ε. προστασία, σεβασµός, χώρος).
6) Ένα βήµα πιο πέρα: Oι ΜΟ Θα επικεντρωθούν σε µια σειρά από κρίσιµες
παραµέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό τής αναδάσωσης σε µια συγκεκριµένη περιοχή (τι είδους φυτά, πόσα, σε ποια εποχή, ποιος θα φροντίζει τα νεαρά φυτά κ.ά.). Για τις απαραίτητες πληροφορίες και το
σχεδιασµό της αναδάσωσης µπορούν να απευθυνθούν σε ειδικούς επιστήµονες, όπως δασολόγους, βιολόγους, γεωπόνους κ.λπ. (βλέπε και σελ. 17).
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο περιγράφεται το οικοσύστηµα του δάσους, η χρησιµότητά του και
γίνεται αναφορά στις αιτίες από τις οποίες κινδυνεύει. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο µε προτάσεις για την προστασία των δασών.

Τετράδιο Εργασιών

20) ∆ιαθεµατική δραστηριότητα (Μαθηµατικά).
K E ºA § A I O 1 1 . TÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να υιοθετήσουν στάση ευθύνης για την προστασία του πράσινου και την αειφόρο διαχείρισή του.
Να καταγράψουν τους κινδύνους που διατρέχει το αστικό και περιαστικό πράσινο, να προτείνουν λύσεις, να συµµετάσχουν σε δράσεις.
Να αξιολογήσουν τη χρησιµότητα του πράσινου.
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∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μονάδα - Σύνολο, Μεταβολή, Χώρος -Χρόνος,
Προστασία, Σεβασµός

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ περιγράφουν τους χώρους πράσινου της περιοχής τους και τις εµπειρίες τους (∆.Ε. χώρος).
2) Σε συνδυασµό µε το προηγούµενο κεφάλαιο, οι ΜΟ αναπτύσσουν τις απόψεις τους για τη χρησιµότητα του πράσινου στις πόλεις και τα χωριά. Γίνεται
συζήτηση για το πρόβληµα της µείωσης του πράσινου στην πόλη (οικιστικοί
λόγοι, οικονοµικά συµφέροντα κ.ά.). Στη συνέχεια συγκρίνουν τις δύο πόλεις
των φωτογραφιών. Αναµένεται να συµπεράνουν ότι η πόλη µε το πράσινο σχεδιάστηκε µε περισσότερο σεβασµό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους (∆.Ε.
σύστηµα, µονάδα - σύνολο, χώρος).
3) Οι ΜΟ πραγµατοποιούν έρευνα στο πεδίο, αναλαµβάνοντας κατά οµάδες τα
ακόλουθα: Α. Καταγράφουν τη χλωρίδα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Β. Καταγράφουν την πανίδα. Γ. Χαρτογραφούν πρόχειρα την περιοχή.
∆. Συλλέγουν αντικείµενα του χώρου πράσινου (κατά προτεραιότητα από το
έδαφος και όχι από τα φυτά). Ε. Εξετάζουν κατά πόσο ο χώρος πράσινου που
µελετούν είναι τεχνητός ή φυσικός. Αν ο χώρος είναι τεχνητός συζητούν για
το τι βρισκόταν πριν εκεί (∆.Ε. σύστηµα, χώρος - χρόνος).
4) Στο σχεδιασµό µπορούν να εµπλακούν όλοι οι φορείς της σχολικής ζωής
(∆.Ε. αλληλεπίδραση, µονάδα - σύνολο). Θα γίνει συζήτηση για τη χρηµατοδότηση, για σύσταση οµάδας σχολικού κήπου αλλά και για την απαιτούµενη
συνδροµή ειδικών επιστηµόνων προκειµένου να βρεθούν τα κατάλληλα φυτά (είδος, αριθµός). Επίσης θα υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, όπως πράσινο στις αίθουσες ή στους διαδρόµους του σχολείου, σε περίπτωση που δεν
είναι εφικτό να γίνει παντού σχεδιασµός σχολικού κήπου.

Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο τονίζεται η αναγκαιότητα για πράσινο στις πόλεις, τόσο για την
αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης όσο και για την αισθητική απόλαυση και ψυχαγωγία των κατοίκων.

K E ºA § A I O 1 2 . ZÒ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να πληροφορηθούν για ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε το πρόβληµα της εξαφάνισης που αντιµετωπίζουν διάφορα είδη ζώων.
Να αναγνωρίσουν ως αιτία του προβλήµατος τις ανθρώπινες δραστηριότητες
και να προτείνουν διάφορα µέτρα προστασίας των απειλούµενων ζώων.
Να αξιολογούν τη χρησιµότητα του κάθε ζώου ως στοιχείου του οικοσυστήµατος.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Χώρος, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
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3. H ºY™H EINAI TO ™¶ITI MA™ (º˘ÛÈÎﬁ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·)

O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 4 Οκτωβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων.
Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι εικόνες παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά ζώα της Ελλάδας (καφέ αρκούδα, χελώνα καρέτα-καρέτα, φώκια µονάχους-µονάχους, χρυσό τσακάλι) που απειλούνται µε εξαφάνιση. Οι Μ παρατηρούν τις εικόνες και συζητούν τις πληροφορίες που δίνονται για κάθε ζώο. Οι Μ αντιστοιχίζουν το κάθε ζώο µε την ταυτότητά του.
Μπορούν να δοθούν ή να αναζητηθούν επιπλέον πληροφορίες από το ∆ ή τους
Μ. Για παράδειγµα, για τη χελώνα καρέτα-καρέτα:
• η παραλία Σεκάνια της Ζακύνθου είναι ο κατεξοχήν τόπος αναπαραγωγής
της σ’ ολόκληρο τον κόσµο
• η θνησιµότητα των νεοσσών είναι µεγάλη εξαιτίας πολλών εχθρών, όπως
οι γλάροι, τα καβούρια και τα ψάρια
• εξαιτίας του θορύβου και των φώτων της παραλίας, οι νεοσσοί χάνουν τον
προσανατολισµό τους και δεν µπορούν να επιστρέψουν στη θάλασσα
• για κάθε χίλιους νεοσσούς ένας µόνο θα επιζήσει και θα ενηλικιωθεί.
Σηµείωση: για λόγους που έχουν σχέση µε την ιστορία της επιστήµης της
Βιολογίας, η επιστηµονική ονοµασία φυτών και ζώων όπως αυτά που αναγράφονται στις ταυτότητες των ζώων είναι στη λατινική γλώσσα.
2) Οι Μ συζητούν για τις αιτίες που οδήγησαν τα συγκεκριµένα ζώα να κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στις ταυτότητές τους, τις
οποίες οι Μ συµπληρώνουν µε όσα επιπλέον στοιχεία γνωρίζουν. Κατά τη συζήτηση οι Μ αναµένεται να αναγνωρίσουν ως βασική αιτία εξαφάνισης τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αναφέρουν τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η εξαφάνιση των ζώων αυτών στα οικοσυστήµατα όπου ζουν και διατυπώνουν προτάσεις για την προστασία τους (απαγόρευση κυνηγιού ή ψαρέµατος, προστασία
του χώρου όπου ζουν, ενηµέρωση των κατοίκων κ.ά.) (∆.Ε. µεταβολή, χώρος ).
3) Οι ΜΟ, µε βάση όσα συζήτησαν, διατυπώνουν προτάσεις για τη χρησιµότητα του κάθε ζώου στην ισορροπία του οικοσυστήµατος στο οποίο ανήκει: π.χ.
το τσακάλι τρέφεται µε νεκρά ζώα, ποντίκια, βατράχια και είναι ακίνδυνο για
τους ανθρώπους, όταν δεν το ενοχλούν (οριζόντια διασύνδεση µε κεφάλαιο 1
και 2 της ίδιας ενότητας και κάθετη διασύνδεση µε την ενότητα 4, κεφάλαιο 7
της ΜτΠ Γ΄ τάξης) (∆.Ε. σύστηµα).
4) Οι ΜΟ συζητούν για ζώα του τόπου τους (νοµός, γεωγραφικό διαµέρισµα)
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Συζητούν για ενέργειες σχετικές µε την
προστασία τους, ατοµικές ή οµαδικές.
5)* Οι ΜΟ αποφασίζουν για το ζώο που θα «υιοθετήσουν» και σχεδιάζουν τα
βήµατά τους, προκειµένου να ενηµερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την
τοπική κοινωνία. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί. Προτείνεται, επίσης, το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Ταξίδι στη ράχη της χελώνας», που µπορούµε να προµηθευτούµε από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες που οδηγούν κάποια ζώα σε
εξαφάνιση και οι τρόποι προστασίας τους. Οι Μ µπορούν να επεκτείνουν το
κείµενο.

Τετράδιο Εργασιών

21)* Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
22) Οι ΜΟ συµπληρώνουν τον εννοιολογικό χάρτη µε θέµα «ζώα που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση».
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A N A ™ KO ¶ H ™ H . H Ê‡ÛË Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜

(1 διδακτική ώρα)

Βιβλίο του Μαθητή
Κείµενο
της Ανασκόπησης

Βασικό λεξιλόγιο

«Χάρτης» από λέξεις

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης
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Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το ανακεφαλαιωτικό κείµενο, το οποίο είναι περιληπτικό και περιγραφικό, ενοποιεί όσα µελέτησαν στα κεφάλαια της
ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια σηµεία της. Οι ερωτήσεις που το συνοδεύουν µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου
στην ολοµέλεια της τάξης. Με τον τρόπο αυτό οι Μ συµµετέχουν ενεργά στη
µαθησιακή διαδικασία, αλληλεπιδρούν µε το κείµενο και το µετασχηµατίζουν
µε βάση τις δικές τους εµπειρίες και απόψεις. Το τελικό συµπληρωµένο κείµενο προτείνεται να διαβαστεί στην ολοµέλεια της τάξης από έναν ή περισσότερους Μ.
Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αντιπροσωπευτικές λέξεις της ενότητας.
Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους: π.χ. διατύπωση προτάσεων, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων κ.λπ.
Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί το δίκτυο των σχέσεων µεταξύ των βασικών
εννοιών των κεφαλαίων της ενότητας. Επιπλέον, αποτελεί τη γραφική αναπαράσταση της σύνοψης των κειµένων που µελετήθηκαν. Η συµπλήρωσή του
γίνεται από τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου,
ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, ώστε να συγκριθούν 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 είναι γραµµένες οι σχέσεις µεταξύ των συγκεκριµένων εννοιών. Οι
Μ συµπληρώνουν τα κενά µε όσες λέξεις γνωρίζουν (δραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας). Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη ασκεί τους
Μ σε µεταγνωστικές δεξιότητες και αποτελεί µέσο αυτοαξιολόγησης (ατοµικής και οµαδικής).
Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της γνωστικής τους πορείας µέσα από ερωτήµατα
µεταγνωστικού, κυρίως, χαρακτήρα. Οι Μ καλούνται σε ανασκόπηση των ενεργειών που έκαναν στην πορεία της ενότητας και σε συγκρίσεις των νέων απόψεων µε αυτές που είχαν στην αρχή της. Επισηµαίνουν τις δυσκολίες που
αντιµετώπισαν και αυτά που θα ήθελαν να µελετήσουν ακόµα, συζητούν για
την εφαρµογή της νέας γνώσης, αναφέρουν τις πηγές που χρησιµοποίησαν
και αξιολογούν την πορεία τους.
Πρόκειται για δραστηριότητες αξιολόγησης, κυρίως γνωστικής φύσης.
Οι 1, 2 και 7 είναι οµαδικές δραστηριότητες.
1) Οι λέξεις που ταιριάζουν είναι: οικοσύστηµα, ισορροπία, σπονδυλωτά,
ασπόνδυλα, βασίλισσα, εργάτριες, κηφήνες, καρπό, αρκούδα, θαλάσσια
χελώνα, φώκια, λύκος (ή οποιοδήποτε άλλο απειλούµενο ζώο της Ελλάδας
µε πέντε γράµµατα).
2) Οι λέξεις της ακροστιχίδας είναι: σπόρος, το ποδήλατο, ασπόνδυλα, γύρη,
οικοσυστήµατα, νερό, απορρίµµατα.
3) Σωστές είναι οι προτάσεις Α και Γ.
4) Με τη δραστηριότητα αξιολογείται ο βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µε
λέξεις /έννοιες που έχουν σχέση µε την ενότητα.
5) Ταξινοµούν τα έµβια και τα άβια τα στοιχεία ενός δασικού οικοσυστήµατος.
6) ∆ραστηριότητα αντιστοίχισης.
7) Οι Μ αναµένεται να επιλέξουν για την παρατήρηση εντόµων ώρες και µήνες ή εποχές, που ενδείκνυνται για αυτό.
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E I ™ A °ø ° I KO E N O T H TA ™

Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές ώρες.
Κάθετη διασύνδεση: Με τη ΜτΠ της Α΄τάξης (ενότητα που αφορά την εργασία και τα επαγγέλµατα)
και µε τη ΜτΠ της Γ΄τάξης (ενότητα που αφορά την εργασία και τις ανάγκες του ανθρώπου).
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: επάγγελµα-επαγγελµατίας, προϊόν, γεωργός-γεωργία, κτηνοτρόφοςκτηνοτροφία, ψαράς-αλιεία, παραγωγός-παραγωγή, βιοµηχανία, µαζική παραγωγή, εργοστάσιο, µηχάνηµα, υπηρεσία, υγεία, εκπαίδευση, τουρισµός, τέχνες, εµπόριο.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή).
Επισηµάνσεις: Η ανάπτυξη των κεφαλαίων της ενότητας στηρίζεται στη βάση του χωρισµού των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας της χώρας:
➧ Πρωτογενής τοµέας: γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
➧ ∆ευτερογενής τοµέας: βιοµηχανία
➧ Τριτογενής τοµέας: παροχή υπηρεσιών (εµπόριο, τουρισµός, τέχνες, εκπαίδευση, υγεία, κατασκευές, µέσα µεταφοράς & συγκοινωνίας, τράπεζες, ασφάλεια, ενηµέρωση κ.ά.).
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 των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κλ.π. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του
κάθε κεφαλαίου.
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K E ºA § A I O 1 . EÚÁ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ﬁÏÔÈ!

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συζητήσουν και να διαπιστώσουν την ποικιλία των επαγγελµάτων.
Να συνδέσουν τα διαφορετικά επαγγέλµατα των ανθρώπων µε τον τόπο που
ζουν.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα επαγγέλµατα που µπορεί
να ασκούν οι κάτοικοι των νησιών (ή παραθαλάσσιων τόπων) και οι κάτοικοι
των ορεινών περιοχών της Ελλάδας. Αναµένεται να αναδειχτεί η αλληλεξάρτηση κάθε τόπου µε τα επαγγέλµατα των κατοίκων του (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
2) Οι ΜΟ µελετούν συγκριτικά τους τρεις πίνακες µε τα επαγγέλµατα των γονέων των µαθητών του κάθε σχολείου (Α. Σχολείο αγροτικής περιοχής Β. Σχολείο βιοµηχανικής περιοχής Γ. Σχολείο µεγάλου αστικού κέντρου). Αναµένεται, µε βάση τη συχνότητα των επαγγελµάτων, να οδηγηθούν σε συµπεράσµατα
για τα χαρακτηριστικά του τόπου, σε σχέση µε το είδος και την ποικιλία των
επαγγελµάτων. Για παράδειγµα, γεωργούς θα συναντήσουµε σε αγροτικές περιοχές, ναυτικούς και ψαράδες σε παραθαλάσσια µέρη ή νησιά, πιλότους σε
µεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχουν αεροδρόµια κ.λπ. Υπάρχουν όµως κάποιες κατηγορίες επαγγελµατιών (ιερείς, δάσκαλοι κ.ά) που θα συναντήσουµε σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά).
3) Οι ΜΟ καταγράφουν τα επαγγέλµατα των γονιών τους και συζητούν για τη
σχέση των επαγγελµάτων αυτών µε τον τόπο που ζουν (∆.Ε. σύστηµα).
4) Η δική µας ερώτηση: Κάθε µαθητής διατυπώνει την ερώτησή του για το
επάγγελµα που τον ενδιαφέρει (συνθήκες εργασίας, σπουδές, ελεύθερος χρόνος κ.ά).

Αξίζει να διαβάσουµε

Σύµφωνα µε όσα µελέτησαν στην τάξη, οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το
κείµενο µε δικά τους παραδείγµατα.

Τετράδιο Εργασιών

1) Οι Μ θα οδηγηθούν σε συµπεράσµατα για τα επαγγέλµατα παρατηρώντας
τους ανθρώπους, τα κτίρια µε τις ταµπέλες, τα οχήµατα κ.λπ.
2) Οι Μ διατυπώνουν προτάσεις οι οποίες συνδέουν το κάθε επάγγελµα µε τον
τόπο όπου είναι πιθανό να ασκείται.
3) Οι ΜΟ περιγράφουν και συγκρίνουν τις συνθήκες εργασίας ενός αγρότη
και ενός δηµοσίου υπαλλήλου ( ∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά).
KEºA§AIO 2. E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙË˜ ÛÙÂÚÈ¿˜ Î·È ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι
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Οι Μ:
Να γνωρίσουν βασικά επαγγέλµατα του πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).
Να συµπεράνουν ότι τα επαγγέλµατα αυτά έχουν άµεση εξάρτηση από το γεωµορφολογικό περιβάλλον.
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Να αναγνωρίσουν τη σύνδεση και την αλληλεξάρτηση των επαγγελµάτων αυτών µε άλλα επαγγέλµατα του δευτερογενούς (βιοµηχανία) ή του τριτογενούς
τοµέα (υπηρεσίες).
∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Μεταβολή, Χώρος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Τα επαγγέλµατα που παρουσιάζουν οι εικόνες (αγρότης, κτηνοτρόφος, ψαράς) έχουν άµεση σχέση µε το φυσικό περιβάλλον. Οι Μ αιτιολογούν τις απαντήσεις τους συνδέοντας την ύπαρξη ή όχι των συγκεκριµένων επαγγελµάτων µε το φυσικό περιβάλλον ( ∆.Ε. αλληλεπίδραση).
2) Κάθε ΜΟ εξετάζει ένα θέµα:
Α. Τα προϊόντα που παράγει κάθε παραγωγός (αγροτικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά). Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα των συγκεκριµένων επαγγελµάτων
λόγω των προϊόντων που παράγουν - είδη πρώτης ανάγκης.
Β. Η εξάρτηση των συγκεκριµένων επαγγελµάτων από το γεωµορφολογικό
περιβάλλον και τις κλιµατολογικές συνθήκες (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
Γ. Τα πλεονεκτήµατα και οι δυσκολίες των επαγγελµάτων.
Πλεονεκτήµατα: επιδοτήσεις, δάνεια, φορολογικές ελαφρύνσεις, προνοµιακή κρατική µεταχείριση, συνεταιρισµοί (αυτοδιαχείριση), εργασία στη φύση,
νέοι σύγχρονοι τρόποι αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (βιολογικά
προϊόντα, νέες µορφές καλλιέργειας), βελτίωση συνθηκών εργασίας (σύγχρονα γεωργικά µηχανήµατα).
∆υσκολίες: εξάρτηση από τα καιρικά φαινόµενα, σκληρές συνθήκες δουλειάς, προβλήµατα υγείας εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φαρµάκων κ.ά.
∆. Μαθητεία-Εκπαίδευση, τρόποι αµοιβής.
Εκτός από τις εµπειρικές γνώσεις, σήµερα υπάρχουν και αντίστοιχες πανεπιστηµιακές σχολές που παρέχουν επιστηµονικές γνώσεις σχετικές µε τα
επαγγέλµατα του πρωτογενούς τοµέα, π.χ. ΤΕΙ - Τµήµατα αγροτικής παραγωγής, ιχθυοκαλλιέργειας. Ο τρόπος αµοιβής είναι διαφορετικός από των µισθωτών, το κέρδος εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής που, µε τη σειρά τους, επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες, όπως
οι καιρικές συνθήκες.
Ε. Τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα στον άξονα του χρόνου (∆.Ε. µεταβολή).
3) Οι ΜΟ συζητούν για την ανάγκη συνεργασίας των συγκεκριµένων επαγγελµατιών µε άλλους, π.χ. ο αγρότης µε το γεωπόνο, τον έµπορο, το µεταφορέα, τον εργάτη, ο κτηνοτρόφος µε τον κτηνίατρο, τον έµπορο, τον κρεοπώλη,
το βυρσοδέψη, ο ψαράς µε τον έµπορο, το µεταφορέα, τον ιχθυοπώλη. Θίγεται η αλληλεξάρτηση των επαγγελµάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόµενα κεφάλαια της ενότητας (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα).
4) Με βάση την εµπειρία τους και όσα πραγµατεύτηκαν, οι ΜΟ δηµιουργούν
µια µικρή αφήγηση.
5) Ένα βήµα πιο πέρα: Το θέµα επιλέχθηκε λόγω του αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τα βιολογικά προϊόντα.

Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο παρουσιάζονται τα επαγγέλµατα του πρωτογενούς τοµέα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητά τους και γίνεται σύνδεση µε άλλα επαγγέλµατα.
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Τετράδιο Εργασιών

4) Πιθανές απαντήσεις είναι:
α) Οι αγρότες οργώνουν τα χωράφια µε τρακτέρ.
β) Οι κτηνοτρόφοι δίνουν το γάλα σε γαλακτοβιοµηχανίες για να φτιάξουν διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
γ) Ο ψαράς ψάρευε λιγότερα ψάρια και τα πουλούσε ο ίδιος στις γειτονιές.
K E ºA § A I O 3 . BÈÔÌË¯·Ó›· Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να συζητήσουν τις ανάγκες που καλύπτει η βιοµηχανική παραγωγή και τον
καθοριστικό ρόλο της βιοµηχανίας στο σύγχρονο πολιτισµό.
Να αναγνωρίσουν τη συµµετοχή της επιστήµης στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας.
Να γνωρίσουν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία.
Να συσχετίσουν την ανάπτυξη της βιοµηχανίας µε την ύπαρξη πρώτων υλών.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Χώρος, Χρόνος, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ συστηµατοποιούν σε σύντοµα κείµενα τις απόψεις τους σχετικά µε
τη βιοµηχανική παραγωγή (µηχανήµατα, προϊόντα βιοµηχανικά και µη, συµβολή τους στον τρόπο ζωής, η διαδικασία της παραγωγής από την προµήθεια
πρώτων υλών µέχρι την προώθηση στο εµπόριο). Στη συνέχεια οι ΜΟ σχολιάζουν το κείµενο µιας άλλης οµάδας και το παρουσιάζουν, εµπλουτίζοντάς
το και µε δικές τους απόψεις, αντιρρήσεις, θέσεις.
2) Οι Μ εργάζονται µε βάση τα κείµενα-λεζάντες των εικόνων, που συνδέουν
την ανάπτυξη της βιοµηχανίας µε τη συσσωρευµένη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση και τη σταδιακή εµφάνιση πολλών ειδικοτήτων. Τα κείµενα
και οι ερωτήσεις που τα συνοδεύουν συζητούνται στην ολοµέλεια (∆.Ε. χρόνος, µεταβολή, σύστηµα).
3) Αφού έχουν αναφερθεί τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία,
οι ΜΟ ερευνούν τι είδους εργοστάσια υπάρχουν στην περιοχή τους (σε επίπεδο δήµου ή νοµού). Eπίσης ζωγραφίζουν βιοµηχανικά προϊόντα του τόπου
τους ή της χώρας µας. Στόχος είναι να συνδεθεί η ύπαρξη εργοστασίων µε
ορισµένες απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως οι πρώτες ύλες, η διευκόλυνση
των µεταφορών κ.ά. (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
4) Οι ΜΟ συνεργάζονται για να διατυπώσουν τη δική τους ερώτηση σε σχέση
µε τη βιοµηχανία ή τα σχετικά επαγγέλµατα.

Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στο ρόλο και τη σηµασία της βιοµηχανίας για το σύγχρονο πολιτισµό και την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, καθώς και στα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε αυτήν.

Τετράδιο Εργασιών

5) Οι Μ µελετούν επαγγέλµατα που εκτοπίστηκαν ή µετασχηµατίστηκαν από
την ανάπτυξη της βιοµηχανίας (π.χ. τσαγκάρης, παγοπώλης, χαλκωµατάς, καρεκλοποιός, …) (∆.Ε. µεταβολή).
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6) Οι ΜΟ επιλέγουν ένα προϊόν και υποθέτουν µε ποια διαδικασία µπορεί να
παράγεται. Χρησιµοποιώντας τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους προσπαθούν να λειτουργήσουν ως σχεδιαστές κατάλληλων µηχανηµάτων, αφού
πρώτα αποφασίσουν για τη λειτουργία του κάθε µηχανήµατος µέσα στη γραµµή παραγωγής, ώστε να προκύπτει το τελικό προϊόν. Παρουσιάζουν και εξηγούν τη σειρά των µηχανηµάτων που κατασκεύασαν (∆.Ε. σύστηµα).
K E ºA § A I O 4 . E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›Â˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να µελετήσουν επαγγέλµατα του τριτογενούς τοµέα (παροχή υπηρεσιών).
Να εκτιµήσουν τη συµβολή και τη χρησιµότητα όλων των επαγγελµάτων στην
οικονοµία, στον τρόπο ζωής και γενικά στη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.
Να αναγνωρίσουν την ποικιλία και την αλληλεξάρτηση των επαγγελµάτων.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι Μ παρατηρώντας τις επαγγελµατικές κάρτες, που βρίσκονται στις θήκες,
ανακοινώνουν επαγγέλµατα για καθεµία κατηγορία ξεχωριστά. Γίνεται αναφορά σε επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε το εµπόριο, τις κατασκευές, την
υγεία, τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς, τον τουρισµό, την εκπαίδευση,
τις τράπεζες, τους οργανισµούς, τις τέχνες, την έρευνα, την ασφάλεια, την
ενηµέρωση, τις επιχειρήσεις και άλλα ελεύθερα επαγγέλµατα. Καταλήγουν
ότι όλα αυτά είναι επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών, απαραίτητα στις σηµερινές συνθήκες διαβίωσης.
2) Θα γίνει λόγος για την εξειδίκευση και τον επιµερισµό στα επαγγέλµατα ως
αποτέλεσµα της εξέλιξης του πολιτισµού. Αναφέρονται παραδείγµατα εξειδίκευσης σε διάφορα επαγγέλµατα (π.χ. οδοντίατρος, περιοδοντολόγος, ορθοδοντικός, στοµατολόγος). Οι ΜΟ ερευνούν στο λεξικό τη λέξη «εξειδίκευση».
(∆.Ε. οµοιότητα – διαφορά).
3) Οι ΜΟ µελετούν βασικά επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών. Αν είναι εφικτό, επισκέπτονται κάποιον επαγγελµατία, ή επισκέπτεται αυτός την τάξη και
οι ΜΟ υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. Προτείνεται να συζητηθούν και θέµατα, όπως: η διά βίου εκπαίδευση ως αναγκαιότητα για την εξέλιξη κάθε επαγγελµατία, επαγγέλµατα που χάνονται, που αντικαθίστανται, που εξελίσσονται
λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής και επαγγέλµατα που εµφανίζονται λόγω
των κοινωνικών αλλαγών, το φαινόµενο της ανεργίας κ.ά.
4) Μέσα από το σχήµα που θα σχεδιαστεί στον πίνακα, θα προκύψει τόσο η
αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση όλων των επαγγελµάτων που ανήκουν
στην ίδια κατηγορία όσο και η αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση µεταξύ
των κατηγοριών επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών (∆.Ε. αλληλεπίδραση,
σύστηµα).
5) Συζητούνται η προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες ικανότητες
ή κλίσεις που χρειάζεται να διαθέτει κανείς για να κάνει κάποιο επάγγελµα.
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6*) H δική µας ερώτηση: Θα γίνει αναφορά στην ανάγκη επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι Μ προσδιορίζουν τα προσωπικά κριτήρια για την επιλογή
ενός επαγγέλµατος, όπως: σπουδές, ενδιαφέροντα, οικονοµικές απολαβές
κ.ά.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο γίνεται λόγος για τα επαγγέλµατα του τριτογενούς τοµέα, δηλαδή
τα επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών. ∆ίνονται παραδείγµατα που αναδεικνύουν αν και πόσο χρειαζόµαστε τα επαγγέλµατα αυτά στην καθηµερινή µας
ζωή. Οι Μ συζητούν το κείµενο και το συµπληρώνουν µε παραδείγµατα από
την προσωπική τους εµπειρία.

Τετράδιο Εργασιών

7) Οι ΜΟ καταγράφουν επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών που θα χρειαστούν
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις της καθηµερινής τους ζωής.
K E ºA § A I O 5 . ¶ÔÏÏ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ¤Ó· ÚÔ˚ﬁÓ

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν τη συνεργασία διαφόρων επαγγελµατιών στη διαδικασία
παραγωγής προϊόντων.
Να διακρίνουν επαγγέλµατα (αγροτικά, βιοµηχανικά και παροχής υπηρεσιών)
και να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτησή τους.
Να διαπιστώσουν την εξέλιξη των επαγγελµάτων και της διαδικασίας παραγωγής στον άξονα του χρόνου.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) α) Οι ΜΟ συζητούν για τη διαδικασία και τα στάδια κατασκευής της καρέκλας (κορµός δέντρου…τελική µορφή). ∆ίνεται έµφαση στους επαγγελµατίες που εµπλέκονται αλλά και στη συνεργασία τους σε κάθε στάδιο.
β) Οι ΜΟ εργάζονται αντίστοιχα για να καταγράψουν σε πίνακα το «ταξίδι»
ενός άλλου προϊόντος. Για παράδειγµα σιτάρι - ψωµί, πορτοκάλι - αναψυκτικό (∆.Ε. αλληλεπίδραση, µεταβολή).
2) Στόχος είναι να αναδειχθεί το σταδιακό πέρασµα από την οικοτεχνία στη
βιοτεχνία-βιοµηχανία. Συζητείται ο µετασχηµατισµός των επαγγελµάτων (π.χ.
υφάντρια - εργάτης κλωστοϋφαντουργίας) και η εµφάνιση νέων, η ανάγκη
εξειδίκευσης, καθώς και η πιθανή χρήση άλλων πρώτων υλών (συνθετικές
ίνες, φυτικές ίνες) (∆.Ε. χώρος - χρόνος, µεταβολή).
3) Οι ΜΟ διακρίνουν αγροτικά, βιοµηχανικά και επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών, εντοπίζοντας και την αλληλεξάρτησή τους (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
4*) Στην προαιρετική αυτή εργασία µπορεί να δοθεί η ευκαιρία στις ΜΟ να συζητήσουν για τη σχέση χρήµατος - εργασίας (κύκλος χρήµατος, αξιοποίηση
χρηµάτων).

Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος από την
αρχική έως την τελική του µορφή, εµπλέκοντας επαγγέλµατα και από τους

B’
E Ó ﬁ Ù Ë Ù ·

M E P O ™

4. E¶A°°E§MATA KAI ¶PO´ONTA ™TON TO¶O MA™ (OÈÎÔÓÔÌ›· & E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·)

τρεις παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Οι Μ µπορούν να το συµπληρώσουν και µε δικά τους παραδείγµατα.
Τετράδιο Εργασιών

8) Οι ΜΟ καταγράφουν επαγγέλµατα, που µπορεί να ανήκουν και στους τρεις
παραγωγικούς τοµείς, και είναι απαραίτητα για να γίνει ένα βιβλίο, µια εφηµερίδα ή µια τηλεοπτική εκποµπή.
9) Οι ΜΟ συζητούν αρχικά για τα προϊόντα και τα µέσα που απαιτούνται για την
παρασκευή του συγκεκριµένου φαγητού, καθώς και για τα επαγγέλµατα που
έχουν σχέση µε την παραγωγή αυτών των προϊόντων και µέσων. Τέτοια επαγγέλµατα από τον πρωτογενή τοµέα είναι του γεωργού και του κτηνοτρόφου,
που παράγουν τις µελιτζάνες, τις πατάτες, το λάδι, το γάλα, τα αυγά, το κρέας
κ.λπ. Από το δευτερογενή τοµέα οι εργάτες, οι υπάλληλοι, το επιστηµονικό
προσωπικό εργοστασίων που παράγουν διάφορα µέσα (ηλεκτρικές συσκευές, πιατικά, υαλικά, χαρτοπετσέτες κ.λπ.) και από τον τριτογενή τοµέα εκείνα
που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα εστιατόριο (µάγειρας,
σερβιτόρος, καθαρίστρια κ.λπ.) (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
ANA™KO¶H™H. E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Ì·˜

(1 διδακτική ώρα)

Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες του Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο. Οι ερωτήσεις
που το συνοδεύουν µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου στην ολοµέλεια.

Λέξεις κλειδιά

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που έτυχαν διαπραγµάτευσης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόηµα, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων
κ.λπ.

«Χάρτης» από λέξεις

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη προτείνεται να γίνει ατοµικά από
τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου.

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της πορείας µελέτης της ενότητας µέσω ερωτηµάτων που οδηγούν στην άσκηση µεταδεξιοτήτων (γνωστικών, συνεργατικών,
ερευνητικών).

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Η πρώτη δραστηριότητα (ακροστιχίδα) είναι γνωστική φύσης. Οι απαντήσεις
είναι: εργασία, προϊόν, αλιεία, γεωργός, γαλακτοκοµικά, εργοστάσιο, λάδι, µαζική, υπηρεσία. Στη δεύτερη ζητείται από τους µαθητές να φτιάξουν µια παράγραφο χρησιµοποιώντας λέξεις από το βασικό λεξιλόγιο. Η τρίτη είναι δραστηριότητα ταξινόµησης. Η τέταρτη και η πέµπτη δραστηριότητα σχετίζονται
µε την εξέλιξη και την αλλαγή των επαγγελµάτων στο χώρο και το χρόνο, καθώς και µε τη σχέση που αυτά έχουν µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
ενός τόπου.
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E I ™ A °ø ° I KO E N O T H TA ™

Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές ώρες.
Κάθετη διασύνδεση: Με την ενότητα 4 της ΜτΠ της Γ΄Τάξης: κεφάλαιο 2 «Φυτά του τόπου µας» (διατροφική αξία των φυτικών τροφών - λαχανικά, φρούτα, δηµητριακά).
Οριζόντια διασύνδεση: Με την ενότητα 2 της ΜτΠ: κεφάλαιο 6 «Αθλητισµός και Πολιτισµός».
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: οι Μ αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθένας, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: σκελετός, οστά, στήριξη, προστασία, σύνδεση, αρθρώσεις,
µύες, συνεργασία, κίνηση, όργανα σώµατος, ανάπτυξη, υγιές σώµα, υγιεινή διατροφή, αθλητισµός,
ατυχήµατα, πρόληψη
Πηγές/υλικά: κρίνεται σκόπιµο να έχουν οι Μ πρόσβαση σε ποικίλες πηγές και υλικά που αφορούν
το µυοσκελετικό σύστηµα, την καλή υγεία, τη σωστή διατροφή, την πρόληψη ατυχηµάτων, όπως προπλάσµατα, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, αφίσα διατροφικής πυραµίδας, ένα λεξικό κ.λπ.
Επισηµάνσεις: Στην ενότητα οι Μ πραγµατεύονται βασικές πληροφορίες σχετικά µε το µυοσκελετικό σύστηµα του ανθρώπου, τη χρησιµότητα και τις λειτουργίες του καθώς και στοιχεία αγωγής υγείας. Η ενότητα αναφέρεται στο µυοσκελετικό σύστηµα (µε βάση τις οδηγίες του ΑΠΣ) ενώ δε θίγονται
τα υπόλοιπα συστήµατα. Επειδή η έκταση της ενότητας δεν επιτρέπει τη διεξοδική επεξεργασία των
θεµάτων, θα ήταν χρήσιµο, αν είναι εφικτό, να οργανωθεί επίσκεψη στην τάξη ειδικού ή ειδικών που
θα λύσουν απορίες των Μ και θα τους ενηµερώσουν σχετικά µε: το µυοσκελετικό σύστηµα του ανθρώπου (π.χ. ορθοπεδικός), την καλή υγεία του σώµατος (π.χ. παιδίατρος), την καλή φυσική κατάσταση (π.χ. γυµναστής) και τη σωστή διατροφή (π.χ. διατροφολόγος).
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 των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες
του κάθε κεφαλαίου.
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K E ºA § A I O 1 . TÔ ÛÒÌ· Ì·˜

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Να αναγνωρίσουν την χρησιµότητα των οστών για τη στήριξη του σώµατος,
την κίνησή του και την προστασία σηµαντικών εσωτερικών οργάνων.
Να ονοµάσουν τα κύρια µέρη του ανθρώπινου σκελετού.
Να αναγνωρίσουν τη συνεργασία οστών, αρθρώσεων και µυών στην κίνηση
του σώµατος.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Οµοιότητα - ∆ιαφορά, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Αναµένεται οι Μ να επισηµάνουν το σχήµα του σώµατος,
το µέγεθός του, τις αναλογίες του, τον τρόπο περπατήµατος ή στάσης κ.λπ.
1) Οι ΜΟ αγγίζοντας διάφορα σηµεία του σώµατός τους διαπιστώνουν τη διαφορά στην σκληρότητα τους. Στη συνέχεια εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την αναγκαιότητα να υπάρχουν σκληρά και µαλακά µέρη.
2) Οι ΜΟ χρησιµοποιούν χάρτινους σωλήνες για να φτιάξουν δύο κατασκευές (για να γεµίσουν το εσωτερικό τους χρησιµοποιούν χαλίκια και κοµµάτια
σφουγγαριού αντίστοιχα). Καλούνται να απαντήσουν ποια από τις δύο κατασκευές/µοντέλα µοιάζει περισσότερο στα οστά µας – η κατασκευή µε τα κοµµάτια του σφουγγαριού – και να τεκµηριώσουν την άποψή τους µε επιχειρήµατα (σε αυτό θα τους βοηθήσει και η εισαγωγή της δραστηριότητας) (∆.Ε.
οµοιότητα - διαφορά). Είναι χρήσιµο να γίνει µια µικρή συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ενός µοντέλου όπως αυτό που κατασκεύασαν (ένα µοντέλο έχει κοινά στοιχεία αλλά και σηµαντικές διαφορές µε το
πραγµατικό αντικείµενο, καλύτερο µοντέλο είναι αυτό που έχει περισσότερα
κοινά µε το πραγµατικό αντικείµενο). Επίσης µπορεί να γίνει νύξη για το ότι
οι επιστήµονες πολύ συχνά για να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους χρησιµοποιούν µοντέλα (π.χ. το µοντέλο του ηλιακού συστήµατος, το µοντέλο του
ανθρώπινου σώµατος, το µοντέλο της γης κ.λπ.).
3) ∆ραστηριότητα παρατήρησης των αλλαγών του µυ του µπράτσου των µαθητών όταν σηκώνουν ένα αντικείµενο, π.χ. µια τσάντα. Όταν σηκώνουµε ένα
αντικείµενο (λυγίζουµε το χέρι µας) ο µυς µας γίνεται κοντύτερος και πυκνότερος (σκληρότερος). Όταν ισιώνουµε το χέρι µας ο µυς είναι µαλακός και χαλαρός.
Θα πρέπει να σηµειωθεί (πιθανόν να αναφερθεί και από κάποιο µαθητή) ότι
παρότι έχουµε συνηθίσει στο µπράτσο µας να παρατηρούµε και να ψηλαφούµε
το δικέφαλο µυ (πάνω µυ), υπάρχει και ο τρικέφαλος µυς (κάτω µυς), ο οποίος κάνει την ακριβώς αντίθετη διαδικασία.
4) Οι Μ µετρούν το µήκος ορισµένων οστών τους (επιλέχτηκαν τα συγκεκριµένα οστά, όπου η µετρηση είναι πιο εφικτή) και κάνουν συγκρίσεις (π.χ. Το
µητριαίο οστό είναι µεγαλύτερο σε µήκος από το βραχίονά µου)
5) Η δραστηριότητα συνδυάζεται µε τις πληροφορίες για τον ανθρώπινο σκελετό, τις αρθρώσεις και τους µυς που υπάρχουν στο κεφάλαιο. Οι ΜΟ πραγµατεύονται διαφορετικά θέµατα, όπως τα ακόλουθα:
Α. Τονίζεται η χρησιµότητα των οστών για τη στήριξη και την κίνηση του σώµατος. Οι αλλαγές στο σκελετό των παιδιών αφορούν την ανάπτυξη του σκε-
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λετού (βάρος, µήκος, αντοχή-σκληρότητα) (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα,
µεταβολή).
Β. Αναδεικνύεται η χρησιµότητα των οστών στην προφύλαξη σηµαντικών εσωτερικών οργάνων (∆.Ε. σύστηµα).
Γ. Οι Μ, κινώντας µέρη του σώµατός τους, εντοπίζουν και καταγράφουν αρθρώσεις. Για να παρουσιάσουν το θέµα τους στην ολοµέλεια, µπορούµε να
τους προτείνουµε να σηµάνουν πάνω στο σώµα τους τις αρθρώσεις που κατέγραψαν µε κάποιο τρόπο (π.χ. µε αυτοκόλλητα).
∆. Αναδεικνύεται µέσω παραδειγµάτων η συνεργασία µυϊκού και σκελετικού
συστήµατος και η χρησιµότητα των µυών (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα, µεταβολή).
Ε. Οι Μ γράφουν εκφράσεις όπως: «ο σκελετός του σπιτιού», ο «σκελετός του
αυτοκινήτου» κ.λπ. ∆ιαπιστώνουν την αναλογία στη λειτουργία τους (στήριξη) αλλά και τη διαφορά της (απουσία κίνησης) (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά).
Εναλλακτικά προτείνουµε να γίνουν και άλλες δραστηριότητες: π.χ. α) µε βάση το σκελετό που υπάρχει σε χάρτη οι Μ µετρούν τις πλευρές, τις περιγράφουν και συζητούν για τη χρησιµότητά τους, β) οι Μ µετρούν το µήκος των άνω
και των κάτω άκρων τους. Συγκρίνουν το πάχος των άνω και των κάτω άκρων.
Ερµηνεύουν πού οφείλεται η διαφορά (τα κάτω άκρα έχουν συνήθως µεγαλύτερο πάχος, επειδή στηρίζουν το σώµα).
Αξίζει να διαβάσουµε

Κείµενο για το µυοσκελετικό σύστηµα του ανθρώπου, τη χρησιµότητά του, την
ανάπτυξή του. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν το κείµενο, αναφέροντας σχετικά παραδείγµατα ή επεκτείνοντάς το.

Τετράδιο Εργασιών

1) Οι Μ κατασκευάζουν το «µικρό βιβλίο του σώµατός τους» όπου έχουν τη
δυνατότητα να παρατηρήσουν το µυοσκελετικό σύστηµα και διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώµατος. Mε παιγνιώδη τρόπο, κάνοντας ερωτήσεις στους
συµµαθητές τους, γνωρίζουν καλύτερα το ανθρώπινο σώµα. Επισηµαίνεται
ότι και στο πρόσωπο-κεφάλι υπάρχουν οστά, µύες και άλλα όργανα, τα οποία
δεν εικονίζονται.
K E ºA § A I O 2 . ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘

(3 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ερευνήσουν και να αναγνωρίσουν συνήθειες που συµβάλλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του µυοσκελετικού συστήµατος.
Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της διατροφής, της άθλησης, της προσοχής και
της πρόληψης των ατυχηµάτων καθώς επίσης και των καθηµερινών συνηθειών για τη διατήρηση υγιούς σώµατος.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Σύστηµα, Σύνολο, ∆ιαφορά - Οµοιότητα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 7 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα της Υγείας
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Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι ΜΟ συζητούν για τις λεζάντες των εικόνων και σχολιάζουν τις εικόνες µε βάση την εµπειρία τους. Η συζήτηση εστιάζεται στη διατροφή, τις καθηµερινές συνήθειες, τα ατυχήµατα, τον αθλητισµό, που είναι οι
κύριοι άξονες που θα µελετήσουν οι ΜΟ στις δραστηριότητες που ακολουθούν. Αυτονόητος είναι ο τρόπος αντιµετώπισης και η ανάλογη ευαισθησία για
τα ΑΜΕΑ.
1) Στόχος της δραστηριότητας είναι να συζητηθεί το θέµα «υγιεινή διατροφή»
και οι Μ να προβληµατιστούν για τυχόν κακές διατροφικές τους συνήθειες.
Μπορεί να γίνει γνωριµία των Μ µε τη διατροφική πυραµίδα, που φτιάχτηκε
µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα και την έρευνα, και περιέχει σε επίπεδα
τις έξι βασικές οµάδες τροφών. Στην κορυφή απεικονίζονται οι τροφές που
πρέπει να καταναλώνονται σε µικρές ποσότητες, ενώ προς τη βάση αυτές που
µπορεί να καταναλώνονται σε µεγαλύτερες ποσότητες. Αντικείµενο πραγµάτευσης γίνονται οι καθηµερινές διατροφικές συνήθειες των µαθητών (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα, οµοιότητα – διαφορά) .
2) Οι ΜΟ συζητούν µε βάση τις φωτογραφίες των οµάδων τροφών τις λεζάντες που τις συνοδεύουν και τις πληροφορίες που µπορούν να αντλήσουν από
την πυραµίδα της υγιεινής διατροφής (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα).
3) ∆ραστηριότητα που αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες των Μ και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την ενασχόληση µε αυτές.
4) Οι Μ εντοπίζουν τα λάθη στις δραστηριότητες των παιδιών που παρουσιάζουν οι εικόνες και προτείνουν πώς µπορούν να γίνονται οι ίδιες κινήσεις ή
εργασίες µε ορθότερο τρόπο (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα, διαφορά - οµοιότητα).
Οι ΜΟ συζητούν και για άλλες καθηµερινές δραστηριότητες που γίνονται µε
«λάθος» τρόπο και διατυπώνουν προτάσεις για την αποφυγή τέτοιων λαθών.
Τέτοιες προτάσεις θα µπορούσαν να είναι: καθόµαστε στη σωστή απόσταση
από τον Η/Υ και την τηλεόραση, φροντίζουµε για το σωστό φωτισµό στο δωµάτιο µας, καθόµαστε στη σωστή στάση στο κάθισµα του γραφείου, επιλέγουµε το κατάλληλο ύψος στο γραφείο µας, κάνουµε διαλείµµατα σε τακτά
χρονικά διαστήµατα κ.ά.
5) Οι ΜΟ επιλέγουν ένα χώρο, καταγράφουν τους κινδύνους πρόκλησης ατυχήµατος που µπορούν να συµβούν σε αυτόν και διατυπώνουν προτάσεις αποφυγής και προφύλαξης (∆.Ε. αλληλεπίδραση, σύστηµα).
Προτείνεται να γίνει και αναφορά στο Κέντρο Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων (ΚΕΠΠΑ). Ο ∆ µπορεί να επικοινωνήσει µε το Κέντρο για την εξασφάλιση
σχετικού εκπαιδευτικού υλικού ή να ζητήσει τη συνδροµή του Υπεύθυνου
Αγωγής Υγείας.
6) H δική µας ερώτηση: Oι ΜΟ προετοιµάζουν ερωτήσεις που θα έθεταν σε ειδικούς για την Υγεία και τη διατροφή. Αν υπάρχει δυνατότητα, προσκαλείται
κάποιος από αυτούς στην τάξη.

Αξίζει να διαβάσουµε

Οι ΜΟ µπορούν να ετοιµάσουν ένα δικό τους «Αξίζει να διαβάσουµε» των δύο
κεφαλαίων που µελέτησαν. Η δραστηριότητα µπορεί και να παραλειφθεί.

Τετράδιο Εργασιών

2) Οι Μ πραγµατοποιούν έρευνα στην τάξη τους. Ο ∆ µπορεί, εάν το επιθυµεί,
να επεκτείνει την ανάλυση και τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Μπορούν να επιλεγούν κάποιες ερωτήσεις που προσφέρονται για την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε κυκλικά διαγράµµατα ή ραβδογράµµατα (διαθεµατική δραστηριότητα µαθηµατικών). Επίσης, αν γίνεται µάθηµα πλη-

79

B’

M E P O ™

E Ó ﬁ Ù Ë Ù ·

5. °NøPIZOYME KAI ¶PO™EXOYME TO ™øMA MA™ (ÕÙÔÌÔ-ÕÓıÚˆÔ˜)

ροφορικής από ειδικό δάσκαλο ή αν ο ∆ έχει ειδικές γνώσεις (π.χ. γνωρίζει
το πρόγραµµα «λογιστικό φύλλο»-Excel), µπορεί µε τους Μ να επεξεργαστεί
τα δεδοµένα της έρευνας στον υπολογιστή. Θα µπορούσαν να συζητηθούν και
να απαντηθούν ερωτήµατα του τύπου:
- Ποιες τροφές φαίνεται να προτιµούν περισσότερο τα παιδιά; Είναι υγιεινές;
- Πόσο συχνά αθλούµαστε;
- Προσέχουµε τα ατυχήµατα;
Τα συµπεράσµατα θα συζητηθούν στην ολοµέλεια της τάξης.
3)* Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί εάν ο χρόνος δεν επαρκεί.
ANA™KO¶H™H. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜

(1 διδακτική ώρα)
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Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το ανακεφαλαιωτικό κείµενο, το οποίο
ενοποιεί όσα µελέτησαν στα κεφάλαια της ενότητας και επισηµαίνει τα κύρια
σηµεία της. Οι ερωτήσεις που το συνοδεύουν µπορούν να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου στην ολοµέλεια της τάξης.

Βασικό λεξιλόγιο

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αντιπροσωπευτικές λέξεις της ενότητας.
Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους: π.χ. διατύπωση προτάσεων, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων κ.λπ.

«Χάρτης» από λέξεις

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη γίνεται από τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου, ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, ώστε να συγκριθούν οι διαφορετικές απαντήσεις και να διευκρινιστούν,
στο πλαίσιο της οµάδας, τυχόν δυσκολίες. Οι Μ συµπληρώνουν τα κενά µε
όσες λέξεις γνωρίζουν (δραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας). Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη ασκεί τους Μ σε µεταγνωστικές δεξιότητες και αποτελεί µέσο αυτοαξιολόγησης (ατοµικής και οµαδικής).

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ καλούνται να κάνουν ανασκόπηση των ενεργειών που έκαναν στην πορεία της ενότητας και να συγκρίνουν τις νέες απόψεις µε αυτές που είχαν στην
αρχή της. Επισηµαίνουν τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν και τι θα ήθελαν
να µελετήσουν ακόµα, συζητούν για την εφαρµογή της νέας γνώσης, αναφέρουν τις πηγές που χρησιµοποίησαν και αξιολογούν την πορεία τους.

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

∆ραστηριότητες αξιολόγησης, κυρίως γνωστικής φύσης.
1) Με την αντιστοίχιση διαπιστώνουµε κατά πόσο οι ΜΟ οικειοποιήθηκαν τις
βασικές έννοιες της ενότητας, ώστε να µπορούν να κάνουν τις ανάλογες συσχετίσεις. Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι: σκελετός - κορµός δέντρου, ώµοςχειριστήριο υπολογιστή, αγκώνας- µεντεσές πόρτας, πλευρές- περίφραξη
αυλής.
2) Οι απαντήσεις της ακροστιχίδας είναι: Γάλα, Έχεις, Ρύζι, Οστά, Σκελετός,
Ώµος, Μύες, Αρθρώσεις.
3) Οι Μ απαντούν ανάλογα.
4) Οι Μ επιλέγουν το πιο υγιεινό γεύµα και υποστηρίζουν την επιλογή τους µε
επιχειρήµατα.
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Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 10 διδακτικές ώρες.
Κάθετη διασύνδεση: Ήλιος, αλλαγή ηµέρας και νύχτας (ΜτΠ, Α΄ ∆ηµοτικού), Κύκλος του νερού Καιρός / Ο τόπος µας (ΜτΠ, Β΄ ∆ηµοτικού), Η ενέργεια στη ζωή µας (ΜτΠ, Γ΄ ∆ηµοτικού).
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: σώµα, µείγµα, διάλυµα, στερεό, υγρό, αέριο, διαλογή µε τα χέρια, έλξη
µε µαγνήτη, κοσκίνισµα, διήθηση, αέρας, ατµόσφαιρα, θερµοκρασία, θερµότητα, βαθµοί Κελσίου,
κατάσταση, τήξη, πήξη, εξάτµιση, υγροποίηση, βρασµός, φως, φωτεινή πηγή, διαφανή, ηµιδιαφανή
και αδιαφανή σώµατα.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή).
Πηγές/υλικά: τα υλικά των δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στα κεφάλαια της ενότητας.
Επισηµάνσεις: Για να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι δραστηριότητες θα πρέπει να εξασφαλιστούν,
µε τη συνεργασία των µαθητών, όλα τα απαραίτητα υλικά. Στην ενότητα υπάρχουν έννοιες των Φυσικών Επιστηµών: µείγµατα, τρόποι διαχωρισµού µειγµάτων, θερµότητα, θερµοκρασία, αέρας, φως,
µεταβολές καταστάσεων της ύλης (πήξη, τήξη, εξάτµιση, βρασµός, συµπύκνωση), για τις οποίες οι Μ
έχουν εναλλακτικές απόψεις. Οι απόψεις αυτές προτείνουµε να αξιοποιηθούν (εποικοδοµητική προσέγγιση). Εκτενή αναφορά για τις απόψεις των Μ θα βρείτε 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), Εκδόσεις Tυπωθήτω, Αθήνα 1998.
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 των δραστηριοτήτων 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.
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K E ºA § A I O 1 . AÓ·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘ÌÂ ˘ÏÈÎ¿

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).
Να ταξινοµήσουν τα διάφορα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν, σε στερεά και
υγρά.
Να δηµιουργήσουν µείγµατα αναµειγνύοντας γνωστά και συνηθισµένα υλικά από την καθηµερινή ζωή.
Να αναφέρουν µείγµατα που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ
Οριζόντια ∆ιασύνδεση: Ενότητα 3η, κεφάλαιο 9ο.

Προτεινόµενες
δραστηριότητες
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Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Μετρούµε και καταγράφουµε τα υλικά: Οι ΜΟ ασκούνται στις επιστηµονικές διαδικασίες. Ταξινοµούν υλικά σώµατα (υγρό σώµα-στερεό σώµα), µετρούν και καταγράφουν. Τα υλικά που προτείνονται είναι περισσότερα από αυτά που χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες, ώστε οι ΜΟ να έχουν πολλές
δυνατότητες επιλογής υλικών στη δηµιουργία µειγµάτων. Κατά την διάρκεια
της δραστηριότητας ο ∆ καλεί τις ΜΟ να συγκεντρώσουν τις ποσότητες υλικών που χρειάζονται από µεγαλύτερες συσκευασίες που βρίσκονται στη δική του επίβλεψη, π.χ. µπουκάλι λαδιού.
2) ∆ηµιουργούµε µείγµατα (στερεό µε στερεό): Επιλογή τριών στερεών υλικών και δηµιουργία µειγµάτων µε δύο από αυτά κάθε φορά σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. Οι ΜΟ σχεδιάζουν πώς θα δηµιουργήσουν µείγµατα
(αρχικά επί χάρτου). α) ποια υλικά θα αναµείξουν κάθε φορά, β) σε πόση ποσότητα και γ) ποια µείγµατα θα δηµιουργήσουν.
3) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους. Αναµένεται να αναφέρουν και άλλους δυνατούς συνδυασµούς υλικών για τη δηµιουργία µειγµάτων, όπως για παράδειγµα µείγµατα δύο στερεών ή δύο υγρών
ή υγρών µε στερεά. Ενδέχεται επίσης να αναφέρουν µείγµατα που παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα υλικά σώµατα και γενικότερα µείγµατα
που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή (π.χ. νερό, ζάχαρη, κακάο και
γάλα για να φτιάξουν ρόφηµα).
(Προτείνεται να τελειώσει εδώ η πρώτη διδακτική ώρα).
4) ∆ηµιουργούµε µείγµατα (υγρό µε στερεό): Οι ΜΟ αναµένεται να διαπιστώσουν ότι στο πρώτο ποτήρι η µαγειρική σόδα διαλύεται στο νερό και δεν ξεχωρίζει πια, ενώ το αλεύρι συνεχίζει να φαίνεται στο νερό, δηλαδή το αλευρόνερο είναι θολό σα γάλα.
5) ∆ηµιουργούµε µείγµατα (υγρό µε υγρό): Οι ΜΟ αναµένεται να παρατηρήσουν ότι κατά την ανάµειξη υγρών υλικών κάποια από αυτά διαλύονται στο νερό ενώ κάποια άλλα όχι (π.χ. το λάδι επιπλέει στο νερό και δε διαλύεται). Αν
υπάρχει σταγονόµετρο στην τάξη, οι ΜΟ µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για
τη µετάγγιση υγρών (η αντιστοιχία είναι: µία κουταλιά υγρού περίπου 10-15
σταγόνες).
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Αξίζει να διαβάσουµε

Οι Μ συµπληρώνουν το κείµενο µε δικά τους παραδείγµατα (είτε στις ΜΟ είτε στην ολοµέλεια της τάξης) και έτσι συµµετέχουν ενεργά διαµορφώνοντας
το δικό τους κείµενο σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τα πειράµατα που έκαναν κατά τη διάρκεια του κεφαλαίου.
Σηµείωση: Υπάρχουν επίσης µείγµατα και µε αέρια σώµατα, όµως αυτά αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα µεγαλύτερων τάξεων. Αν κρίνεται απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό, µπορεί να γίνει κάποια νύξη στους Μ ώστε να
έχουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την έννοια των µειγµάτων.

Τετράδιο Εργασιών

1) Οι ΜΟ εξοικειώνονται µε την καταγραφή δεδοµένων σε πίνακα και δηµιουργούν µείγµατα αναµειγνύοντας διαφορετικά υλικά. Στις τρεις τελευταίες
γραµµές του πίνακα οι ΜΟ καταγράφουν συνδυασµούς τριών, τεσσάρων ή και
περισσότερων υλικών. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, µπορούν να παρασκευάσουν
µόνο τα 4 πρώτα µείγµατα του πίνακα, γιατί αυτά θα χρειαστεί να χρησιµοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο (διαχωρισµός µειγµάτων). Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν ρινίσµατα σιδήρου για το δεύτερο µείγµα του πίνακα,
µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν συνδετήρες. Στη περίπτωση αυτή
αντί για άµµο χρησιµοποιούµε κουµπιά (πλαστικά ή κοκάλινα, όχι µεταλλικά).
K E ºA § A I O 2 . ¶Ò˜ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ›ÁÌ·Ù·;

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).
Να διαχωρίσουν τα υλικά των µειγµάτων µε διαλογή, κοσκίνισµα, έλξη µε µαγνήτη και διήθηση.
Να συνδέσουν την επιστήµη µε την εφαρµογή της στην καθηµερινή ζωή.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Ταξινόµηση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Οριζόντια ∆ιασύνδεση Ενότητα 3η, κεφάλαιο 8ο (διήθηση νερού στα διάφορα
στρώµατα).

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά
µε το διαχωρισµό των µειγµάτων. Έχοντας στη διάθεσή τους µαγνήτη, σουρωτήρι, κόσκινο, διηθητικό χαρτί, απορροφητικό χαρτί κουζίνας, µε βάση την
εµπειρία τους (π.χ. έχουν δει να γίνεται στο σπίτι τους διαλογή µε τα χέρια για
τον «καθαρισµό» όσπριων ή ρυζιού πριν από το µαγείρεµα) αναµένεται να
προτείνουν τρόπους διαχωρισµού των µειγµάτων.
2) ∆ιαχωρίζουµε µείγµατα: Η δραστηριότητα έχει τη µορφή ανοικτού προβλήµατος. Έτσι, ο διαχωρισµός του Α µείγµατος µπορεί να γίνει µε διαλογή
µε τα χέρια, του Β µείγµατος µε έλξη µε µαγνήτη, του Γ µείγµατος µε κοσκίνισµα και του ∆ µείγµατος µε διήθηση, αν και οι ΜΟ µπορούν να προτείνουν
και εναλλακτικούς τρόπους. Οι ΜΟ καταγράφουν τη διαδικασία που ακολούθησαν π.χ. «µε το µαγνήτη τραβήξαµε τα σιδερένια αντικείµενα (ρινίσµατα σι-
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δήρου, συνδετήρες κ.λπ.) και έτσι ξεχωρίσαµε τα δύο υλικά του µείγµατος».
Τους ζητείται να δώσουν ένα όνοµα στον τρόπο διαχωρισµού που επέλεξαν.
Μετά την ανακοίνωση των ονοµασιών από τις ΜΟ, ο ∆ µπορεί να αναφέρει και
την επιστηµονική ονοµασία του κάθε τρόπου και να ζητήσει από τους Μ να τις
γράψουν κάτω από τις δικές τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να γεφυρωθεί
η γλώσσα των µαθητών µε τη γλώσσα της επιστήµης (π.χ. αυτό που εσείς το
είπατε «διάλεγµα» οι επιστήµονες το λένε «διαλογή» µε τα χέρια).
Εάν ο χρόνος επαρκεί, οι ΜΟ µπορούν να πειραµατιστούν στους διάφορους
τρόπους διαχωρισµού και µε άλλα υλικά. Για παράδειγµα, στην περίπτωση
της διήθησης αντί για σιµιγδάλι µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµµο, καφέ
φίλτρου κ.ά.
3) Οι ΜΟ περιγράφουν τη διαδικασία διαχωρισµού που παρουσιάζουν οι εικόνες και συζητούν παραδείγµατα-εφαρµογές από την εµπειρία τους (π.χ.
κοσκίνισµα χαλικιού, νερό µε µακαρόνια, νερό µε χαµοµήλι, διαλογή απορριµµάτων σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλώνισµα).
Μπορούν επίσης να προτείνουν ιδέες, να ζωγραφίσουν ή να κατασκευάσουν
µε απλά υλικά (πηλό, πλαστελίνη, χαρτόνια κ.ά.) µηχανήµατα διαχωρισµού
µειγµάτων, όπως το µοντέλο της φωτογραφίας της δραστηριότητας. Π.χ. µπορεί να τους προταθεί να κατασκευάσουν ένα µοντέλο που διαχωρίζει ένα µείγµα ρεβιθιών και ρυζιού.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο, σε κάθε παράγραφο ξεχωριστά, περιγράφονται οι τρόποι διαχωρισµού των µειγµάτων που ασχολήθηκαν οι Μ. Η πρώτη παράγραφος αντιστοιχεί στη «διαλογή µε τα χέρια», η δεύτερη στην «έλξη µε µαγνήτη», η τρίτη στο «κοσκίνισµα» και η τέταρτη στη «διήθηση».

Τετράδιο Εργασιών

2) Οι ΜΟ εξοικειώνονται µε την καταγραφή σε πίνακα συγκεκριµένων στοιχείων και πειραµατίζονται µε στερεά υλικά. Παρασκευάζουν µείγµατα και τα
διαχωρίζουν µε διαλογή, κοσκίνισµα και έλξη, επιλέγοντας κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο διαχωρισµού. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, µπορούν να διαχωρίσουν µόνο τα 3 από τα 5 µείγµατα που έγραψαν στον πίνακα (∆.Ε. ταξινόµηση).
K E ºA § A I O 3 . ¶Ò˜ ÌÂÙÚ¿ÌÂ
ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ;

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).
Να µετρήσουν µε θερµόµετρα τη θερµοκρασία διαφόρων σωµάτων (π.χ. νερού, δωµατίου, του σώµατός τους κ.ά.).

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Συµβολισµός

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Μπορούµε να µετρήσουµε µε τα χέρια µας τη θερµοκρασία του νερού; Οι
ΜΟ µε βάση τη δραστηριότητα και τις σχετικές εµπειρίες τους αναµένεται να
καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι µέσω των αισθήσεων µας δεν παίρνουµε πά-
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ντοτε ακριβείς πληροφορίες (∆.Ε. αλληλεπίδραση). ∆ηλαδή, όταν βυθίζουµε
και τα δυο µας χέρια στο χλιαρό νερό, αφού πριν τα είχαµε το ένα σε ζεστό και
το άλλο σε κρύο νερό, διαπιστώνουµε ότι στο κάθε χέρι µας δηµιουργείται
διαφορετικό αίσθηµα για τη θερµοκρασία του χλιαρού νερού. Τα θερµόµετρα
µας δίνουν τη δυνατότητα να µετρούµε µε ακρίβεια τη θερµοκρασία των σωµάτων.
Σηµείωση: Χρησιµοποιούµε κρύο νερό από το ψυγείο περίπου 10 βαθµών
Κελσίου, χλιαρό περίπου 30 βαθµών και ζεστό περίπου 50 βαθµών.
2) Μετράµε µε θερµόµετρα: Οι ΜΟ εξοικειώνονται στις µετρήσεις µε θερµόµετρα. Για να επιτευχθεί αυτό, καλό είναι όλοι οι Μ να εµπλακούν στις διαδικασίες µέτρησης όλης της δραστηριότητας. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των
µετρήσεων, γίνεται µια πρώτη συζήτηση για τον τρόπο ανάγνωσης µιας µέτρησης µε αφορµή την µεγεθυµένη εικόνα του θερµοµέτρου δωµατίου που
υπάρχει στην εικόνα: οι µαθητές το παρατηρούν και καταγράφουν την ένδειξη που πιστεύουν ότι δείχνει.
Α) Οι ΜΟ συγκρίνουν θερµοκρασίες και εξάγουν συµπεράσµατα π.χ. η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος είναι περίπου 36,6 βαθµοί Κελσίου
(∆.Ε.συµβολισµός).
Β & Γ) Οι ΜΟ εξοικειώνονται µε τη µέτρηση µε θερµόµετρο σε ζεστό και κρύο
νερό. Φροντίζουµε το ζεστό νερό να είναι περίπου 50 βαθµών Κελσίου και το
κρύο νερό να είναι από το ψυγείο. Και στις δυο περιπτώσεις καταγράφουν σε
πίνακα τις ενδείξεις του θερµόµετρου κάθε 3 λεπτά, για συνολικό χρόνο µέτρησης 12 λεπτών. Πριν πάρουν την κάθε µέτρηση, οι Μ αναδεύουν το νερό
για να επέλθει εξοµοίωση της θερµοκρασίας σε όλη τη µάζα του. Κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα
στο ∆ να εισαγάγει τους Μ σε δεξιότητες όπως: α) ορθή χρήση του θερµόµετρου, δηλαδή όταν παίρνουµε µετρήσεις δεν κρατάµε το θερµόµετρο αλλά το
κρεµάµε, β) ορθή ανάγνωση των ενδείξεων του θερµόµετρου, δηλαδή για να
διαβάσουµε σωστά την ένδειξη όταν το θερµόµετρο είναι τοποθετηµένο κάθετα (π.χ. θερµόµετρο εργαστηρίου ή µέτρησης θερµοκρασίας δωµατίου) πρέπει να µάτια µας να είναι στο ίδιο ύψος µε την επιφάνεια του οινοπνεύµατος
ή του υδράργυρου µέσα στο θερµόµετρο κ.λπ. Τέλος, διατυπώνουν συµπεράσµατα για τη σχέση της θερµοκρασίας των σωµάτων µε τις αντίστοιχες ενδείξεις του θερµόµετρου, δηλαδή ανάλογα µε το πόσο ζεστό ή ψυχρό είναι
ένα σώµα το θερµόµετρο δείχνει υψηλότερη ή χαµηλότερη θερµοκρασία κ.λπ.
(∆.Ε. αλληλεπίδραση, µεταβολή, σύστηµα).
∆) Τοποθετούνται θερµόµετρα σε διάφορα σηµεία µε διαφορετικές θερµοκρασίες και πραγµατοποιούνται συγκρίσεις.
Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση στην ολοµέλεια µε θέµατα σχετικά µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος και τις ανθρώπινες συνήθειες. Για παράδειγµα, όταν το θερµόµετρο δωµατίου δείχνει θερµοκρασία 10 βαθµών Κελσίου, τι ρούχα φοράµε; Όταν αντίστοιχα δείχνει 35 βαθµούς Κελσίου, τότε τι
φοράµε; Πού θα έχει υψηλότερη θερµοκρασία, σε ηλιόλουστα µέρη ή υπό
σκιά; Τι θερµοκρασίες έχουµε συνήθως το χειµώνα και τι το καλοκαίρι; (∆.Ε.
Μεταβολή).
Σηµείωση: Τα θερµόµετρα µέτρησης της θερµοκρασίας δωµατίου και τα ιατρικά θερµόµετρα µπορούν να τα φέρουν οι Μ από το σπίτι τους. Αν αυτό είναι δύσκολο, οι ΜΟ µπορούν να εργαστούν διαδοχικά µε ένα θερµόµετρο. Τα
Β και Γ µέρη της 2ης δραστηριότητας κρίνεται απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν από όλες τις ΜΟ ενώ τα Α και ∆ µέρη της ίδιας δραστηριότητας, αν ο χρόνος δεν επαρκεί ή αν δεν υπάρχουν τα υλικά στον αριθµό που απαιτείται (όπως
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ήδη επισηµάνθηκε), ας πραγµατοποιηθούν από µερικές µόνο ΜΟ της τάξης
(δηλαδή στον ίδιο χρόνο οι µισές ΜΟ ασχολούνται µε το Α και οι υπόλοιπες µε
το ∆ και ανακοινώνουν τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις τους στην ολοµέλεια της τάξης).
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο αξιοποιείται η Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών µε την αναφορά
στον Κέλσιο. Γενικά, η αναφορές/συνδέσεις µε την Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών είναι απαραίτητές κατά τη διδασκαλία τους, γιατί δίνουν τη δυνατότητα να σχολιαστεί στην τάξη πώς και γιατί χρησιµοποιούνται κάποια συγκεκριµένα ονόµατα, πώς προχωράει η επιστήµη και αλλάζει στο χρόνο µέσα σε
συγκεκριµένα κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια, πώς «απόλυτες αλήθειες»
καταρρίπτονται µε το πέρασµα του χρόνου.

Τετράδιο Εργασιών

3) Ο ∆ θα ήταν χρήσιµο να ενηµερώσει από πριν τις ΜΟ ώστε να έχουν φροντίσει για τα υλικά που θα χρειαστούν για να κατασκευάσουν το δικό τους θερµόµετρο. Σηµείωση: Η πλαστελίνη πρέπει να «σφραγίσει» το µπουκάλι έτσι
ώστε όταν το οινόπνευµα θερµανθεί και διασταλεί (από τη θερµική ενέργεια
που µεταφέρεται σε αυτό από τα χέρια του Μ) να µην µπορεί να διαφύγει από
το στόµιο του µπουκαλιού. Έτσι θα ανέβει η στάθµη του οινοπνεύµατος µέσα
στο καλαµάκι (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
K E ºA § A I O 4 . ¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜;

(1 διδακτική ώρα)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διαπιστώσουν την ύπαρξη του αέρα στην ατµόσφαιρα, στο νερό και στο
έδαφος µε περιγραφή και εκτέλεση απλών πειραµάτων.
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους για το αν
υπάρχει αέρας στα αριθµηµένα σηµεία της εικόνας και τις υποστηρίζουν µε
επιχειρήµατα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά παιδιά αυτής της ηλικίας πιστεύουν ότι ο αέρας και τα άλλα αέρια σώµατα δεν είναι υλικά σώµατα. Ένα
µεγάλο ποσοστό παιδιών δεν είναι σίγουρο αν ένα «κενό» δοχείο περιέχει αέρα, πολύ περισσότερο όταν αυτό είναι σφραγισµένο. Για πολλά παιδιά υπάρχει αέρας µόνο όταν κάποιος κινείται και τον χτυπάει ο αέρας στο πρόσωπο.
2) Υπάρχει αέρας γύρω µας; Οι ΜΟ µε βάση τα υλικά που έχουν στη διάθεσή
τους προτείνουν πειράµατα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει αέρας γύρω µας
(π.χ. κουνώντας τα φύλλα χαρτιού κοντά στο πρόσωπό µας γίνεται αισθητός ο
αέρας που υπάρχει γύρω µας. Πιέζοντας ένα άδειο µπουκάλι, ο αέρας που
περιέχεται βγαίνει προς τα έξω). Μπορεί να ζητηθεί οι ΜΟ να διατυπώσουν
και επιχειρήµατα από την εµπειρία τους (π.χ. υπάρχει αέρας γύρω µας που
τον αναπνέουν ζώα και φυτά).
3) Υπάρχει αέρας σ’ ένα «άδειο» ποτήρι ή σ’ ένα «άδειο» µπουκάλι; Οι ΜΟ
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πραγµατοποιούν αρχικά δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα (βύθιση ποτηριού µε χαρτοµάντιλο στον πάτο µέσα σε λεκάνη µε νερό) δεν αναµένεται να καταλήξουν όλες οι οµάδες στο συµπέρασµα ότι το χαρτοµάντιλο
βρέχεται γιατί υπάρχει αέρας µέσα στο ποτήρι που καταλαµβάνει χώρο. Η
δεύτερη δραστηριότητα (βύθιση ποτηριού µε τρύπα στον πάτο µέσα σε λεκάνη µε νερό) µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στην πρώτη. Οι ΜΟ αναµένεται να διαπιστώσουν την ύπαρξη του αέρα (εµφάνιση φυσαλίδων αέρα
όταν βυθίζουµε κατακόρυφα το ποτήρι µε την τρύπα στον πάτο µέσα στη λεκάνη µε το νερό) και να οδηγηθούν τελικά στο συµπέρασµα ότι στο πρώτο πείραµα το χαρτοµάντιλο δε βρέχεται, γιατί υπάρχει αέρας µέσα στο ποτήρι, ο
οποίος καταλαµβάνει κάποιο χώρο και δεν επιτρέπει στο νερό να καταλάβει
όλο τον εσωτερικό χώρο του ποτηριού.
Στη συνέχεια στην ολοµέλεια προτείνονται πειράµατα που δείχνουν ότι παντού γύρω µας (ακόµα και σε ένα άδειο µπουκάλι ή σε µια σύριγγα) µπορεί να
υπάρχει αέρας (π.χ. µε τη σύριγγα δηµιουργούµε φυσαλίδες αέρα µέσα σε
νερό).
Σηµείωση: για λόγους ασφαλείας οι τρύπες στα ποτήρια ανοίγονται από το ∆.
4) Υπάρχει αέρας στο χώµα; Οι ΜΟ βυθίζοντας το ποτήρι µε το χώµα κατακόρυφα µέσα στη λεκάνη µε το νερό διαπιστώνουν την εµφάνιση φυσαλίδων αέρα. Φροντίζουµε το ποτήρι να είναι καλά γεµισµένο µε χώµα.
5) Υπάρχει αέρας στο νερό; Οι ΜΟ πραγµατοποιούν τη δραστηριότητα και διαπιστώνουν την εµφάνιση φυσαλίδων αέρα κυρίως στα τοιχώµατα του ποτηριού. Επειδή για να εµφανιστούν φυσαλίδες αέρα στο ποτήρι θα πρέπει να περάσει µισή ώρα περίπου, προτείνεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα να ξεκινήσει αµέσως µετά την ανάδειξη των απόψεων των µαθητών (δραστηριότητα 1). Αργότερα επανερχόµαστε και την ολοκληρώνουµε. Η τοποθέτηση του
ποτηριού µε το νερό να γίνει σε σηµείο της τάξης µε την υψηλότερη δυνατή
θερµοκρασία (∆.Ε. µεταβολή).
6) Πρόκειται για δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη φάση της ανασκόπησης
των απόψεων των Μ σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προσέγγιση. Ο ∆ µπορεί να θέσει ερωτήµατα και µε βάση τις απόψεις που έχουν διατυπώσει οι Μ
στη δραστηριότητα ανάδειξης (1η δραστηριότητα) να αναπτυχθεί συζήτηση:
– Τι είναι αυτό που σας οδήγησε να υποστηρίξετε ότι δεν υπάρχει αέρας µέσα στο κλειστό άδειο µπουκάλι; – Τι είναι αυτό που µας δυσκολεύει να διαπιστώσουµε την ύπαρξη του αέρα; (το γεγονός ότι ο αέρας είναι αόρατος) – Πώς
στα παραπάνω πειράµατα διαπιστώσαµε την ύπαρξή του; (αν και αόρατος διαπιστώσαµε ότι καταλαµβάνει χώρο).
Ένα πρόσθετο εµπόδιο εξαιτίας του οποίου δηµιουργούνται εναλλακτικές
απόψεις στους µαθητές για τα φυσικά φαινόµενα είναι η ίδια η χρήση της
γλώσσας, κάτι που σε αυτή την ενότητα δίνεται η δυνατότητα να συζητηθεί,
π.χ. λέµε ότι το µπουκάλι είναι «άδειο», αλλά είναι πραγµατικά άδειο; (περιέχει αέρα), κ.λπ.
Αξίζει να διαβάσουµε

Κατά την επεξεργασία του κειµένου ζητάµε από τους Μ να διατυπώσουν και
τα δικά τους επιχειρήµατα για την ύπαρξη αέρα παντού γύρω µας.

Τετράδιο Εργασιών

4) Η δραστηριότητα µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην εδραίωση
του γεγονότος ότι ο αέρας καταλαµβάνει χώρο, και µάλιστα µπορεί να «µεταγγίζεται» όπως και τα υγρά σώµατα.
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K E ºA § A I O 5 . ¶¿ÁÔ˜, ÓÂÚﬁ, ˘‰Ú·ÙÌÔ›:
TÈ Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ, ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ;

(3 διδακτικές ώρες)
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∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν ότι καθηµερινά υλικά, όπως το νερό, το βούτυρο, η σοκολάτα, το κερί, το οινόπνευµα µπορούν να αλλάξουν κατάσταση όταν θερµαίνονται ή ψύχονται.
Να διαπιστώσουν ότι η κατάσταση µερικών στερεών, υγρών και αερίων σωµάτων αλλάζει καθώς θερµαίνονται ή ψύχονται, αλλά η σύστασή τους παραµένει ίδια (η τήξη, η πήξη, η εξάτµιση, ο βρασµός και η υγροποίηση είναι αντιστρέψιµες µετατροπές των καταστάσεων της ύλης).
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναδειχτεί ότι το νερό εµφανίζεται στον κόσµο µας σε τρεις διαφορετικές µορφές ή
καταστάσεις, σε στερεή, σε υγρή και σε αέρια (∆.Ε. µεταβολή). Γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί σταδιακά η λέξη κατάσταση. Αναµένεται οι Μ να αναφέρουν πώς όταν το νερό θερµαίνεται ή ψύχεται αλλάζει κατάσταση. Βέβαια στο
φαινόµενο του βρασµού και της εξάτµισης οι Μ αντιµετωπίζουν δυσκολίες,
αφού µια κλασική από την ερευνητική εργογραφία εναλλακτική άποψη των
Μ είναι ότι το νερό χάνεται.
2) Πάγος: Τι µένει ίδιο, τι αλλάζει; Γεµίζουµε µε τριµµένο πάγο το 1/3 του ποτηριού και τοποθετούµε το θερµόµετρο µέσα σε αυτό. Προτείνεται η πειραµατική διάταξη να στηθεί σε ένα σηµείο της τάξης όπου έχουν άνετη πρόσβαση όλες οι ΜΟ και να πραγµατοποιείται παράλληλα µε τις υπόλοιπες (για
να πραγµατοποιηθεί η τήξη όλου του πάγου θα χρειαστούν - ανάλογα και µε
την ποσότητά του τουλάχιστον δύο ώρες - για αυτό η δραστηριότητα προβλέπεται να ολοκληρωθεί την επόµενη ή και την µεθεπόµενη διδακτική ώρα). Ο
∆ υπενθυµίζει στις ΜΟ κάθε 20 λεπτά να µετρούν τη θερµοκρασία και να παρατηρούν την εξέλιξη του φαινοµένου (τήξη πάγου) και µετά να συνεχίζουν
την εργασία τους. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της τήξης, ακολουθεί συζήτηση στην ολοµέλεια της τάξης: Τι άλλαξε και τι έµεινε ίδιο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; (∆.Ε. αλληλεπίδραση, µεταβολή).
Σηµείωση: α) Όσο ο πάγος τήκεται στη στήλη Κατάσταση Νερού οι ΜΟ συµπληρώνουν: στην αρχή «στερεή», µετά «στερεή και υγρή» και τέλος «υγρή.
(∆.Ε. σύστηµα). β) Kατά τη διάρκεια της τήξης του πάγου το θερµόµετρο σταθεροποιείται σε µια ένδειξη ακριβώς ή και κάπου πάνω ή κάτω από τους 0
βαθµούς Κελσίου ανάλογα µε τις συνθήκες (υψόµετρο, καθαρότητα νερού)
κάτι που µπορεί να τύχει σχολιασµού. γ) Eπιφορτίζουµε σε όλη τη διάρκεια
του πειράµατος ένα Μ να αναδεύει ελαφρώς τον πάγο µε το νερό ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα (κάθε 15-20 λεπτά).
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3) Πώς τα σώµατα µετατρέπονται από στερεά σε υγρά; Οι ΜΟ εµπλέκονται στη
διαδικασία τήξης και πήξης γνώριµών τους υλικών (∆.Ε. µεταβολή).
Όταν ο ∆ ρίξει ζεστό νερό στο αλουµινένιο ταψί, τα σώµατα δε θα αλλάξουν
όλα κατάσταση. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα µπορούσαν να τεθούν: Άλλαξαν κατάσταση τα σώµατα; Πώς συµβαίνει αυτό; Άλλαξαν κατάσταση όλα τα
σώµατα; Αν όχι, γιατί; Τι προτείνετε;
Έτσι για το κερί, για παράδειγµα, θα χρειαστεί ο ∆ (ίσως µετά από πρόταση
των Μ) να το τοποθετήσει σε δοχείο µε νερό και να το θερµάνει για αρκετή
ώρα. Για την αντίστροφη διαδικασία (πήξη) ο ∆ έχει στη διάθεσή του κρύο νερό και το χρησιµοποιεί αν ζητηθεί από τους Μ.
Καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους Μ να περιγράψουν τη διαδικασία
της τήξης και της πήξης. Επίσης, µπορεί να συζητηθεί ότι τα σώµατα αλλάζουν κατάσταση σε διαφορετικές θερµοκρασίες και ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται να περάσει διαφορετικός χρόνος.
Σηµείωση: Προτείνεται το φορµάκι αλουµινίου µε το κερί να τοποθετηθεί µέσα σε δοχείο µε νερό για να θερµανθεί, και όταν το κερί ξεκινήσει να λιώνει
η δραστηριότητα να ολοκληρωθεί για την αποφυγή κινδύνων. Αυτό επειδή το
κερί αναφλέγεται πολύ εύκολα!
(Προτείνεται να ολοκληρωθεί στο σηµείο αυτό η πρώτη διδακτική ώρα εφόσον οι δραστηριότητες 2 και 3 έχουν πραγµατοποιηθεί παράλληλα).
4) Εκφράζουµε τις απόψεις µας: ∆ραστηριότητα ανάδειξης των απόψεων των
Μ για τα φαινόµενα της εξάτµισης και της υγροποίησης. Στην ηλικία των 8-10
ετών, οι περισσότεροι Μ δεν πιστεύουν ότι το υλικό σώµα που έχει εξατµιστεί
διατηρείται αλλά ότι «χάνεται». Επιπλέον, όσοι πιστεύουν ότι το υλικό διατηρείται, υποστηρίζουν τη µη επιστηµονική άποψη ότι το αέριο είναι ελαφρύτερο από την αντίστοιχη ποσότητα του υλικού σε υγρή κατάσταση. Όσον αφορά τη συµπύκνωση, έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ κάποιοι Μ γνωρίζουν ότι ο
υδρατµός µπορεί να µετατραπεί σε νερό, µε δυσκολία εφαρµόζουν τη γνώση
αυτή στην πράξη.
5) Πώς τα σώµατα από υγρά µετατρέπονται σε αέρια; Οι ΜΟ διερευνούν τη µετατροπή υγρών σωµάτων σε αέρια (∆.Ε. µεταβολή).
Προβληµατίζονται µε την περίπτωση του λαδιού που δεν εξατµίζεται στη θερµοκρασία που εξατµίζεται το οινόπνευµα. Ζητείται και για το λάδι να κάνουν
τις προτάσεις τους. Συµπεραίνουν ότι η µετατροπή αυτή συµβαίνει για διάφορα σώµατα σε διάφορες θερµοκρασίες.
6) Πώς τα σώµατα από υγρά µετατρέπονται σε αέρια; Οι Μ µελετούν τα φαινόµενα του βρασµού και της υγροποίησης (∆.Ε. µεταβολή).
Πρόκειται για πείραµα που πραγµατοποιεί ο ∆ µε τη βοήθεια εκπροσώπων
των οµάδων. Oι M παρατηρούν και περιγράφουν τα φαινόµενα του βρασµού
και της υγροποίησης.
Μπορούµε, επίσης, να εστιάσουµε την προσοχή των Μ στη µείωση της στάθµης του νερού που βράζει (µετατροπή από υγρή σε αέρια κατάσταση), έχοντας φροντίσει να σηµειώσουµε την αρχική στάθµη του νερού στο δοχείο µε
ένα µαρκαδόρο.
7) Οι ΜΟ ερευνούν σε πηγές για τη σηµασία των λέξεων και τις χρησιµοποιούν ως τίτλο στις αντίστοιχες δραστηριότητες του κεφαλαίου π.χ. αντιστοιχίζουν την 6 η δραστηριότητα µε τη διαδικασία του βρασµού.
Αξίζει να διαβάσουµε

Με βάση το σχήµα που υπάρχει στο κείµενο, οι Μ αναφέρουν παραδείγµατα
µετατροπής της κατάστασης των σωµάτων από την καθηµερινή τους εµπειρία.
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Τετράδιο Εργασιών

5*) Η δραστηριότητα προτείνεται να πραγµατοποιηθεί από τους Μ στο σπίτι και
έχει ως στόχο να διαπιστώσουν ότι ο χρόνος της µετατροπής του νερού από
στερεή (πάγος) σε υγρή κατάσταση εξαρτάται από το µέρος που το τοποθετήσαµε και άρα από το ποσό της θερµότητας που προσφέρεται στο σώµα (∆.Ε.
αλληλεπίδραση).
6) Η δραστηριότητα έχει στόχο να διαπιστώσουν οι Μ ότι πολλά υγρά µπορούν
να µετατραπούν σε αέρια, όµως διαφορετικά υγρά εξατµίζονται σε διαφορετικές θερµοκρασίες.
K E ºA § A I O 6 . TÔ Êˆ˜ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ...
Î·È «Û˘Ó·ÓÙ¿» ÛÒÌ·Ù·

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να αναγνωρίσουν ιδιότητες του φωτός (ευθύγραµµη διάδοση).
Να ταξινοµήσουν σώµατα σε διαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή.
Να διαπιστώσουν ότι τα περισσότερα αντικείµενα που εκπέµπουν φως εκπέµπουν και θερµότητα.
Να ασκηθούν στις επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, µέτρηση, πείραµα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων, επικοινωνία κ.ά.).

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Σύστηµα, Ταξινόµηση, Λειτουργία

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του κεφαλαίου µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε µεγαλύτερη επιτυχία σε συσκοτισµένο χώρο.
Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Η δραστηριότητα διασυνδέεται κάθετα µε σχετική ενότητα της Α΄ τάξης,
όπου οι µαθητές έχουν µελετήσει τον ήλιο ως πηγή φωτός και θερµότητας.
Καλούνται οι Μ να καταγράψουν πηγές φωτός που γνωρίζουν. Αναµένεται οι
Μ να αναφέρουν αρκετές πηγές φωτός. Καλό θα ήταν να έχουµε στην τάξη
µερικές απ’ αυτές (κερί, λάµπα, προβολέα µικροδιαφανειών, σπίρτα, φανό
κ.ά.).
2) Οι ΜΟ αρχικά εκφράζουν τις απόψεις τους (ερώτηµα Α). Στη συνέχεια ταξινοµούν στον πίνακα (Περνά όλο το φως, Περνά µόνο ένα µέρος από το φως,
∆εν περνά καθόλου το φως) τα σώµατα που έχουν στη διάθεσή τους. Αν δεν
υπάρχει προβολέας το πείραµα πραγµατοποιείται µε φανό, χρειάζεται όµως
να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε επαρκής συσκότιση του χώρου. Θα χρειαστεί
επίσης οι ΜΟ να χρησιµοποιήσουν δυο µαύρα χαρτόνια (20 εκ. Χ 20 εκ.), το
ένα εκ των οποίων να έχει κατάλληλο άνοιγµα (αν χρησιµοποιηθεί προβολέας το άνοιγµα θα πρέπει να δηµιουργηθεί στο κατάλληλο ύψος). Τοποθετούν
τα χαρτόνια όπως φαίνεται στη φωτογραφία της δραστηριότητας. Στο χαρτόνι µε το άνοιγµα (το πρώτο στη σειρά) τοποθετούνται τα σώµατα και φωτίζονται (∆.Ε. αλληλεπίδραση). Το δεύτερο χαρτόνι θα πρέπει να τοποθετηθεί σε
µικρή απόσταση από το πρώτο (5 εκ.) για να λειτουργεί ως πέτασµα, όπου θα
παρατηρούν οι ΜΟ αν περνά φως από τα σώµατα που δοκιµάζουν κάθε φορά.
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Κρίνεται σκόπιµο ως επέκταση για να αναδειχτεί η διάσταση της σχέσης του
πάχους ενός υλικού και του φωτός που περνά µέσα από αυτό, οι ΜΟ να δοκιµάσουν µε το ίδιο υλικό µεταβάλλοντας όµως το πάχος: π.χ. 3, 6, 9 φύλλα χαρτιού.
Αφού οι MO ολοκληρώσουν την ταξινόµηση, καλούνται µε την καθοδήγηση
του ∆ να δώσουν όνοµα στις τρεις κατηγορίες (διαφανή, ηµιδιαφανή, αδιαφανή υλικά) (∆.Ε. ταξινόµηση).
3) Οι φωτεινές πηγές εκπέµπουν θερµότητα; Πραγµατοποιώντας τη δραστηριότητα αναµένεται οι ΜΟ να καταλήξουν τελικά στο συµπέρασµα ότι τα περισσότερα αντικείµενα που εκπέµπουν φως, εκπέµπουν και θερµότητα.
Σηµείωση: α) Η απόσταση των φωτεινών πηγών από τα θερµόµετρα πρέπει να
είναι περίπου 2 εκ. β) Να διευκρινιστεί η σηµασία της λέξης «εκπέµπω» στο
συγκεκριµένο κείµενο (στέλνω προς τα έξω).
Αξίζει να διαβάσουµε

Κατά την επεξεργασία του κειµένου καλούµε τους Μ να αναζητήσουν διαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή υλικά µέσα στην τάξη τους και στο χώρο του
σχολείου τους.

Τετράδιο Εργασιών

7) ∆ιαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας.

A N A ™ KO ¶ H ™ H . MÂÏÂÙ¿ÌÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÎﬁÛÌÔ

(1 διδακτική ώρα)

Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες των Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το κείµενο που συνοψίζει τα προς µελέτη θέµατα της ενότητας.

Λέξεις κλειδιά

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που έτυχαν διαπραγµάτευσης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόηµα, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, αναζήτηση αντιθέτων
κ.λπ.

«Χάρτης» από λέξεις

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη προτείνεται να γίνει ατοµικά από
τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου.

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της πορείας µελέτης της ενότητας µέσω ερωτηµάτων που οδηγούν στην άσκηση µεταδεξιοτήτων (γνωστικών, συνεργατικών,
ερευνητικών).

Tετράδιο Eργασιών
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

Η πρώτη δραστηριότητα είναι αντιστοίχιση και αφορά στους τρόπους διαχωρισµού των µειγµάτων. Η δεύτερη και η τέταρτη αφορούν στις µετατροπές των
καταστάσεων της ύλης και η τρίτη αφορά στα κεφάλαια τα σχετικά µε τον αέρα και το φως.
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E I ™ A °ø ° I KO E N O T H TA ™

Χρόνος: Η ενότητα έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε 11 διδακτικές ώρες
Κάθετη διασύνδεση: Με την αντίστοιχη ενότητα ΜτΠ όλων των προηγούµενων τάξεων
Βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: Oι M αναµένεται να οικειοποιηθούν, σε διαφορετικό βαθµό, το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας: επικοινωνία – επικοινωνούµε, γλώσσα, ενηµέρωση – ενηµερωνόµαστε, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ραδιόφωνο, ακροατής, τηλεόραση, τηλεθεατής, εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, αναγνώστης, συνδροµητής, διαδίκτυο, εκποµπές, ειδήσεις, πληροφορίες,
προγραµµατίζουµε, επιλέγουµε.
∆ιαθεµατικές δεξιότητες (όπως παρουσιάζονται στην εισαγωγή).
Υλικά: ένα ραδιόφωνο, εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεµένος στο
διαδίκτυο
Επισηµάνσεις: Η επεξεργασία της ενότητας προτείνεται να συνδυαστεί µε επίσκεψη των Μ σε ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω: ραδιοφωνικό σταθµό, τηλεοπτικό σταθµό, εγκαταστάσεις έκδοσης
εφηµερίδας, εκδοτικό οίκο. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην ενεργητική, βιωµατική εξέταση των
θεµάτων της ενότητας. Έτσι, το κεφάλαιο 2 προτείνεται να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του σχολείου, αν υπάρχει, ώστε οι Μ να ερευνήσουν στις προθήκες για είδη βιβλίων. Το
κεφάλαιο 4 προτείνεται να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, αν υπάρχει,
ώστε οι Μ να ερευνήσουν στο διαδίκτυο για συγκεκριµένες πληροφορίες, να αξιολογήσουν συγκεκριµένη ιστοσελίδα κ.λπ.
Για την 1η δραστηριότητα του κεφαλαίου 1 (παιχνίδι ρόλων) προτείνεται, αν είναι εφικτό, οι Μ να χρησιµοποιήσουν διάφορα υλικά, ώστε να επιτύχουν και ανάλογη εξωτερική εµφάνιση, πειστική του ρόλου που υποδύονται. Για παράδειγµα, οι «τουρίστες» να φορούν καπέλο, γυαλιά, να κρατούν χάρτες,
ένα λεξικό κ.λπ. Οι υπόλοιποι Μ, ανάλογα µε το ποιον υποδύονται, να κρατούν χαρτοφύλακα, τσάντες
µε ψώνια, να κάθονται σε καφετέρια διαβάζοντας εφηµερίδα κ.λπ. Η δραστηριότητα σκόπιµο είναι
να προετοιµαστεί κατάλληλα από την προηγούµενη µέρα.
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 των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των Μ, τις εκάστοτε συνθήκες της τάξης, το τοπικό περιβάλλον κλ.π. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του
κάθε κεφαλαίου.
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K E ºA § A I O 1 . ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ï·Ô›, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να ευαισθητοποιηθούν στη διαφορετικότητα των γλωσσικών και πολιτιστικών στοιχείων των λαών της Ευρώπης.
Να προβληµατιστούν και να προσεγγίσουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας
µεταξύ των ανθρώπων που µιλούν διαφορετικές γλώσσες.
Να συµπεράνουν ότι η γλωσσική διαφορετικότητα δεν αποτελεί αξεπέραστο
εµπόδιο στην επικοινωνία.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Παιχνίδι ρόλων: Αξιοποιούνται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, λεκτικοί και µη
λεκτικοί (κάθετη διασύνδεση µε ΜτΠ της Γ΄ τάξης, ενότητα 8, κεφάλαιο 1. Οι
Μ που υποδύονται τους «τουρίστες» αποφασίζουν οι ίδιοι για το χώρο που θέλουν να επισκεφθούν χωρίς να το ανακοινώσουν στους υπόλοιπους. Έτσι το
παιχνίδι αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέτοιοι χώροι µπορεί να είναι: ένας
αρχαιολογικός χώρος, κάποια κεντρική οδός, ένα φαρµακείο, το αστυνοµικό
τµήµα, λιµάνι ή σταθµός τρένων ή υπεραστικών λεωφορείων κ.λπ. Η δραστηριότητα σκόπιµο είναι να προετοιµαστεί κατάλληλα από την προηγούµενη ηµέρα (βλέπε «εισαγωγικό ενότητας»). Αναµένεται ότι η επικοινωνία θα
επιτευχθεί παρά το πρόβληµα της άγνοιας της γλώσσας. Οι Μ για να επικοινωνήσουν µπορούν να χρησιµοποιήσουν νοήµατα, σκίτσα, σύµβολα και λέξεις από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο (διαθεµατική δραστηριότητα ξένης γλώσσας) (∆.Ε. επικοινωνία).
2) Οι ΜΟ αναλύουν το παιχνίδι που έπαιξαν. Συζητούν για τα προβλήµατα που
αντιµετώπισαν, πώς τα ξεπέρασαν, αξιολογούν τους τρόπους επικοινωνίας
που χρησιµοποίησαν και προτείνουν και άλλους. Συµπεραίνουν ότι παρά τις
διαφορετικές γλώσσες που µιλάµε οι άνθρωποι, η επικοινωνία µεταξύ µας είναι εφικτή.
3) Οι λέξεις που µπορεί να παρουσιαστούν είναι πολλές (ιδιαίτερα λέξεις που
αφορούν σε επιστήµες, όπως Ιατρική, Μαθηµατικά). Λέξεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως παράδειγµα στην τάξη είναι: «αθλητικός» (athletic
– αγγλικά, athlétique – Γαλλικά, atletico – Ιταλικά, Athletik - Γερµανικά) ή
«πρόβληµα» (problem – αγγλικά, problème – Γαλλικά, problema – Ιταλικά,
Problem – Γερµανικά). Μπορούν να συµπεράνουν ότι αρκετές λέξεις άλλων
γλωσσών προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, όπως και ότι υπάρχουν λέξεις άλλων γλωσσών που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική (αλληλεπίδραση των πολιτισµών) (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
4) Οι Μ συζητούν για τα επαγγέλµατα που διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων που µιλούν διαφορετικές γλώσσες. ∆ιευκρινίζεται η διαφορά του µεταφραστή από το διερµηνέα. Ο πρώτος µετατρέπει από µια γλώσσα
σε άλλη γλώσσα κυρίως γραπτά κείµενα, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως ενδιάµεσος κρίκος κυρίως προφορικών, άµεσων επικοινωνιών. Η συζήτηση
µπορεί να επεκταθεί και σε διάφορα εργαλεία που χρησιµοποιούµε, όπως λεξικά, µεταφραστικά προγράµµατα πληροφορικής κ.ά. (∆.Ε. επικοινωνία).
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Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων που µιλούν διαφορετικές γλώσσες καθώς και η ανάγκη εκµάθησης
και άλλων γλωσσών, εκτός της µητρικής, από την παιδική ηλικία. Λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν για διάφορους λόγους να ζήσουν σε άλλη χώρα, τονίζεται η αναγκαιότητα εκµάθησης της γλώσσας τής
χώρας φιλοξενίας µε την ταυτόχρονη διατήρηση της µητρικής γλώσσας.

Τετράδιο Εργασιών

1) Στόχος της δραστηριότητας δεν είναι η δηµιουργία ενός λεξικού, γιατί αυτό απαιτεί ειδικές γνώσεις και πολύ χρόνο. Επιδιώκεται οι ΜΟ να µπουν στη
θέση του αλλοδαπού µαθητή (ενσυναίσθηση) και να επιλέξουν τις λέξεις και
τις φράσεις που είναι απαραίτητο να γνωρίζει, για να µπορεί να επικοινωνεί
µαζί τους στο χώρο του σχολείου και της γειτονιάς. Οι ΜΟ αποφασίζουν και
για τον τρόπο που θα παρουσιάσουν τις λέξεις ή φράσεις που επέλεξαν. Για
παράδειγµα, µπορούν να εικονογραφήσουν την κάθε λέξη - φράση µε δικές
τους ζωγραφιές. ∆ίνεται επίσης η ευκαιρία σε αλλόφωνους Μ να µιλήσουν
στη γλώσσα τους και να µάθουν στους συµµαθητές τους αντίστοιχες λέξεις φράσεις (διαπολιτισµική εκπαίδευση).
K E ºA § A I O 2 . ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜,
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ‚È‚Ï›·

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να διευρύνουν την επαφή τους µε τον τύπο και το βιβλίο.
Να προβληµατιστούν για τη σηµασία της έγκυρης και πολυφωνικής ενηµέρωσης.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 2 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου ή στις 20 Απριλίου: Παγκόσµια Ηµέρα Τύπου

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.

Α. Εφηµερίδεεες!
Κάθετη διασύνδεση µε τη ΜτΠ της Γ΄ τάξης, ενότητα 8, κεφάλαιο 6 «Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά µας ενηµερώνουν…».
1) Οι Μ έχουν µελετήσει στη Γ΄ τάξη τη µορφή και το περιεχόµενο µιας εφηµερίδας. Παρατηρούν µε τη σειρά τις εικόνες που δείχνουν πώς δηµιουργείται µια εφηµερίδα και συζητούν για τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται (οριζόντια διασύνδεση µε την ενότητα 5).
2) Οι ΜΟ διαβάζουν τις προτάσεις και τις σχολιάζουν. Οι προτάσεις α, β, γ, ε,
ζ, η ταιριάζουν πιο πολύ στις εφηµερίδες και τα περιοδικά. Περιγράφουν συνήθειες ή επιλογές που χαρακτηρίζουν τον αναγνώστη, όπως το να διαβάζει
οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ν’ αφήνει αδιάβαστες κάποιες σελίδες, να διαβάζει αποσπασµατικά, να µελετά, να ξαναδιαβάζει κ.λπ.
Οι προτάσεις δ, στ, θ αναφέρονται µεν στις εφηµερίδες αλλά ταυτόχρονα και
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σε άλλα ΜΜΕ, όπως το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο (∆.Ε. οµοιότητα – διαφορά)

Β. Βιβλία
Αν υπάρχει αίθουσα βιβλιοθήκης στο σχολείο, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί εκεί η διδασκαλία.
3) Οι Μ παρατηρούν την εικόνα και εστιάζουν στις πληροφορίες που υπάρχουν στο εξώφυλλο του βιβλίου (τίτλος, συγγραφέας, εικονογράφος, εκδότης). Μπορούν να κάνουν το ίδιο και µε άλλα βιβλία της βιβλιοθήκης. Συµπληρώνουν τον πίνακα µε πληροφορίες που αφορούν ένα αγαπηµένο τους
βιβλίο. Αν υπάρχει χρόνος, µιλούν γι’ αυτό στους συµµαθητές τους. Με αφορµή το κεφάλαιο µπορούν σε άλλη διδακτική ώρα να φέρουν αγαπηµένα τους
βιβλία και να τα παρουσιάσουν στην τάξη.
4. Α)* Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί, αν δεν υπάρχει αίθουσα βιβλιοθήκης στο σχολείο.
Β) Οι Μ συζητούν για τα είδη των βιβλίων που γνωρίζουν ως προς τη µορφή:
π.χ. παραµύθια, µυθιστορήµατα, διηγήµατα, εικονογραφηµένα και ως προς
το περιεχόµενο π.χ. επιστηµονικής φαντασίας, ιστορικά, µυθολογίας, περιπέτειας. Συζητούν για τις προσωπικές τους προτιµήσεις και εξηγούν τους λόγους (∆.Ε. επικοινωνία).
Στην ολοµέλεια σχολιάζεται η συζήτηση των παιδιών της εικόνας. Είναι σαφές ότι η φιλαναγνωσία δεν καλλιεργείται µόνο µε προτροπές αλλά περισσότερο µέσω της δηµιουργίας συνθηκών προσωπικής εµπλοκής του ατόµου στη
διαδικασία της ανάγνωσης. Ο κάθε αναγνώστης, ορµώµενος ίσως από διαφορετικά κίνητρα, αναπτύσσει τη δική του σχέση µε το βιβλίο, η οποία διά βίου µετασχηµατίζεται. Οι Μ µπορούν να προσθέσουν και άλλους λόγους για
τους οποίους µπορεί κάποιος να αγαπά το διάβασµα.
5) Ένα βήµα πιο πέρα: Oι Μ συγκεντρώνουν µερικές εφηµερίδες της ίδιας
ηµέρας, παρατηρούν και συγκρίνουν το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι ειδήσεις αλλά και τη διαφορετική ιεράρχηση που γίνεται σε
κάθε εφηµερίδα (∆.Ε. οµοιότητα – διαφορά).
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αναφέρεται στη λειτουργία του τύπου (εφηµερίδες, περιοδικά) και
του βιβλίου καθώς και στη σχέση του αναγνώστη µε αυτά. Γίνεται επίσης λόγος για τον τόπο διάθεσης και τους τρόπους αγοράς (π.χ. συνδροµή).

Τετράδιο Εργασιών

2) Το βιβλίο της Ν. Τζώρτζογλου, «Η Αργυρώ», Εκδόσεις Κέδρος, αναφέρεται σ’ ένα παιδί µε αναπηρία. Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα και γράφουν µια
περίληψη από το περιστατικό που περιγράφεται, µε σκοπό να δηµοσιευτεί σε
στήλη εφηµερίδας (διαθεµατική δραστηριότητα Γλώσσας) (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
3)* ∆ραστηριότητα συνανάγνωσης. Μπορεί να γίνει οµαδικά στην τάξη ή στο
σπίτι από όσα µέλη της οικογένειας των Μ επιθυµούν. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί.
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K E ºA § A I O 3 . AÎÔ‡ÌÂ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ,
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να µελετήσουν το ρόλο του ραδιόφωνου και της τηλεόρασης στην καθηµερινή ζωή.
Να επιχειρηµατολογήσουν για τα υπέρ και τα κατά της τηλεόρασης.
Να συζητήσουν για τα χαρακτηριστικά του «καλού» τηλεθεατή.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.

Ραδιόφωνο
1) Οι Μ παρακολουθούν για λίγο τη ραδιοφωνική εκποµπή. Αν είναι εφικτό,
επιλέγουµε την ακρόαση µιας εκποµπής ειδήσεων. Κατόπιν ακούνε και άλλους σταθµούς και διακρίνουν τις εκποµπές σε ενηµερωτικές και ψυχαγωγικές. Συµπληρωµατικά µελετούν ένα πρόγραµµα ραδιοφώνου και διαπιστώνουν την πληθώρα ραδιοφωνικών σταθµών και εκποµπών.
2) Ακροατής είναι αυτός που ακούει κάτι µε προσοχή. Είµαστε ακροατές ραδιοφωνικών εκποµπών µε ειδήσεις, εκποµπών λόγου (συζητήσεις, αναλύσεις
γεγονότων, συνεντεύξεις), ψυχαγωγικών εκποµπών κ.λπ.
3) Με το εισαγωγικό κείµενο επιδιώκεται η εισαγωγή των Μ στο πλαίσιο της
εποχής πριν από την τηλεόραση, όπου το ραδιόφωνο κατείχε κεντρική θέση.
Οι ΜΟ µελετούν το απόσπασµα από τη ∆ιάπλασι των Παίδων. Περιγράφουν
την ηµέρα µιας οικογένειας ως προς την ενηµέρωση και την ψυχαγωγία, όταν
δεν υπήρχε η τηλεόραση, και συζητούν τη χρησιµότητα του ραδιοφώνου (∆.Ε.
επικοινωνία).
4) Μπορούµε ν’ ακούµε ραδιόφωνο κάνοντας παράλληλα και άλλες δραστηριότητες π.χ. παίζουµε, ζωγραφίζουµε, διαβάζουµε ένα βιβλίο κ.ά. Το ραδιόφωνο, σε αντίθεση µε την τηλεόραση, δεν αποσπά πλήρως την προσοχή µας.
Τηλεόραση
Κάθετη διασύνδεση µε τη ΜτΠ της Γ΄ τάξης, ενότητα 8, κεφάλαιο 4 «Mπροστά στην τηλεόραση».
5) Οι Μ διαβάζουν τις απόψεις µαθητών της ∆΄ τάξης για την τηλεόραση και
εκφράζουν τις δικές τους (∆.Ε. επικοινωνία).
6) Α. Η ΜΟ καταγράφει όσους επαγγελµατίες γνωρίζει ότι συνεργάζονται για
να γίνει µια τηλεοπτική εκποµπή (δηµοσιογράφος, ρεπόρτερ, χειριστής κάµερας, παρουσιαστής, ηχολήπτης, σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος,
ηθοποιός κ.ά.) (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
Β. Η ΜΟ καταγράφει τις θέσεις της και τις υποστηρίζει στην ολοµέλεια µε επιχειρήµατα.
Γ. Η ΜΟ πραγµατοποιεί συγκρίσεις της τηλεόρασης µε άλλα µέσα (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά).
∆. Οι Μ παίρνουν το ρόλο των γονέων και προτείνουν λύσεις για το πρόβληµα
της προσκόλλησης των παιδιών στην τηλεόραση.
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7) Η δραστηριότητα περιλαµβάνει στοιχεία επίλυσης προβλήµατος και ανάπτυξης επιχειρηµατολογίας.
Αξίζει να διαβάσουµε

Στο κείµενο περιγράφεται η χρησιµότητα του ραδιοφώνου στην ενηµέρωση
και την ψυχαγωγία των ακροατών. Επίσης περιγράφεται η χρησιµότητα της
τηλεόρασης αλλά και τα προβλήµατα που δηµιούργησε σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Τέλος, αναφέρονται τρόποι ορθής χρήσης της τηλεόρασης. Οι Μ µπορούν να συµπληρώσουν την τελευταία παράγραφο και µε
τις δικές τους απόψεις.

Τετράδιο Εργασιών

4)* Οι Μ «παράγουν» µια ραδιοφωνική εκποµπή. Η δραστηριότητα απαιτεί χρόνο πέραν της διδακτικής ώρας. Προτείνεται να πραγµατοποιηθεί ως άξονας του
σχεδίου εργασίας «Πώς οργανώνουµε µια εκδήλωση για τον πολιτισµό».
K E ºA § A I O 4 . N¤ÔÈ «‰ÚﬁÌÔÈ»
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να γνωρίσουν δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και κινδύνους που κρύβει.
Να συζητήσουν κανόνες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Να αξιολογούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται στο διαδίκτυο.
Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση συγκεκριµένων πληροφοριών στο διαδίκτυο.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Χώρος, Μεταβολή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
Κάθετη διασύνδεση: ΜτΠ Γ΄ Τάξη, Ενότητα 8, Κεφάλαια 3 και 5.

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ, µε βάση την εικόνα, τις εµπειρίες τους και την καθοδήγηση του δασκάλου συζητούν για το πώς εφευρέσεις όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
και ο δορυφόρος συντέλεσαν στο µετασχηµατισµό των τρόπων επικοινωνίας
και ενηµέρωσης. Για παράδειγµα, ο Η/Υ συνέβαλε στην ανάπτυξη των µέσων
ενηµέρωσης, εφόσον πίσω από κάθε µέσο υπάρχει η υποστήριξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και ο δορυφόρος στην αναµετάδοση των πληροφοριών
(δορυφορική τηλεόραση, διαδίκτυο) (∆.Ε. χώρος, µεταβολή, επικοινωνία).
2) Οι ΜΟ συζητούν για το διαδίκτυο, για τις δυνατότητες που προσφέρει αλλά
και τους κινδύνους που κρύβει. ∆υνατότητες του διαδικτύου που µπορεί να
συζητηθούν στην τάξη είναι η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και η ενηµέρωση.
Πιο αναλυτικά, η πρόσβαση σε πληροφορίες όλο το 24ωρο (βιβλιοθήκες, πανεπιστήµια, υπηρεσίες) – η επικοινωνία µε άλλους ανθρώπους, εταιρείες, οργανισµούς, σχολεία (σχολικό δίκτυο) – το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο – οι τηλεδιασκέψεις – η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – η ακρόαση µουσικής – η
πρόσβαση σε εικόνες, τοπία, µακρινές χώρες, πίνακες, µουσεία κ.λπ. που δεν
έχουµε τη δυνατότητα να δούµε από κοντά – η δυνατότητα πρόσβασης σε αλληλεπιδραστικά παιχνίδια – οι αγορές προϊόντων κ.ά. Κίνδυνοι από το διαδίκτυο: δυσκολία ελέγχου της αξιοπιστίας των πληροφοριών – αδυναµία ανα-
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γνώρισης των πραγµατικών στοιχείων ενός συνοµιλητή – ακατάλληλες ιστοσελίδες – ιοί κ.ά. (∆.Ε. επικοινωνία).
3) Οι Μ συζητούν για τη σκοπιµότητα των κανόνων και την αναγκαιότητα εφαρµογής τους για την προστασία των ιδίων και των γονιών τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Συµπληρώνουν τον κατάλογο µε δικούς τους κανόνες
όπως: «δε δίνω πληροφορίες για τη διεύθυνση της εργασίας των γονιών µου»,
«δεν µπαίνω σε ιστοσελίδες που απευθύνονται µόνο σε ενήλικες», «δε δίνω
το τηλέφωνό µου σε όποιον το ζητήσει χωρίς πρώτα να ενηµερώσω τους γονείς µου» κ.λπ.
4) Οι ΜΟ αναµένεται µέσα από τη σύγκριση να επισηµάνουν τις θετικές πλευρές αυτού του τρόπου επικοινωνίας: επικοινωνία µεταξύ αγαπηµένων προσώπων ή συνεργατών από απόσταση, σύγχρονη (on-line) επικοινωνία, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, µικρό κόστος αυτού του τρόπου σε σχέση µε άλλους
κ.ά. Μπορούν να συζητήσουν και αρνητικές πλευρές, όπως η έλλειψη της άµεσης προσωπικής επαφής.
5) Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε το δάσκαλο πληροφορικής του σχολείου. Κρίνεται απαραίτητο οι Μ να καταγράψουν τα βήµατα που έκαναν για την εξεύρεση των πληροφοριών. Η δραστηριότητα µπορεί να παραλειφθεί εάν ο χρόνος δεν επαρκεί.
Αξίζει να διαβάσουµε

Το κείµενο αφορά στις θετικές συνέπειες από την εξέλιξη των ΜΜΕ στην ενηµέρωση των ανθρώπων. Επίσης αναφέρεται σε δυνατότητες του διαδικτύου
ενώ ταυτόχρονα εφιστά την προσοχή των Μ σε κινδύνους που συνδέονται µε
τη χρήση του.

Τετράδιο Εργασιών

5)* Για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας απαιτείται µία (1) διδακτική
ώρα.

K E ºA § A I O 5 . EÓËÌÂÚˆÓﬁÌ·ÛÙÂ ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚﬁÔ˘˜

(1 διδακτική ώρα)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να προβληµατιστούν για τη σηµασία της έγκυρης και πολυφωνικής ενηµέρωσης.
Να διερευνήσουν και να καταγράψουν κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα µπορούν να επιλέγουν και να αξιολογούν την ενηµέρωσή τους.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Σύστηµα, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα - ∆ιαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ
O ∆ προτείνεται να επανέλθει στο θέµα του κεφαλαίου στις 17 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα Τηλεπικοινωνιών

Προτεινόµενες
δραστηριότητες
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Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜΟ εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα µέσα ενηµέρωσης: ποιο
προτιµούν συνήθως, ποιο όχι και εξηγούν τους λόγους. Αναµένεται να αναφερθούν περισσότερο στην τηλεόραση ως το πιο οικείο και εύχρηστο µέσο
ενηµέρωσης. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ µπορεί να θέσει στην ολοµέλεια προβληµατισµούς όπως: α) αν είναι αρκετή η ενηµέρωση από ένα µέσο επικοινωνίας β) µε ποιο κριτήριο επιλέγονται οι ειδήσεις που προβάλλονται γ) αν µια
είδηση παρουσιάζεται µε τον ίδιο τρόπο από όλα τα κανάλια κ.ά. (∆.Ε. οµοιότητα - διαφορά ).
2) Βήµα 1ο: Οι ΜΟ επιλέγουν ένα επίκαιρο θέµα για το οποίο θα ήθελαν να
ενηµερωθούν και το καταγράφουν στον προβλεπόµενο χώρο. Βήµα 2ο: Υποστηρίζουν µε επιχειρήµατα εάν συµφωνούν ή διαφωνούν µε κάθε πρόταση
που αναγράφεται στο σχήµα. Βήµα 3ο: ∆ιατυπώνουν δικές τους προτάσειςκριτήρια για µια πολύπλευρη ενηµέρωση, όπως: α) ενηµερωνόµαστε για το
ίδιο θέµα-είδηση από διαφορετικά µέσα (διασταύρωση πληροφοριών και δεδοµένων από διαφορετικές οπτικές), β) είµαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι ακούµε για πρώτη φορά και από ένα µόνο µέσο, γ) ερευνούµε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται σχετικά µε λάθη, ελλείψεις, ανακρίβειες, σκοπιµότητες κ.ά., δ)
συζητούµε µε τους γονείς µας, τους δασκάλους και τους συµµαθητές µας για
όσα πληροφορούµαστε καθηµερινά από τα µέσα ενηµέρωσης, ε) ακούµε προσεκτικά και τις άλλες απόψεις ή επιχειρήµατα και σεβόµαστε τις διαφορετικές γνώµες, στ) συνθέτουµε τα δεδοµένα και διαµορφώνουµε τη δική µας
άποψη για τα γεγονότα (∆.Ε. σύστηµα, αλληλεπίδραση).
Μετά την ανακοίνωση των προτάσεων σχολιάζονται στην ολοµέλεια τα λόγια
της Αριάδνης.
3) Προαιρετική δραστηριότητα. Εφαρµογή των απόψεων που διαµόρφωσαν
οι µαθητές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 2.
K E ºA § A I O 6 . °ÈÓﬁÌ·ÛÙÂ ÌÈÎÚÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜

(2 διδακτικές ώρες)

∆ιδακτικοί Στόχοι

Οι Μ:
Να εξοικειωθούν µε την πορεία που µπορούν να ακολουθούν όταν ερευνούν
ένα συγκεκριµένο θέµα /ερώτηµα.
Να θέτουν κριτήρια επιλογής µε βάση προσωπικές ανάγκες και προτιµήσεις.

∆ιαθεµατικές Έννοιες

Tαξινόµηση, αλληλεπίδραση, οµοιότητα - διαφορά

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ενέργειες του ∆ - ∆ραστηριότητες των Μ

Προτεινόµενες
δραστηριότητες

Προσανατολισµός: Οι µαθητές διαβάζουν και επεξεργάζονται ανάλογα τον
προκαταβολικό οργανωτή.
1) Οι ΜO συζητούν στην ολοµέλεια ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν σε σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο τους: µε ποιες δραστηριότητες ασχολούνται, πώς
τις επέλεξαν, τι θα ήθελαν να ερευνήσουν περισσότερο κ.λπ.
Αρχική εικόνα (λαβύρινθος): Οι Μ παρατηρούν την εικόνα, όπου παρουσιάζονται ορισµένες πιθανές ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με τη βοήθεια του ∆ παρατηρούν ότι µέσα στο «λαβύρινθο» που απεικονίζεται µπορούν
να ακολουθήσουν διάφορες διαδροµές, µε τη δέσµευση να περάσουν πρώτα
από τα σηµεία 1, 2 και 3, στα οποία παρουσιάζονται τα στάδια που θα ακολου-
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θήσουν για να απαντήσουν στο ερώτηµα που έχει τεθεί «Με τι είδους δραστηριότητες µπορούµε να ασχολούµαστε στον ελεύθερο χρόνο µας;».
Τα στάδια αυτά θα τα επεξεργαστούν στην ολοµέλεια διεξοδικά, προτείνοντας
απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται και επιλέγοντας µεταξύ πολλαπλών
προτάσεων. Η δραστηριότητα αποτελεί µια προσοµοίωση ενός µικρού σχεδίου εργασίας, το οποίο, ανάλογα µε το διατιθέµενο χρόνο, µπορεί να διαρκέσει από µία έως τρεις διδακτικές ώρες.
Πρώτο στάδιο: Αναζήτηση πηγών
Το πρώτο στάδιο θα ήταν καλό να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα της βιβλιοθήκης ή της πληροφορικής, όπου οι µαθητές θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες
πηγές πληροφοριών σχετικά µε το θέµα που ερευνούν. Εναλλακτικά, δίνεται
στους Μ χρόνος µερικών ηµερών, για να διερευνήσουν σχετικές πηγές εκτός
σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, οι Μ πριν αρχίσουν την αναζήτηση συζητούν
για τις βασικότερες πηγές όπου µπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά µε
το θέµα τους (σε περιοδικά, εφηµερίδες, εκδόσεις του δήµου τους, στο διαδίκτυο µε τη βοήθεια των µεγαλύτερων, κ.λπ. Πηγές ακόµη µπορεί να αποτελέσουν οι ιδέες και προτάσεις φίλων και γνωστών).
∆εύτερο στάδιο: Οµαδοποίηση πηγών
Αναφέρεται στην οµαδοποίηση των δεδοµένων που έχουν συλλέξει οι Μ. Είναι
σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα δεδοµένα αυτά µπορούν να οµαδοποιηθούν κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τα κριτήρια που θα
θέσουν οι ίδιοι οι Μ, ώστε να διευκολυνθούν στην τελική επιλογή τους (π.χ.
πόσο συχνά, ποια εποχή, πόσο µακριά κ.ά.). Ήδη στο στάδιο αυτό µπορούν να
αποκλείσουν ορισµένες δραστηριότητες ή οµάδες δραστηριοτήτων (∆.Ε. ταξινόµηση, οµοιότητα - διαφορά).
Τρίτο & τέταρτο στάδιο
Στα στάδια αυτά, ο κάθε Μ αποκλείει ορισµένες δραστηριότητες στηριζόµενος σε κριτήρια που ο ίδιος θέτει και αφορούν τις προσωπικές του προτιµήσεις. Έτσι, αφού ο «κατάλογος» µε τις πιθανές δραστηριότητες είναι πλέον
σχετικά περιορισµένος, οι Μ συζητούν µε τους γονείς τους, οπότε αναµένεται να αποκλειστούν και άλλες δραστηριότητες, για λόγους σχετικούς µε το
πρόγραµµα των γονέων, το κόστος κ.ά. Κατά την επεξεργασία στην ολοµέλεια
είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι η συζήτηση αυτή µε τους γονείς µπορεί να είναι
πολύ εποικοδοµητική, να βοηθήσει τους Μ να εµπλουτίσουν τα κριτήριά τους
και να επεξεργαστούν τα δεδοµένα τους και από άλλες «οπτικές γωνίες», ώστε
να φτάσουν στην τελική τους επιλογή. Τονίζεται ακόµη ότι οι γονείς δεν παρεµβαίνουν προτείνοντας απλώς µία ή δύο δραστηριότητες, αλλά συζητούν
βασισµένοι στα αποτελέσµατα της προσωπικής αναζήτησης των Μ (∆.Ε. αλληλεπίδραση).
Aξίζει να διαβάσουµε
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A N A ™ KO ¶ H ™ H . OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÓﬁÌ·ÛÙÂ

(1 διδακτική ώρα)

Βιβλίο του Μαθητή

Ενέργειες του ∆ – ∆ραστηριότητες του Μ

Κείµενο
της Ανασκόπησης

Οι Μ διαβάζουν και συµπληρώνουν το επαναληπτικό κείµενο. Οι ερωτήσεις
που το συνοδεύουν µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου στην ολοµέλεια.

Λέξεις κλειδιά

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι λέξεις που έτυχαν διαπραγµάτευσης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της ενότητας. Οι λέξεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους από το ∆: π.χ. διατύπωση προτάσεων µε νόηµα, σύνθεση παραγράφων, διαπραγµάτευση νοηµάτων κ.λπ.

«Χάρτης» από λέξεις

Η συµπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη προτείνεται να γίνει ατοµικά από
τους Μ µετά την επεξεργασία του ανακεφαλαιωτικού κειµένου.

«Πώς φτάσαµε
ως εδώ»;

Οι Μ κάνουν ανασκόπηση της πορείας µελέτης της ενότητας µέσω ερωτηµάτων που οδηγούν στην άσκηση µεταδεξιοτήτων (γνωστικών, συνεργατικών,
ερευνητικών).

Tετράδιο Eργασιών:
∆ραστηριότητες
της Ανασκόπησης

1) ∆ραστηριότητα οµαδική. Η κρυµµένη λέξη είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Απαντήσεις:Τα αρχικά των λέξεων Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: ΜΜΕ.
Είµαστε ακροατές του: ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ. Μας ενηµερώνει, αλλά «τρώει» και τον
ελεύθερο χρόνο µας: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Όσοι διαβάζουν εφηµερίδες και περιοδικά: ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
2) Οι φράσεις που συµφωνούν µε τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου είναι: δε δίνουµε προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, δε συναντιόµαστε µε άγνωστους που γνωρίσαµε τυχαία στο διαδίκτυο.
3) ∆ραστηριότητα διαβαθµισµένης δυσκολίας. Οι Μ γράφουν ελεύθερα φράσεις – σχόλια για τη χρήση των εφηµερίδων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του βιβλίου.
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Θέµα: «Πώς οργανώνουµε µια εκδήλωση για τον πολιτισµό».
Γενικά
Το σχέδιο εργασίας που προτείνεται αποσκοπεί στον
προβληµατισµό και την ενεργή εµπλοκή των µαθητών
στο σχεδιασµό και τη διοργάνωση µιας εκδήλωσης µε
θέµα τον πολιτισµό. Η εκδήλωση είναι δυνατόν να είναι
µία θεατρική παράσταση ή µικρή συναυλία, χορευτική
εκδήλωση, βιβλιοπαρουσίαση, παρουσίαση συγκεκριµένων σχολικών εργασιών (έκθεση έργων των µαθητών,
προβολή µαγνητοσκοπηµένων δραστηριοτήτων τους
κ.λπ.) ή συνδυασµοί των παραπάνω σε µία πιο σύνθετη
γιορτή. Το είδος της εκδήλωσης που θα οργανωθεί θα
αποφασιστεί από το σύνολο της τάξης, µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις πρακτικές δυνατότητες ή τους περιορισµούς που υπάρχουν.
∆ιευκρινίζεται ότι το θέµα δεν αφορά στη συνηθισµένη παρουσίαση-κοινοποίηση στη σχολική ή ευρύτερη κοινότητα των σχεδίων εργασίας που υλοποίησαν
οι µαθητές, καθώς η συνήθης πρακτική είναι το οργανωτικό µέρος της παρουσίασης να αποτελεί διαδικασία
που διαχωρίζεται από τα σχέδια εργασίας και εµπίπτει
στην ευθύνη του διδακτικού προσωπικού. Αντίθετα, στο
σχέδιο που προτείνεται, οι µαθητές αναλαµβάνουν ως
µόνο αντικείµενο µελέτης τους την ίδια τη διοργάνωση
µιας εκδήλωσης, από το στάδιο του αρχικού σχεδιασµού
της έως τη φάση του ολοκληρωµένου προγραµµατισµού
και της παρουσίασής της.
Αυτό το είδος σχεδίου εργασίας ανάγεται στον τύπο
«επίλυση προβληµατικής κατάστασης», στον οποίο τα
δεδοµένα δεν είναι εξαρχής γνωστά και θα πρέπει να
διερευνηθούν από την οµάδα εργασίας. Ένα τέτοιο σχέδιο εργασίας στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη γνωστικοκοινωνικών δεξιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από το
∆ΕΠΠΣ, καθώς και στην καλλιέργεια στάσεων θετικών
προς τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και
τις δηµοκρατικές διαδικασίες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε µε το κριτήριο ότι, για την επίτευξη του τελικού στόχου της διοργάνωσης και υλοποίησης µιας εκδήλωσης από την τάξη,
η αυξηµένη διοµαδική επικοινωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Η αναγκαιότητα αυτή της συνεργασίας
γίνεται αµέσως φανερή στους µαθητές, µε αποτέλεσµα
η όλη πορεία του σχεδίου εργασίας να είναι ιδιαίτερα συνεκτική και κατά συνέπεια να υποβοηθείται η µεταγνωστική διαδικασία. Επιπλέον, το θέµα διευκολύνει τους
µαθητές να αυτοαξιολογηθούν, καθώς µπορούν οι ίδιοι
να διαπιστώσουν εύκολα τη συνολική επιτυχία (ή µη) µιας
εκδήλωσης που παρουσίασαν σε κοινό.
Παράλληλα, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά και στη
συνέχεια, το συγκεκριµένο θέµα επίλυσης προβλήµατος απαιτεί την αναζήτηση της «τεχνογνωσίας» και της
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εµπειρίας συγκεκριµένων προσώπων του σχολείου και
της ευρύτερης κοινότητας, τα οποία θα καθοδηγήσουν
και θα στηρίξουν τους µαθητές, τόσο στο σχεδιασµό όσο
και στην υλοποίηση των ιδεών τους. Η διαδικασία της
επικοινωνίας αυτής οδηγεί τους µαθητές σε µια ιδιαίτερα χρήσιµη κοινωνική παιδεία, εµβαθύνει τη γνώση τους
για τη λειτουργία της κοινότητας, σφυρηλατεί την εµπιστοσύνη τους στη συνεργασία και την αλληλεγγύη των
µελών της.
Στόχοι
➧ Να συστηµατοποιήσουν, να διευρύνουν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη µελέτη
της ενότητας για τον πολιτισµό.
➧ Να προχωρήσουν σε συνδέσεις και συσχετίσεις της
σχολικής γνώσης µε πραγµατικές καταστάσεις της
καθηµερινής ζωής.
➧ Να αναπτύξουν τις δεξιότητες χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας
για την εξεύρεση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών.
➧ Να ασκηθούν στην οριοθέτηση των γνωστών και άγνωστων παραµέτρων κατά τη διερεύνηση µιας προβληµατικής κατάστασης, την ιεράρχηση των στόχων και
τον εντοπισµό των µέσων που διαθέτουν για την επίτευξή τους, καθώς και των περιορισµών που τίθενται.
➧ Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και στρατηγικές
σχεδιασµού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέµβασης στο πλαίσιο της οµαδικής εργασίας.
➧ Να καλλιεργήσουν στάσεις θετικές προς τις δηµοκρατικές διαδικασίες και την αλληλεγγύη.
➧ Να ασκήσουν την ικανότητα της δηµιουργικής επινόησης ώστε να αναδεικνύουν τα αποτελέσµατα της
µελέτης ή της έρευνάς τους µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, κατάλληλους για την επικοινωνιακή
περίσταση.
➧ Να εµβαθύνουν και να αξιοποιήσουν την αλληλεπίδραση της σχολικής κοινότητας µε την τοπική κοινωνία και να εκτιµήσουν την αλληλεπίδραση αυτή ως
πηγή άντλησης γνώσεων και θετικής καθοδήγησης.
➧ Να καταστούν µεταγνωστικά ενεργοί, αξιολογώντας
τη γνωστική πορεία τους και τα αποτελέσµατά της µε
βάση ορισµένα κριτήρια.
Εδώ προστίθεται φυσικά και ο σταθερός στόχος κάθε σχεδίου εργασίας, ο οποίος είναι:
➧ Να καλλιεργήσουν οι µαθητές την ικανότητα να εργάζονται οµαδικά, να µοιράζονται τους "ρόλους" µέσα σε µια οµάδα, να ανταλλάσσουν απόψεις και να
προκρίνουν τις καλύτερες, καθώς και να οργανώνουν
την εργασία τους υπακούοντας σε συγκεκριµένους
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περιορισµούς που έχουν τεθεί και συµφωνηθεί από
την αρχή.
Προβλεπόµενη διάρκεια: 5-6 εβδοµάδες
Υλικά: Πηγές κειµένων και φωτογραφιών (από ιστορικά και λαογραφικά βιβλία, βιβλία τέχνης, το διαδίκτυο,
τον περιοδικό τύπο, λογοτεχνικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κ.τ.λ.)
∆ίσκοι και CD µουσικού περιεχοµένου (η αναζήτησή
τους ανά κατηγορία µπορεί να γίνει σε καταστήµατα δίσκων, όπου θα έχουν ποικιλία επιλογών)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ανάλογα µε το θέµα που θα επιλέξουν οι οµάδες να επεξεργαστούν, είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν επίσης:
Φωτογραφική µηχανή, φιλµ για slides, προβολέα διαφανειών, βιντεοκάµερα, µαγνητόφωνο, ποικίλα υλικά
χειροκατασκευαστικών δραστηριοτήτων (χρώµατα, χαρτόνια, χαρτί διαφόρων τύπων, στένσιλ, κοµµάτια υφάσµατος, νήµατα, κόλλες κτλ.)
Οι φάσεις του σχεδίου εργασίας
1. Η επιλογή του θέµατος της εκδήλωσης:
1α. Οι µαθητές σε κοινή συζήτηση επιλέγουν το θέµα
που θα αποτελέσει τον πυρήνα της παρουσίασής τους.
Ο µοναδικός περιορισµός ως προς το θέµα είναι η συσχέτισή του µε τον πολιτισµό. Η τάξη διερευνά τις επιµέρους διαστάσεις του θέµατος, λαµβάνοντας υπόψη
τους τοµείς του πολιτισµού, όπως πραγµατεύτηκαν στην
αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου τους. Επιλέγονται κάποιοι (ή και ένας) για να αποτελέσουν τους άξονες της
εκδήλωσης. Πιθανά θέµατα2 που µπορούν να προταθούν
αποτελούν τα παρακάτω ή συνδυασµοί τους:
➧ Ιστορική αναδροµή στην πολιτιστική ιστορία της
χώρας µας
➧ Παρουσίαση των θρησκευτικών µνηµείων της περιοχής ή της Ελλάδας
➧ Παρουσίαση ενός αγάλµατος ή άλλου καλλιτεχνικού έργου που µελέτησε ή θα µελετήσει η τάξη στη
διάρκεια της χρονιάς
➧ Μία διαδροµή στον πολιτισµό της Ελλάδας µέσα
από τη λογοτεχνία
➧ Παρουσίαση των βασικών επιτευγµάτων του Ευρωπαϊκού πολιτισµού ή των µορφών τέχνης που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες
➧ ∆ηµοτικά τραγούδια ή κάλαντα περιοχών της Ελλάδας
➧ Η λαϊκή τέχνη (χειροτεχνήµατα, είδη λαϊκής τέχνης
κ.τ.λ.)
➧ Οι θρύλοι, οι παραδόσεις και τα έθιµά µας
➧ Παρουσίαση από την τάξη ενός βιβλίου που µελέτησαν οι µαθητές
➧ Παρουσίαση επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την
τέχνη
2. Tα θέµατα που προτείνονται αναλύονται παρακάτω.

Το κυρίως υλικό που θα παρουσιαστεί µπορεί κάλλιστα να είναι θέµα το οποίο µελέτησαν ή δηµιούργησαν
οι µαθητές σε προηγούµενες ενότητες κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς (σε σχέση πάντα µε τον πολιτισµό).
Στην περίπτωση αυτή, οι οµάδες δε θα αναζητήσουν πρωτογενές υλικό για το δηµιουργικό µέρος της εκδήλωσής
τους. Μπορούν να προσαρµόσουν το υπάρχον για τις
ανάγκες της παρουσίασης σε κοινό ή να το εµπλουτίσουν και στη συνέχεια να ασχοληθούν περισσότερο µε
το διαδικαστικό µέρος της εκδήλωσης.
1β. Ο τρόπος παρουσίασης των παραπάνω θεµατικών
ενοτήτων αποτελεί επίσης αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των µαθητών, οι οποίοι θα επιλέξουν βασισµένοι
στις ιδιαίτερες ικανότητες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, καθώς και σε πιθανά θέµατα που έχουν έλθει στην επικαιρότητα. (π.χ. µπορούν να προσκαλέσουν
έναν πρόσφατα βραβευµένο συγγραφέα ή καλλιτέχνη
για να µιλήσει).
Ακριβώς επειδή η διαδικασία της επιλογής του θέµατος και του τρόπου που θα παρουσιαστεί αποτελεί
κοµβικό σηµείο για την άσκηση των µαθητών στη συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων, είναι καλό ο ρόλος
του δασκάλου στο στάδιο αυτό να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή παρέµβαση και να είναι κυρίως διευκολυντικός. Εάν, παρόλα αυτά, διαφαίνεται κάποια δυσκολία των µαθητών στο να προτείνουν συγκεκριµένους
τρόπους παρουσίασης του θέµατός τους, ο δάσκαλος θα
µπορούσε να προτείνει τα εξής:
➧ ∆ραµατοποιήσεις γνωστών κειµένων ή ιδεών των
µαθητών
➧ Αφηγήσεις ή τραγούδια, που θα συνδέουν τα µέρη της παρουσίασης
➧ Μικρές παρουσιάσεις από γνωστά πρόσωπα της
κοινότητας ή της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία
κοινοποιούν την προσωπική τους αντίληψη / εµπειρία σχετικά µε το επιλεγµένο θέµα ή συζητούν µε
το κοινό.
➧ Προβολή, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε άλλο παράλληλο δρώµενο, επιλεγµένων διαφανειών σχετικά µε την ιστορία ή την πολιτιστική ζωή (οι εικόνες
που προβάλλονται θα παίζουν το ρόλο εναλλασσόµενου «σκηνικού» σε χορευτικό, π.χ. ή αφήγηση)
➧ Συγγραφή και ανάγνωση κειµένων (σχόλια, περιγραφές, φανταστικές ιστορίες ή διάλογοι) σε συνδυασµό µε µουσική συνοδεία
➧ Μελοποίηση ποιηµάτων από τα ίδια τα παιδιά, σε
συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό της µουσικής,
όπου είναι δυνατόν, όταν χρειάζεται, ή αντίστροφα, συγγραφή κειµένων (πεζών ή έµµετρων) από
τα παιδιά µε έµπνευση από κάποια οργανικά µουσικά έργα
➧ Έκθεση δικών τους έργων σε σχέση µε το θέµα
που έχουν επεξεργαστεί
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➧ ∆ιοργάνωση εκδήλωσης µε κεντρικά πρόσωπα
τους γονείς, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα που θα επιλέξει η τάξη, τα οποία θα αναλάβουν,
σε συνεργασία µε τους µαθητές, να παρουσιάσουν
ένα θέµα βασισµένοι στις δικές τους εµπειρίες ή
ιδιαίτερες δεξιότητες
➧ Προσοµοίωση ραδιοφωνικής εκποµπής.
1γ. Στη συνέχεια οι µαθητές διερευνούν το τι µπορεί
να περιλαµβάνει το διαδικαστικό-οργανωτικό µέρος της
εκδήλωσής τους.
Σηµειώνεται ότι σε ολόκληρη αυτή την πρώτη φάση
του σχεδίου εργασίας, όπου οι ιδέες των µαθητών καταγράφονται χωρίς κριτική διάθεση, είναι απίθανο να
διαχωριστούν εξαρχής το δηµιουργικό µέρος της προετοιµασίας (ποιο θέµα θα διαλέξουµε, µε ποιους τρό-
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πους µπορούµε να το παρουσιάσουµε) από το καθαρά
διαδικαστικό-οργανωτικό (τι πρέπει να σκεφτούµε για
να προετοιµάσουµε µια πετυχηµένη παρουσίαση). Το
πιθανότερο είναι να προσφέρονται ποικίλες προτάσεις,
που θα καλύπτουν όλα τα µέρη της εκδήλωσης («Θα πρέπει να γράψουµε και να µοιράσουµε προσκλήσεις», «Να
κατασκευάσουµε τα σκηνικά», «Να τραβήξουµε φωτογραφίες και να κάνουµε έκθεση», «Να παίξουµε εµείς
διάφορα όργανα και να τραγουδήσουµε»…). Ο δάσκαλος, όταν έχουν καταγραφεί όλες οι σχετικές ιδέες, βοηθά την τάξη να τις αναδιοργανώσει, ταξινοµώντας τις σε
εκείνες που αφορούν στο «τι» θα παρουσιαστεί και σε
όσες αφορούν στο «πώς» θα οργανωθεί η παρουσίαση.
Αναµένεται, εποµένως, στο τέλος αυτής της φάσης να
έχει δηµιουργηθεί µια «αράχνη» που θα ανταποκρίνεται στον παρακάτω γενικό τύπο:
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2. Χωρισµός σε οµάδες και συγκρότηση της κάθε οµάδας (κατανοµή των ρόλων και συζήτηση για τον τρόπο συνεργασίας και τους εσωτερικούς κανόνες της οµάδας).
Στο σηµείο αυτό η τάξη έχει πια µία πρώτη εικόνα ως
προς τις βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να
κινηθεί για τη διοργάνωση της γιορτής.
Οι οµάδες µετά από εσωτερική συζήτηση συζητούν
µέσω των εκπροσώπων τους για τα µέρη της συνολικής
διοργάνωσης που επιθυµούν να αναλάβουν. Θα ήταν
σκόπιµο στο στάδιο αυτό να αναλάβει η κάθε οµάδα εργασίες και από τα δύο µέρη της διοργάνωσης (δηµιουργικό και οργανωτικό), ώστε να έχει στο τέλος πληρέστερη εικόνα του σχεδίου εργασίας. Αφού η κάθε οµάδα
αναλάβει τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί, ορίζεται
ο χρόνος στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση
και η κάθε οµάδα σχηµατίζει το δικό της πρώτο χρονοδιάγραµµα.
Επίσης, ο δάσκαλος είναι καλό να θέσει στις οµάδες
την αναγκαιότητα για καλό συντονισµό και κοινό χρονικό προγραµµατισµό. Οι µαθητές έχουν την επιλογή να
αναθέσουν σε µια οµάδα ή ένα µαθητή το αποκλειστικό
έργο του συντονιστή. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να δηµιουργηθεί από την αρχή ένας πίνακας µε τις βασικές ενέργειες που θα αποφασιστούν από την τάξη και το χρόνο
στον οποίο αναµένεται να ολοκληρωθούν. Ο πίνακας αυτός θα ενηµερώνεται συνεχώς κατά την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας.
3. Οι οµάδες ξεκινούν να εργάζονται παράλληλα
Κατά τις συνεδρίες των οµάδων, οι µαθητές συγκεκριµενοποιούν τον καθένα από τους στόχους τους και
οριοθετούν µε ακρίβεια τις ενέργειές τους, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους που θα µπορούσαν
να τροποποιήσουν, να διευκολύνουν ή να θέσουν εµπόδια στον προγραµµατισµό. Παράλληλα µε το σχεδιασµό
τους, τον οποίο συνεχώς αναλύουν σε πιο συγκεκριµένα βήµατα, προχωρούν και σε ενεργητική επιδίωξη των
στόχων τους. Για παράδειγµα, ερευνούν σε βιβλία, τον
Τύπο ή το διαδίκτυο για το υλικό που αναζητούν ώστε
να διαµορφώσουν την παρουσίαση ή έρχονται σε επαφή µε υπεύθυνους που µπορούν να τους δώσουν πληροφορίες ή να τους προτείνουν συγκεκριµένες λύσεις.
Τόσο στη διάρκεια της εργασίας µέσα στην οµάδα όσο
και στα διαλείµµατα ενηµέρωσης και ανατροφοδότησης µεταξύ των οµάδων, οι µαθητές συζητούν τα προβλήµατα που συνάντησαν, ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, αναθεωρούν τον προγραµµατισµό τους ανάλογα µε τους ποικίλους περιορισµούς που
συνάντησαν στην πορεία και επεξεργάζονται εναλλακτικούς τρόπους για να πετύχουν το στόχο τους. Πολύ
συχνά, η τροποποίηση του προγράµµατος της µιας οµάδας συµπαρασύρει και τις άλλες σε αλλαγές. (Η διαδι-

κασία αυτή της ανταλλαγής πληροφοριών και συνεχούς
αναπροσαρµογής των στόχων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη
για την καλλιέργεια στάσεων αλληλεγγύης, δεξιοτήτων
συνεργασίας και χειρισµού της πληροφορίας, καθώς και
για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης).
Είναι φανερό ότι η φάση αυτή του σχεδίου εργασίας
καταλαµβάνει το µεγαλύτερο χρόνο και λήγει όταν οι εργασίες των επιµέρους οµάδων συγκλίνουν προς το συνολικό προγραµµατισµό, όπως αυτός έχει διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια των κοινών συζητήσεων.
Τονίζεται ότι σε πολλά σηµεία της πορείας τους οι µαθητές θα χρειαστούν τις γνώσεις, την καθοδήγηση, τη
διευκόλυνση ή και την επαγγελµατική συµβολή των µεγάλων (γονέων, υπευθύνων του ∆ήµου, υπευθύνων Μουσείων ή ιστορικών αρχείων, κατασκευαστών σκηνικών,
τεχνικών ήχου ή φωτισµού, µουσικών, του γυµναστή και
βέβαια των δασκάλων τους). Το σχέδιο εργασίας δεν
απαιτεί να φέρουν σε πέρας όλη τη διαδικασία χωρίς
βοήθεια. Απεναντίας, κρίνεται σηµαντικό να ασκηθούν
στην ικανότητα αναζήτησης της πληροφορίας και των
ατόµων που µπορούν να τους βοηθήσουν, µέσα από τη
διαδικασία υπέρβασης των εµποδίων που συναντούν. Το
άνοιγµα αυτό στον «κόσµο των ενηλίκων» προσφέρει
στα παιδιά αυτοπεποίθηση, ενισχύει τις δεξιότητες αποτελεσµατικής επικοινωνίας και τροφοδοτεί το ενδιαφέρον τους για καταστάσεις και διαδικασίες της καθηµερινής ζωής.
Ταυτόχρονα όµως, παρά τη συµβολή των προσώπων
εκτός της τάξης ή του σχολείου, οι µαθητές είναι εκείνοι που κρατούν την «µπαγκέτα» της όλης διοργάνωσης
και του συντονισµού. Γνωρίζουν ότι εκείνοι θα συνθέσουν τα κοµµάτια του πολυσύνθετου αυτού «παζλ» της
εκδήλωσής τους, διότι εκείνοι είναι οι δηµιουργοί της
ιδέας και εποµένως έχουν τη σφαιρική εικόνα του αποτελέσµατος που επιδιώκουν.
4. Παρουσίαση του έργου των οµάδων
Η παρουσίαση της εκδήλωσης στο κοινό αποτελεί την
επισφράγιση και ταυτόχρονα την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικής (συν)εργασίας των οµάδων.
Είναι σκόπιµο πριν από την εκδήλωση να γίνει τουλάχιστον µία τελική πρόβα, µε όσο το δυνατόν καλύτερη προσοµοίωση των πραγµατικών συνθηκών, (π.χ. δοκιµή του ήχου, χρονοµέτρηση των επιµέρους παρουσιάσεων κτλ) ώστε να βεβαιωθούν οι οµάδες ότι τα πάντα ανταποκρίνονται στον προγραµµατισµό τους. Παρόλα αυτά, θα είναι καλό να γνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει
η περίπτωση κάτι να µην πραγµατοποιηθεί όπως αναµενόταν, για διάφορους λόγους (ο δάσκαλος οφείλει να
εξηγήσει ότι αυτό µπορεί να συµβαίνει σε κάποιο βαθµό ακόµη και στις πολύ οργανωµένες εκδηλώσεις, χωρίς να τους στερεί την επιτυχία). Είναι χρήσιµο ιδιαίτε-
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ρα οι παρουσιαστές της εκδήλωσης να έχουν επεξεργαστεί εναλλακτικά «σενάρια» που θα τους βοηθήσουν
να αντιπαρέλθουν µε ψυχραιµία τα απρόβλεπτα και τις
αλλαγές της τελευταίας στιγµής.
Τέλος, όπως είναι αυτονόητο, ο δάσκαλος της τάξης
θα είναι σε εγρήγορση, ώστε να µπορεί να στηρίξει και
να υποβοηθήσει σε κάθε φάση της την παρουσίαση των
µικρών δηµιουργών-διοργανωτών.
Από την όλη περιγραφή του σχεδίου εργασίας έχει
καταστεί σαφές ότι το κύριο βάρος βρίσκεται στη διαδικασία που οδηγεί στην παρουσίαση. Εποµένως, ο στόχος δε χρειάζεται –και δεν µπορεί να είναι– µία εκδήλωση ιδιαίτερα φιλόδοξη, µακροσκελής ή απαιτητική
(ας µη µας διαφεύγει ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων
αποτελεί σήµερα εξειδικευµένο επαγγελµατικό αντικείµενο). Μια σύντοµη αλλά καλοφτιαγµένη εκδήλωση
που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών
(ακροατών/συζητητών ή ό,τι άλλο) θα µπορούσε να θεωρηθεί ιδανική.
5. Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας από τις οµάδες
Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας από την τάξη είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς συστηµατοποιεί τη µεταγνωστική πορεία των µαθητών και ολοκληρώνει τις διαδικασίες συνεργασίας µέσα στις οµάδες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να διακριθεί σε αξιολόγηση της ίδιας της εκδήλωσης,
όπως τελικά υλοποιήθηκε από την τάξη και σε αποτίµηση
της ενδοοµαδικής και διοµαδικής συνεργασίας.
Ανάλυση των προτεινόµενων θεµάτων
Τα θέµατα που προτείνουµε παραπάνω µπορούν να
εξακτινωθούν διαθεµατικά ως εξής:
➧ Ιστορική ανάδροµη στην πολιτιστική ιστορία της
χώρας µας
Η κάθε οµάδα επιλέγει µια διαφορετική περίοδο της
πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας .
✓ Οι µαθητές µελετούν την τέχνη σε κάθε περίοδο που
επέλεξαν και συνδέουν τα έργα µε τις κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες της εποχής. (ΙΣΤΟΡΙΑ )
✓ Επιλέγουν τα βασικά στοιχεία της κάθε εποχής και
γράφουν κείµενα. Κάνουν περιγραφές σηµαντικών
έργων τέχνης. Ανατρέχουν σε λογοτεχνικά κείµενα
για συγκεκριµένα έργα και τα µελετούν. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Γνωρίζουν τις περιοχές της Ελλάδας όπου κατασκευάστηκαν έργα τέχνης που µελετούν. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας µεταφράζουν µικρά αποσπάσµατα ξένων δηµιουργών µε
θέµα την περίοδο της πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας που επέλεξαν. (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Ζωγραφίζουν, φτιάχνουν έργα από πηλό, δηµιουργούν οµαδικά κολλάζ. Με αφορµή ένα θέµα της περιόδου που επεξεργάζονται, κάνουν παιχνίδια ρόλων
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και δραµατοποιήσεις. Σε συνεργασία µε το µουσικό
µελετούν τη µουσική της κάθε περιόδου. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ)
✓ Όλες οι οµάδες αντιστοιχίζουν έργα των περιόδων
που µελετούν στην ιστορική γραµµή. Ταξινοµούν, κάνουν οµαδοποιήσεις έργων σε σύνολα. (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
✓ Επισκέπτονται Μουσεία και χώρους που φιλοξενούν
έργα τέχνης για την εποχή που επεξεργάζονται.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα θέµατα που επεξεργάστηκαν όλες οι οµάδες
µε εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αφηγήσεις, δραµατοποιήσεις, τραγούδια, διαφάνειες και
αποσπάσµατα µουσικής που έχουν επιλέξει σε συνεργασία µε το µουσικό κλπ.
➧ Παρουσίαση των θρησκευτικών µνηµείων της
περιοχής ή της Ελλάδας
Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα διαφορετικό θρησκευτικό µνηµείο.
✓ Ερευνάται η ιστορική περίοδος που εντάσσεται το
θρησκευτικό µνηµείο. Ψάχνουν για θρύλους και παραδόσεις που συνδέονται µε αυτό. Γνωρίζουν και άλλα έργα του πολιτισµού αυτής της περιόδου. (ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Ταξιδεύουν στην περιοχή που βρίσκεται το µνηµείο
και τη γνωρίζουν σφαιρικά. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Περιγράφουν το θρησκευτικό µνηµείο και µελετούν
την αρχιτεκτονική του. Φαντάζονται ότι ζουν στην εποχή που χτίστηκε και γράφουν κείµενα. Μελετούν κείµενα που έχουν γραφτεί για το µνηµείο και την αρχιτεκτονική που έχει. (ΓΛΩΣΣΑ)
Μελετούν για τη θρησκευτική αξία του µνηµείου.
(ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ)
✓ Ζωγραφίζουν. Με αφορµή το θέµα που µελετούν κάνουν δραµατοποιήσεις και ζωντανεύουν στιγµές της
ιστορίας της Ελλάδας. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Επισκέπτονται τα θρησκευτικά µνηµεία και τα φωτογραφίζουν.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα θρησκευτικά µνηµεία που µελέτησαν όλες οι
οµάδες µέσα από εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και χειροτεχνίας, αφηγήσεις, δραµατοποιήσεις,
διαφάνειες µε µουσική επένδυση που έχουν επιλέξει οι µαθητές µαζί µε το µουσικό.
➧ Παρουσίαση αγάλµατος ή άλλου καλλιτεχνικού
έργου
Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα διαφορετικό άγαλµα ή άλλο καλλιτεχνικό έργο (µπορεί να ασχοληθεί µε ένα αγγείο, µια τοιχογραφία κ.λπ.). Μπορεί να επιλεγεί άγαλµα από την ίδια χρονική περίοδο ή διαφορετικές ανάλογα µε το ενδιαφέρον των µαθητών.
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✓ Ερευνάται η ιστορική περίοδος που εντάσσεται το έργο. Γίνεται σύνδεση µε άλλα έργα της πολιτιστικής
ιστορίας της Ελλάδας της ίδιας περιόδου. (ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Η τάξη µελετά την περιοχή της Ελλάδας όπου κατασκευάστηκε το άγαλµα. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Οι µαθητές περιγράφουν το άγαλµα. Φαντάζονται ότι
ζουν στην εποχή του, συζητούν µεταξύ τους και γράφουν φανταστικούς διαλόγους. ∆ιαλέγουν ένα άλλο
πρόσωπο από το βιβλίο της γλώσσας και γράφουν διαλόγους ανάµεσα στον ήρωα και το άγαλµα. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Αν υπάρχει η δυνατότητα, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας µεταφράζουν µικρά αποσπάσµατα ξένων δηµιουργών µε θέµα τα αγάλµατα
που επέλεξαν. (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ )
✓ Ζωγραφίζουν, φτιάχνουν παρόµοια έργα από πηλό.
Με αφορµή το θέµα που µελετούν κάνουν παιχνίδια
ρόλων και δραµατοποιήσεις. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
Εκτελούν χορογραφίες. (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Επισκέπτονται κάποιο Μουσείο.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα αγάλµατα που µελέτησαν όλες οι οµάδες. Τα
αγάλµατα ζωντανεύουν και µαζί µε αυτά η εποχή που
δηµιουργήθηκαν µέσα από εκθέσεις ζωγραφικής και
χειροτεχνίας, αφηγήσεις, δραµατοποιήσεις, χορογραφίες, διαφάνειες µε µουσική επένδυση που έχουν
επιλέξει οι µαθητές µαζί µε το µουσικό.
➧ Μια διαδροµή στον πολιτισµό της Ελλάδας µέσα
από τη λογοτεχνία
Οι µαθητές µελετούν λογοτεχνικά βιβλία και αποσπάσµατα έργων για κάθε περίοδο της πολιτιστικής ιστορίας.
✓ Κάθε οµάδα επιλέγει µία περίοδο της ιστορίας ή µελετά ένα απόσπασµα ή βιβλίο για κάθε περίοδο χωριστά. Πολλά έργα τα µελετούν από µεταφράσεις (κυρίως έργα της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής περιόδου). (ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Επιλέγουν χαρακτηριστικά αποσπάσµατα και τα δραµατοποιούν. Ζωγραφίζουν και εκδίδουν έντυπο. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν αποσπάσµατα από τα έργα που µελέτησαν µε
προβολή διαφανειών και κατάλληλη µουσική επένδυση.
➧ Παρουσίαση των βασικών επιτευγµάτων του
ευρωπαϊκού πολιτισµού ή των µορφών τέχνης που
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους
αιώνες
Η κάθε οµάδα επιλέγει α) µια διαφορετική περίοδο
της πολιτιστικής ιστορίας της Ευρώπης, ή β) διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, ή γ) διαφορετικές µορφές τέχνης του ευρωπαϊκού πολιτισµού.

✓ Οι µαθητές µελετούν την τέχνη και τα έργα της µε τις
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής.
(ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Επιλέγουν τα βασικά στοιχεία της κάθε εποχής και
γράφουν κείµενα. Κάνουν περιγραφές σηµαντικών
έργων τέχνης. Ανατρέχουν σε λογοτεχνικά κείµενα
για συγκεκριµένα έργα και τα µελετούν. Αντιστοιχίζουν έργα των περιόδων που µελετούν µε αντίστοιχα
έργα του ελληνικού πολιτισµού, κάνουν συγκρίσεις
και µελετούν την αλληλεπίδραση. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Γνωρίζουν τις περιοχές της Ευρώπης όπου κατασκευάστηκαν τα έργα τέχνης που µελετούν.
(ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας µεταφράζουν µικρά αποσπάσµατα ξένων δηµιουργών
µε ανάλογο περιεχόµενο. (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Ζωγραφίζουν, δηµιουργούν οµαδικά κολάζ. Σε συνεργασία µε το µουσικό µελετούν µουσικές της Ευρώπης π.χ. αναγεννησιακή, κλασική, κ.ά. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ)
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα θέµατα που επεξεργάστηκαν όλες οι οµάδες
µε εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αφηγήσεις, τραγούδια, διαφάνειες και αποσπάσµατα µουσικής που έχουν επιλέξει σε συνεργασία µε το µουσικό κ.λπ.
➧ ∆ηµοτικά τραγούδια , κάλαντα περιοχών της
Ελλάδας
Η κάθε οµάδα επιλέγει δηµοτικά τραγούδια ή κάλαντα.
✓ Ερευνάται η ιστορική περίοδος που πρωτοακούστηκαν τα τραγούδια. Προτείνουµε κυρίως τα κλέφτικα
δηµοτικά τραγούδια γιατί υπάρχει πλούσιο υλικό.
(ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Η τάξη µελετά την περιοχή της Ελλάδας από όπου προέρχονται. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Γράφουν κείµενα, διάλογους εµπνευσµένους από τα
δηµοτικά τραγούδια, επιχειρούν να γράψουν ένα δικό τους δηµοτικό τραγούδι, ερευνούν για την ύπαρξη δηµοτικών τραγουδιών που γνωρίζουν οι παππούδες τους και καταγράφουν, χωρίζουν τα δηµοτικά τραγούδια σε κατηγορίες (ταξινόµηση). (ΓΛΩΣΣΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
✓ Ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν χάρτινες στολές, κατασκευάζουν το παραδοσιακό καραβάκι για τα κάλαντα. Τραγουδούν κάλαντα και δηµοτικά τραγούδια,
χορεύουν δηµοτικούς χορούς. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Επισκέπτονται πολιτιστικούς συλλόγους που ασχολούνται µε το δηµοτικό τραγούδι και τους χορούς.
◆ Στην εκδήλωση οι µαθητές παρουσιάζουν τις περιοχές
από όπου προέρχονται τα δηµοτικά τραγούδια (ή τα κά-
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λαντα) µε διαφάνειες και επένδυση παραδοσιακής µουσικής, χορεύουν επίσης παραδοσιακούς χορούς.
➧ Λαϊκή τέχνη
Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα διαφορετικό τοµέα της
λαϊκής τέχνης (χειροτεχνήµατα, κεντήµατα, κεραµική,
λαϊκή αρχιτεκτονική - παραδοσιακά σπίτια, ξυλόγλυπτα,
λαϊκή ζωγραφική κ.λπ.
✓ Ερευνάται η ιστορική περίοδος που εντάσσονται τα
έργα. Γίνεται σύνδεση µε άλλα έργα της πολιτιστικής
ιστορίας της Ελλάδας της ίδιας περιόδου. (ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Η τάξη µελετά την περιοχή της Ελλάδας όπου κατασκευάστηκαν τα έργα λαϊκής τέχνης. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Με αφορµή τα έργα οι µαθητές γράφουν κείµενα,
εµπνέονται διάλογους και περιγράφουν. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Ζωγραφίζουν, φτιάχνουν παρόµοια έργα από πηλό,
δηµιουργούν οµαδικά κολλάζ. Με αφορµή τα θέµατα που συναντούν στα έργα κάνουν παιχνίδια ρόλων
και δραµατοποιήσεις. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ ∆ιδάσκονται δηµοτικά τραγούδια της περιοχής και
χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Επισκέπτονται Μουσεία Λαϊκής Τέχνης και χώρους
που δηµιουργούνται έργα λαϊκής τέχνης.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα θέµατα που επεξεργάστηκαν όλες οι οµάδες
µε εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αφηγήσεις, δραµατοποιήσεις, τραγούδια, διαφάνειες και
αποσπάσµατα παραδοσιακής µουσικής που έχουν
επιλέξει σε συνεργασία µε το µουσικό κλπ.
➧ Οι θρύλοι, οι παραδόσεις και τα έθιµα µας
Η κάθε οµάδα επιλέγει διαφορετικά έθιµα, θρύλους
και παραδόσεις.
✓ Ερευνάται η ιστορική περίοδος που δηµιουργήθηκαν
ή τα συναντάµε για πρώτη φορά. (ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Η τάξη µελετά την περιοχή της Ελλάδας από όπου προέρχονται τα έθιµα. (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Γράφουν κείµενα, εµπνέονται διάλογους και περιγράφουν τα έθιµα, παίρνουν συνεντεύξεις από τους
παλιότερους π.χ. παππούδες, γιαγιάδες, κλπ. και καταγράφουν. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν µάσκες, στολές, παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια. Αναβιώνουν τα έθιµα,
δραµατοποιούν τους µύθους, χορεύουν. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ )
✓ Επισκέπτονται Μουσεία Λαϊκής Τέχνης και χώρους
που δηµιουργούνται έργα λαϊκής τέχνης.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζονται τα έθιµα, οι µύθοι και οι θρύλοι που επεξεργάστηκαν όλες οι οµάδες µε εκθέσεις ζωγραφικής
και αφηγήσεις, τραγούδια, διαφάνειες, δρώµενα µε
αναβίωση των εθίµων και αποσπάσµατα παραδοσια-
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κής µουσικής που έχουν επιλέξει σε συνεργασία µε
το µουσικό, χορούς κ.λπ.
➧ Παρουσίαση από τη τάξη ενός µόνο βιβλίου που
µελέτησαν οι µαθητές ή ένα για κάθε οµάδα
Κάθε οµάδα µελετά ένα βιβλίο.
✓ Γράφουν κριτικές. Γράφουν κείµενα όπου εξηγούν για
ποιους λόγους αξίζει να διαβάσει κανείς το βιβλίο. Συνεχίζουν την ιστορία όπως επιθυµούν. Φαντάζονται
και γράφουν υποθετικούς διάλογους ενός ήρωα µαθήµατος της Γλώσσας ή της Ιστορίας µε τον ήρωα του
βιβλίου. Συνδέουν το βιβλίο µε την περίοδο της ιστορίας της Ελλάδας που αναφέρονται. (ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Ζωγραφίζουν θέµατα από το βιβλίο. Φτιάχνουν κόµικς, σελιδοδείκτες, βιβλιόσηµα, κάνουν δραµατοποίηση. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Μεταφράζουν όπου προσφέρεται, µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού ξένης Γλώσσας ένα µικρό απόσπασµα
του βιβλίου. (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν το βιβλίο που µελέτησαν όλες οι οµάδες µέσα
από αφηγήσεις, έκθεση βιβλίου, εκθέσεις ζωγραφικής, δραµατοποιήσεις, προβολή διαφανειών µε µουσική επένδυση, πρόσκληση του συγγραφέα για συνοµιλία µε τους µικρούς αναγνώστες, εισήγηση κ.λπ.
■ Αν επιλεγεί η µελέτη ενός βιβλίου από όλη την τάξη,
τότε η συνάντηση των µαθητών µε αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από µια επικοινωνιακή / αλυσιδωτή διαδικασία. Πρόκειται για µια διακειµενική (µε την έννοια της επικοινωνίας, της συνοµιλίας αλλά και των
κοινών τόπων των κειµένων) παράµετρο µετατροπής
ενός βιβλίου σε ένα ιδιόµορφο οικοσύστηµα µε σκοπό την αναζήτηση άλλων βιβλίων. Έτσι διαβάζοντας,
για παράδειγµα, ένα βιβλίο, ξεχωρίζουν τα διάφορα
επίπεδά του (κοινωνικό, ιστορικό, αρχαιολογικό, µυθολογικό, παραδοσιακό, διαπολιτισµικό) και µε αφορµή τα θέµατά του βρίσκουν αντίστοιχα βιβλία των οποίων το περιεχόµενο αναφέρεται σε παρόµοια κοινωνικά, ιστορικά, λαϊκά, διαπολιτισµικά δεδοµένα.
➧ Παρουσίαση επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τη
τέχνη
Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα διαφορετικό επάγγελµα
που σχετίζεται µε την τέχνη (π.χ. ζωγράφος, αγιογράφος,
γλύπτης, κατασκευαστής οργάνων λαϊκής τέχνης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, µουσικός κ.ά.). Όλες οι οµάδες επιλέγουν την ίδια τέχνη π.χ. ζωγραφική και η καθεµιά επιλέγει ένα διαφορετικό ζωγράφο ή όλες οι οµάδες µπορεί να επιλέξουν τον ίδιο ζωγράφο όπου προσφέρεται
(για παράδειγµα ένας γνωστός καλλιτέχνης της περιοχής). Επίσης µπορεί η κάθε οµάδα να επιλέξει επάγγελµα από διαφορετικό χώρο τέχνης. (Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών).

A N E ¶ T Y ° M E N O ™ X E ¢ I O E P °A ™ I A ™ ° I A T H N E N O T H TA « ¶ O § I T I ™ M O ™ »

✓ Οι µαθητές µελετούν το έργο του καλλιτέχνη και συνδέουν τα έργα µε τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής που έζησε και δηµιούργησε.
(ΙΣΤΟΡΙΑ)
✓ Κάνουν περιγραφές σηµαντικών έργων. Ανατρέχουν
σε λογοτεχνικά κείµενα για συγκεκριµένα έργα και
τα µελετούν. Γνωρίζουν τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο
χώρο δηµιουργίας του αν είναι εφικτό, συζητούν µεταξύ του και του παίρνουν συνέντευξη. (ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Γνωρίζουν τις περιοχές της Ελλάδας ή του κόσµου
από όπου κατάγεται ή έδρασε ο καλλιτέχνης µε τον
οποίο ασχολούνται (π.χ. ο Θεόφιλος, τα µέρη που ζωγράφισε). (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
✓ Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού ξένης γλώσσας µεταφράζουν µικρά αποσπάσµατα ξένων δηµιουργών σχε-

τικά µε το επάγγελµα που πραγµατεύονται ή τον συγκεκριµένο καλλιτέχνη. (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)
✓ Ζωγραφίζουν. Με αφορµή ένα θέµα της περιόδου που
επεξεργάζονται, κάνουν παιχνίδια ρόλων και δραµατοποιήσεις. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
✓ Επισκέπτονται Μουσεία και χώρους που φιλοξενούν
έργα τέχνης.
◆ Στην εκδήλωση στην ευρύτερη κοινότητα παρουσιάζουν τα επαγγέλµατα που επεξεργάστηκαν όλες οι
οµάδες µε εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας,
αφηγήσεις, δραµατοποιήσεις, τραγούδια, διαφάνειες και αποσπάσµατα µουσικής για επένδυση που
έχουν επιλέξει σε συνεργασία µε το µουσικό κ.λπ.
Προσκαλούν τους ίδιους τους δηµιουργούς, όπου είναι εφικτό και µιλούν κι αυτοί στην εκδήλωση.
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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 απόδειξη 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΄).
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